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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 40 | #7 

 Bankrek.nr. NL69RABO0313200076

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 APRIL INLEVEREN

VÓÓR DONDERDAG 27 MRT

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
Predikant Vacant      
Contactadres Mevr. G. Sijbesma-Travaille 
  Skoallestrjitte 4 Marsum  058-2541408 

WWW.MARSUM.INFO
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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   26-3, 30-4, 28-5      18.30u  06-43365003
SNOEIHOUT   24,3, 22-4

VERENIGING DORPSbELANG MARSUM
Secr. S. Tigchelaar Rypsterdyk 45, 9034 XA Marsum   058-2542321
Voorz. G. Verf  Binnenbuorren 4, 9034 GN Marsum  058-2541802
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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
Xandrijn de Jager    058-8795816

RAbObANK MENAAM 
Ma. 14-17 uur,  Wo. 14-17 uur, Vr. 14-17 uur  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

3 mrt Frisian Flag Informaasje jûn 19.00u zie kruier

7 mrt Oars is Oars Carnaval  NF >

20 mrt Ledenvergadering Dorpsbelang  NF >

22 mrt Himmeldei  NF >

24 mrt Paaseitjes actie OBS de Pôlle 16.30u  >

26 mrt Ledenvergadering KV Foarút 20.00u GP >

29 mrt Klusdag SSS’68 9.00u SCU >
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Kruierkes

In the newsporter of February  we announced the next Nieuwskruier 
would be in English. Even the name would be changed to “The 
Newsporter”.  But now 4 weeks later we are hesitating. In  modern 
Europe the economic market dictates the policy of participating 
countries. And we are worried to make a big mistake. When you look 
around especially in the summer, there are a lot of German tourists 
in Friesland. On the roads you see a lot of German cars. Even the 

Mini (BMW) is made in the Netherlands. Did you ever see a British or American tourist 
in Marsum. We didn’t. We think that our Public school should consider introducing 
German lessons as well. However, there are sometimes French tourists in our historic 
village and a lot of French cars.  And did you know our gas import from Russia is 
overwhelming. What the hell should we do.

Jim ha wol begrepen dat it kommende jier Den Haag in hiel protte taken nei de 
gemeenten trochskoot. Mei in fikse koarting om’ t de gemeente tichter by de burger 
stiet (dêrom komme we aanst by Ljouwert). No meitsje guon bestjoerders harren al 
soargen hoe sy aanst dizze put oanpakke sille. Op syn minst is der net iens in geskikte 
wethâlder te finen dy’t hjir syn fingers oan baarne wol. Hoe dan ek it sil in gat yn de 
gemeentebegrutting slaan. Dus wurdt der no al neitocht  oer ekstra jildstreamen. En dan 
komme je fansel wer by de ûnreplik guod belesting telâne. Wat Marsum oanbelanget 
sit dit wol goed, en wêrom dan. No dat sit sa: we ha út goed ynformearre boarne heard 
dat de huzen op de Rypsterdyk en de Haven aanst net mear Hearehuzen binne mar 
”Landhuizen gelegen aan open vaarwater met eigen aanleg faciliteiten”. De priis giet op 
syn minst oer’e kop en de belesting krekt sa.

In oare mooglike ynstruier is de besitters fan in iepen haard CO2 rjochten te ferkeapjen. 
Sy strûpe oeral tuskentroch dy houtstokers. Winterdeis kinne je de CO2 gassen jûns wol 
opsnuve. 10 Euro de kubike meter hout liket ús in redelike fergoeding.

In de periode van 31-03 t/m 11-04 is vliegbasis Leeuwarden opnieuw gastheer 
van de internationale oefening Frisian Flag. Op maandagavond 3 maart vindt een 
informatieavond over Frisian Flag plaats. Tijdens deze avond krijgt u een indruk van de 
oefening en wordt u in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. De avond begint 
om 19.00 uur en duurt tot circa 20.30 uur. De informatieavond vindt plaats in het Basis 
Informatie Centrum van vliegbasis Leeuwarden. Het adres is Keegsdijkje 8 in Leeuwarden. 
U dient zich voor 28 februari per email op te geven via: lw.cso.staf.voorlichting@mindef.
nl. Bij grote belangstelling wordt wellicht een extra informatieavond georganiseerd.

It Fryske sulver is rûnom bekend. Foaral yn de santjinde ieu wienen der ferskate 
ferneamde sulversmidden yn ús heitelân. Frysk sulverguod is wrâldferneamd. Dêrom is 
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Kruierkes

de sulverskat fan it Poptaslot sa bysûnder. No blikt dy skat earne yn 
depot te stean. Dat kin fansels net en dêrom wurdt der oppenearre 
dit part fan ús kulturele erfguod yn it Sulvermuseum yn Schoonhoven 
foart ljocht te bringen. Fansels kin dit wol foar in hoartsje. Mar einliks 
binne wy fan betinken dat der in Frysk Sulvermuseum komme moat. 
Want freegje mar ris om je hinne dan blike der noch hiel wat famylje-
erfstikken yn ús fermidden te wêzen. Litte we dit fersammelje en 
útline oan it museum en tentoanstelle yn ús eigen Sulvermuseum yn ús eigen heitelân. 
En efkes útline as PR foar Fryslân kin altiten of miskien ek wol net.

Wy wolle net mear by Menameradiel hearre. Want wat is het gefal wy driigje 
ûnderûntwikkele gebiet te wurden no de lêste pinautomaat yn Menaam út ús gemeente 
ferdwûn is.

Sis mar Afrikaanske taferielen want dêr binne yn’e binnenlannen ek in protte plakken 
wêr’t je beslist net pinne kinne. It plattelân yn Fryslân giet dy kant ek út. Jûns nei 
slutingstiid wurde wy in ûntwikkelingsgebiet. Mar wat folle slimmer is wêr soe ús jild 
no wêze foaral as de stroom útfalt. Dochs dy âld sok útwaskje en bestimme foar in 
duorsum twadde bestean (jildponge)?

Litte wy de Fryske Sceatta wer yntrodusearre. Grutte Pier op de iene kant my syn swurd, 
de oare kant hoefolle Sceatta en op de râne “Leaver dea as slaaf”.

Jeften
H.V. € 7.50, A.K. € 50.00, L.Y. € 20.00, T.B. € 20.00, T. v/d S. € 10.00, A.M. € 15.00, mei-
elkoar € 122.50. Tige tank foar de jeften, ús tekoart is no noch € 139.00.

Hoe lang is it no lyn dat ús huzen isolearre binne. Rûchwei tweintich jier en dan te witten 
dat der op’e trijedûbele laminearre ruten yn ús kezinen mar tsien jier garânsje siet. Sa 
no en dan hearre wy dat der dochs wol wat huzen binne wêr’t de ruten lekke, wêr’t 
se hiele lytse skuorkes of fan dy frjemde wjirmkes lâns de kant krije. Dat betsjut dat it 
einde yn sicht komt of it sicht sawat oan’e ein ta is. Der is mar ien oplossing ferfange en 
dat docht sear. Hâldt it noch efkes fol want as aanst blykt dat de JSF dochs folle mear 
lawaai produsearret as seint is, dan sil der grif wer in nije isolaasje programma komme 
mei nij glês, miskien wol fjouwerdûbeld. 

Dit jier bestiet de doarpskrante 40 jier. En wolle jim witte hoe de doarpskrante en alle 
ynstjoerde kopij troch de jierren hinne feroare is,  of as jim gewoan nijsgjirrich binne 
dan kinne jimme telâne yn it doarpshûs want dêr stean alle earste 39 jierren kreas op 
jier ynbûn. Freegje nei Geartsje har kast (boppeste planke).
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Samen sterker

SMS ‘APP’ naar 7226 en start met mobiel bankieren.

Thuis of onderweg, er zijn momenten dat u even uw saldo wilt checken, bij- en

afschrijvingen wilt bekijken of geld wilt overboeken. Met de Rabo Bankieren

App heeft u direct overzicht over uw bankzaken.

Rabo Mobielbankieren. Gemakkelijk, handig en overal.

en meteen
het overzicht
hebben.

Afvragen
hoe u ervoor

staat
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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

Jaarverslag 2013

In een jaar waarvan ‘ veel en druk’ de kenmerken zijn, veel werk verzet en ongelofelijk 
veel zaken bij de kop gepakt, komt de afwijking hierop uit onverwachte hoek, namelijk 
van de vliegbasis waar een aanzienlijk deel van het jaar grote rust van uit ging. Ervaren 
als heerlijk door velen en te rustig door een enkeling.
Voor u ligt een jaarverslag zonder de gebruikelijke aandacht voor zaken waar we ons 
intensief mee bezig houden. Zowel de dorpskrant als de website houden u over ons 
doen en laten goed geïnformeerd. Het is daarom zinloos daar nogmaals een opsomming 
van te geven. Dit verslag beperkt zich tot die dingen waar wij ook belang aan hechten en 
waarvan geen uitgebreide reportage in uw nieuwsvoorziening heeft gestaan.

U bent natuurlijk van harte uitgenodigd op de ledenvergadering om uw instemming of 
kritiek te uiten en ons tips te geven hoe het anders of beter kan. 
Wij, als bestuur, gaan met onverminderde energie opnieuw een jaar voor Marsum 
aan de slag. Uiterlijk onberoerd door de aanhoudende crisis en de gevolgen van alle 
bezuinigingen, innerlijk gesterkt door de positiviteit en saamhorigheid die we mogen 
ervaren.
Ook dit jaar konden wij gelukkig en met dank, altijd weer een beroep doen op mensen die 
voor een periode of een enkele klus het bestuur van dorpsbelang willen ondersteunen. 
Zonder deze hulp zou het voor velen van ons veel moeilijker zijn om handelend op te 
treden, in het algemeen belang, voor ú en voor de rust en leefbaarheid van Marsum.

In 2013 bestaat het bestuur uit de volgende leden:
Geert Verf voorzitter, Arend Jan Talens vice voorz., Koos van der Meulen penningmeester, 
Shira Tigchelaar secretaris(ad interim), Tjitske Sijbesma en Anke Jetske de Boer.
Sjoukje Jorritsma levert als voormalig bestuurslid nog steeds haar gewaardeerde 
bijdrage. 
Het bestuur vergaderde dit jaar 7x, wisselend bij de bestuursleden thuis.

In de dorpskrant werd regelmatig verslag gedaan over de bij u bekende projecten: de 
Haak, Noord West Tangent, Marsum aan ’t water, Nieuw Stroomland, Dorpsplein, Wadi, 
bouwen in het dorp, andere dorpse zaken zoals groen en veiligheid, overlast ( zowel van 
jongeren als van hondenpoep), geluidshinder van de vliegbasis nu en de JSF perikelen, 
de toestand van de wegen, veranderingen in de omgeving, projecten met- en voor 
jongeren, WMO, bestuurlijke vernieuwing, website,…… 
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Bovendien werd de enige fractie die in Marsum vergaderde, die van de FNP, bezocht.
Het bestuur neemt kennis van jaarverslagen, nieuwsbrieven, magazines, 
informatiekranten en vergaderstukken die haar via de post of digitaal bereiken.
In januari was er, met de oliebollen nauwelijks achter de kiezen, overleg met de 
buurtcommissie van de KN.Kuperusstrjitte over de komst van een vluchtelingen gezin 
met acht kinderen naar hun straat. De aanvankelijk gereserveerde houding van de buurt 
werd mede veroorzaakt door de matige communicatie vanuit COA en vluchtelingenwerk. 
Het overleg wordt een paar dagen later voortgezet tussen dorpsbelang, de gemeente
 ( beleidsmedewerker welzijn), de woningstichting en een deel van de buurt, wat 
resulteerde in een verder overleg met o.a. het COA en de coördinator voor de gemeente 
op 9 april. Een mens lijdt het meest om het lijden dat hij vreest en zo kon ook hier door 
goed te luisteren naar elkaar toch een, weliswaar ander, gezin een nieuwe woonplek 
vinden. Dorpsbelang heeft gepleit voor een gezin met kinderen in de basisschool leeftijd 
omdat zo niet alleen de integratie wordt bevorderd, maar ook de school een extra 
stimulans krijgt. Op 9 april bleek dat ook dat verzoek niet was doorgekomen. Zowel 
COA als de gemeentevertegenwoordiger toonden zich verbaasd over de betrokkenheid 
en inzet van dorpsbelang. Wij hebben ons gerealiseerd dat het niet op onze weg ligt om 
de problematiek die vergunninghouders alsnog in Nederland ondervinden op te lossen. 
Waardering heeft het bestuur voor de inzet van de vrijwilligers van vluchtelingenwerk 
uit ons dorp die de twee nieuwkomers gezinnen hebben begeleid.
Mensen die zich afvragen of zitting in het bestuur van Dorpsbelang iets voor hen is, 
krijgen de mogelijkheid enige tijd mee te draaien zodat ze een beter idee krijgen wat 
Dorpsbelang allemaal doet. In januari waren er weer twee potentiele kandidaten die er 
na rijp beraad helaas van af hebben gezien. Toch lijkt een bestuursfunctie meer werk 
dan het is. We vergaderen maar 7 x per jaar en de meeste zaken worden via e-mail 
gecommuniceerd. Bovendien geef je binnen het bestuur aan waar je voorkeur naar uit 
gaat en dat wordt dan je verantwoordelijkheid. 
Marsum aan het water wordt op de voet gevolgd vanuit Ritsumazijl blijkens Jaap 
Middelkoop die een voorstel doet voor een Poptaroute naar Marsum. 
Op 12 januari zijn we als bestuur met een aantal oud bestuursleden rondgeleid in de 
Blokhuispoort en aansluitend hebben we met elkaar gegeten. De rondleiding, door een 
voormalige gevangenenbewaarster, was leerzaam en vermakelijk. Zelfs de felle kou kon 
daar geen afbreuk aan doen.
Van de website redactie kregen we een overzicht van de, oplopende, kijkcijfers. Zelfs 
700 hits na de Aldjiersoertinking.
Onze voorzitter probeert een goede spreiding van de ledenvergadering van de 
verschillende dorpsbelangen in de gemeente rond te zetten zodat er geen twee 
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vergaderingen op dezelfde dag gepland worden. 
Vervuiling van onze leefomgeving door hondenpoep is ongeveer ergernis nummer één 
voor veel mensen. Daarom is een initiatief gestart op 17 januari waarbij 5 dorpen de 
koppen bij elkaar hebben gestoken om te proberen het College te bewegen hier wat 
aan te doen. Blijft natuurlijk onverlet dat honden eigenaren hun verantwoordelijkheid 
moeten nemen, de poep opruimen. Ook zou enig begrip bij hen voor veehouders die 
geen hondenpoep in hun veevoer ( gras) willen niet misstaan. 
Op 19 januari zijn we in Burgum waar de startbijeenkomst is van ‘Kern met pit’ en waar 
we de eerste €1000 binnen halen voor ons project groenonderhoud. Hoe dat gelopen is 
kunt u zien aan hoe het dorp is opgeknapt. De andere subsidie verstrekkers hierbij zijn 
het Herbert Duintjer fonds, Wonen NWFrsl, en de gemeente. Het tuincentrum heeft 
beplanting, advies en mankracht geleverd. Door het extreem koude voorjaar wordt 
pas 10 mei begonnen met planten waarbij vele handen licht werk maken. 28 Januari 
ontvangen we, met de burgemeester, de gedeputeerde Sietske Poepjes. Zij wil zich laten 
informeren, als nieuwe voorzitter van de COVM, over de geluidshinderproblematiek 
vanuit bewonersperspectief. Dat was natuurlijk gesneden koek voor onze voorzitter, die 
wel van de gelegenheid gebruik maakte haar medewerking te vragen en te krijgen voor 
het bevorderen van een permanent geluidmeetnet én voor het project Marsum aan 
het water.
De volgende avond zijn we weer in Nij Franjum bij een voorlichting door de gemeente 
en defensie over het ruimen van bommen op de vliegbasis. Alle ontstane drukte 
omschrijven we als ‘Much to do about nothing’, wat u door uw kinderen of kleinkinderen 
van onze basisschool nu kunt laten vertalen.
In februari komt de realisatie van Marsum aan het water een grote stap dichterbij als 
de Popta Stichting er haar medewerking aan geeft. De doorvaarhoogte onder de A31 
wordt definitief op 2.40m gebracht.
Radio Eenhoorn benadert dorpsbelang voor haar ‘politiek café’ dat één maal per maand 
wordt uitgezonden. We honoreren dit locale verzoek natuurlijk en geven uitleg over wat 
wij doen, hoe we daar in staan en over de uitstekende samenwerking met de gemeente.
De overdracht van de kerk naar Stichting ‘De Krobbe der ut’ op 10 februari werd 
bijgewoond. Wat een uniek en prachtig initiatief, waarvoor de bedenker met recht tot 
Marssumer van het jaar werd uitgeroepen op de Aldjiersoertinking.
Namens Stifting doarpsmune Reduzum bij schrijven van Henk Vellinga krijgen we 
regelmatig interessante nieuwsbrieven en vergaderverslagen. Ondertussen is er na onze 
ledenvergadering een groepje ‘alternatieve energie’ en duurzaamheid geïnteresseerden.
Er kwam een uitnodiging om op 27 februari een thema avond over dorpen en voedsel 
bij te wonen georganiseerd door Doarpswurk. Daar zijn we niet geweest. Doarpswurk 
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melde ons ook dat de nieuwe versie van het netwerk duurzame dorpen online was; 
via dit netwerk wordt kennis en ervaring gedeeld: www.netwerkduurzamedorpen.
nl. 28 Februari besluit de gemeenteraad positief over de plannen voor herinrichting 
van de Haak ten zuiden van Marsum. Hierdoor wordt het mogelijk Marsum weer aan 
open water te krijgen. Onze voorzitter heeft in een gloedvolle inspraak onze dank daar 
neergelegd waar hij hoort.
Ook op 28 februari is er overleg met een deel van het bestuur van Aed Levwerd op 
het gemeentehuis om hun voornemen, het burgemeesters uitje naar Marsum, voor 
te bereiden. De datum wordt vastgesteld op 1 juni waarbij begonnen wordt met de 
ontvangst in het dorpshuis. Het dorpshuis leverde daarbij naast professionaliteit ook 
gebak met het logo van Aed Levwerd er op. Een zeer gewaardeerd initiatief. Geert 
heeft inleidend over het dorp verteld, over de geschiedenis natuurlijk maar ook over 
de saamhorigheid, volgens hem het beste wapen tegen krimp. Daarna werd een door 
hem geleide rondgang door het dorp gemaakt. De rondgang was verrassend omdat je 
het dorp nu door de ogen van een ander ziet. Wat is er dan veel wat wij met z’n allen 
zo gewoon vinden maar wat eigenlijk heel bijzonder is. De kerk werd natuurlijk bezocht, 
die door Griet Sijbesma in een historisch perspectief werd gezet en waar Theo Jellema 
het orgel bespeelde en uitleg over de restauratie gaf. Vervolgens was er een lunch op 
het Poptaslot waarvoor dorpsbelang toestemming had gevraagd aan de voogden. De 
bezichtiging van het Slot en gasthuis was een belevenis voor de leden en de nazit in 
café het Grauwe Paard een mooie afsluiting van een dag waarin alleen het weer de 
dissonant was. De bos bloemen die het dorpshuis eind juni kreeg van Aed Levwerd was 
een duidelijke blijk van waardering. 
Ons wensenlijstje voor het dorp wordt door de gemeente opgevraagd, met prioritering. 
Alles daarop heeft de hoogste prioriteit. Eind februari begint Rijkswaterstaat met de kap 
van bomen en struiken langs de snelweg. Het eindresultaat is, hoe kan het ook anders, 
voor de één een zegen en voor de ander een crime. Op 28 februari ontvangt het bestuur 
een brief van Lieuwe Ypma. Daar formuleren we een zo passend mogelijk antwoordt op, 
wat niet voorkomt dat op de jaarvergadering nog vragen komen.
Op 4 maart wordt een kleine tussentijdse himmeldei gehouden. We kregen een tip over 
zwerfvuil en daar neemt Geert met een aantal jongeren direct actie op. We zetten ons 
in, naar aanleiding van klachten, om GS te bewegen de nieuwe bus route van Arriva 
door Leeuwarden weer terug te draaien. Er komt in eerste instantie een hoopgevend 
antwoord, betreffende lijn 71 maar uiteindelijk staan we in december met lege handen 
omdat Leeuwarden niet anders wil. 
Dan wordt onze ledenvergadering verplaatst van 27 maart naar 24 april. Er is een 
besloten overleg in Den Haag over de luchtmacht waar Geert bij is uitgenodigd. Het 
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had wat voeten in de aarde om onze voorzitter zover te krijgen, maar het bestuur bleef 
standvastig en vond dat Geert moest gaan.
Het Oranje Fonds Kroonappels heeft €50.000 te verdelen. Gemeentelijk scoorden 
we het hoogst, maar provinciaal konden we niet op tegen een aantal andere sociale 
projecten. Om maar aan te geven dat er ook wel eens wat mislukt.
We geven op 10 maart gehoor aan een uitnodiging van de voogden van het Poptaslot 
om een lunch concert bij te wonen met celliste Dana de Vries, die daar een beurs krijgt 
uitgereikt van het Herbert Duintjer Fonds. Het spel en de entourage zorgde voor een 
zeer memorabele ochtend.
18 maart is de COVM vergadering en 21 maart zijn we in de Harmonie om te horen 
wat we van Jim Diers kunnen leren. Dat is veel, want hij maakt er zijn levenswerk van 
om anderen over burgerkracht en zelfsturing te onderhouden. Geen hokjes denken, 
maar iedere bijdrage waarderen. De Bôlekoer werd als voorbeeldproject geroemd als 
door gemeenschapszin ontstaan. We krijgen ook bericht over de mogelijke sluiting( 
behoudens goedkeuring door de raad) van de Lytse Biebs. De bevestiging komt 3 
december en op de laatste openstellings dag overhandigd dorpsbelang de vrijwilligers 
een attentie.
22 Maart brengt ons in Achlum bij Hinke Wind. Als oud Marssumer, dochter van de 
directeur van de melkfabriek, heeft zij nog oude foto’s en notulenboeken die zij aan 
Dorpsbelang heeft geschonken. Er is altijd te weinig tijd om uitgebreid te praten met 
mensen zoals zij die nog zoveel te vertellen hebben. We hebben beloofd nog een keer 
terug te komen.
Ook in maart wordt geprobeerd om samen met de Kaatsvereniging een sportmiddag te 
organiseren op het dorpsplein. Helaas kon dat toen geen doorgang vinden. Jammer, wij 
hopen verder op initiatieven vanuit de sport verenigingen.
De jury van ‘Kern met Pit’ maakt op 10 april een ronde door het dorp om te kijken hoe 
het werk vordert. Ze zijn er zeer over te spreken gelukkig. We bemoeien ons, indien 
nodig, met incidenten in het dorp. Margaret de Jong stopt tijdelijk als aanspreekpunt 
uit de oudergroep en Renée Fokkema en Ria Postma nemen de jeugdtaak van Margaret 
over.
De Himmeldei was op 13 april waarbij geconstateerd wordt dat er steeds minder 
zwerfvuil is. Van Radio Eenhoorn krijgen we, omdat ze 25 jaar bestaan, zendtijd 
aangeboden. We krijgen het niet voor elkaar om hier iets voor aan te leveren helaas. 
24 April hielden we de jaarvergadering en in de meivakantie wordt de Bôlekoer weer 
netjes geschilderd.
Op 8 mei waren we aanwezig bij de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst 
gebiedsontwikkeling Haak Noord, tussen de gemeente en de provincie op het Poptaslot. 
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Een prachtig gebeuren waarvoor zelfs Hendrikus Popta wilde verschijnen. Het concept 
verslag van de jaarvergadering komt 12 mei op de site, zodat iedereen dit alvast, met de 
vergadering nog vers in het geheugen, kan nalezen en op 15 mei zijn we bij Hart voor je 
Dorp van de woningstichting. Een erg goed bezochte avond. 
Om onze controlerende en onafhankelijke taken uit te kunnen voeren doet onze 
penningmeester kascontrole bij o.a. de Merke commissie, Oars en zoals altijd gebruikelijk 
bij de dorpskrant. De dorpskrantredactie ziet daar nu vanaf en kiest voor haar eigen 
financiële verantwoording in de dorpskrant. 
De gemeente nodigt ons uit voor een informatieavond over bestuurlijke vernieuwing 
op 4 juni. Op 21 juni organiseren Doarpswurk, Friese Milieu Federatie en de Enerzjy 
Koöperaasje Fryslân de Duurzame Dorpenmarkt ‘Takomst foar ús Doarpen’. Afgevaardigd 
door dorpsbelang is Hans Wassenaar daar geweest. Het bleek een interessante avond. 
De
Toekomst van de krijgsmacht blijft ons ook bezighouden en zo zijn we 24 juni aanwezig 
in Harlingen waar Margriet Drent uitleg geeft over het rapport Clingendael’s visie op de 
krijgsmacht. Geert treedt daar op als 2e spreker en geeft informatie over de opvolging 
van de F-16.
Ook vragen we de gemeente om een stevige, drijfbare of anderszins hufterproof 
afvalbak bij de molen. Het antwoord is dat ook zij geconstateerd hebben dat de afvalbak 
niet altijd wordt gebruikt voor het doel waarvoor deze is aangeschaft. Het is erg duur 
deze telkens te moeten vervangen. In plaats daarvan neemt de gemeente de plek mee 
in haar wekelijkse schoonmaakronde.
De gemeente houdt 4 juli nog een informatieavond over het ( opnieuw) ruimen van 
bommen op de vliegbasis. Er was dit keer bitter weinig belangstelling voor.
Er wordt intensief contact gelegd door de COVM’s van de andere luchtmachtbasis en 
Geert. Er komt beweging in de ongerustheid over de hoeveelheid geluid van de F35.
De woningstichting stuurt ons haar jaarverslag toe.
Eind juli komt er bericht van de belastingdienst over veranderende regelgeving voor 
ANBI’s per 1 januari 2014. Er worden een aantal voorwaarden gesteld waaraan wij zeker 
kunnen voldoen.
Doarpswurk stuurt ons een herinnering voor een enquête over dorpsorganisaties. 
In verband met maatschappelijke veranderingen wil men onderzoek doen om 
dorpsbelangen zo goed mogelijk te kunnen blijven adviseren. Dat het ons ernst is met 
de JSF laten we opnieuw blijken op 19 augustus door aanwezig te zijn, met inspraak, op 
een bijeenkomst van de PvdA in Breezand waar Minister Timmermans zal spreken. Op 
31 augustus wordt een concept gebruikersovereenkomst voor het dorpsplein naar de 
gemeente gestuurd. De definitieve versie wordt eind november getekend.
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Onvermoeibaar en strijdbaar gaat onze voorzitter 13 september inspreken op een 
bijeenkomst in Hoogeveen waar over de vervanging van de F16 gesproken wordt. 
Niet lang daarna ontvangen wij een bezorgde brief van Jancko Hiemstra, waarin hij 
o.a. aandacht vraagt van het bestuur voor de geluidsbelasting waaraan de Marsumer 
bevolking blootgesteld wordt, nu en in de toekomst. 
We zijn het erg eens met Jancko en verwijzen hem eerst voor ons standpunt, in een aantal 
de vliegbasis betreffende zaken, naar de Marsumer website en de vergaderstukken van 
de COVM om vervolgens schriftelijk te antwoorden.
De uitnodiging voor deelname aan de Fryske Ambassade op 19 september valt kort 
daarvoor door de bus. Koos gaat daarheen met een eerste klas presentatie over de 
Bôlekoer en het groenproject.
Dat er genoeg gaande is rond de mogelijke aanschaf van de F35 blijkt wel uit de 
protestsong op de merke. Een prachtige merke waar iedereen weer van heeft kunnen 
genieten.
De AFKFryslân stuurt een uitnodiging voor de presentatie van het handboek landschap 
op 4 oktober. In 2004 is het landschapsontwikkelingsplan Stadregio Leeuwarden 
verschenen wat nu door een aantal belanghebbende partijen is geactualiseerd en 
geoperationaliseerd. Het resultaat is het handboek voor het landschap, richtlijnen 
voor de uitvoeringspraktijk van het landschapsontwikkelingsplan voor de stadsregio 
Leeuwarden. Een praktische gids waarmee in overleg met initiatiefnemers/burgers, 
ambtenaren en bestuurders een betere landschappelijke inpassing van allerhande 
ruimtelijke initiatieven mogelijk is. 
ArendJan stuurt op 20 september een e-mail aan Kamervoorzitter van Miltenburg 
met een voorstel tot snelle afhandeling. “Indien de kamer toch zou besluiten om tot 
aanschaf van de JSF over te gaan, kunnen we dan alvast de Parlementaire Enquête voor 
het proces van besluitvorming en de aanschaf van de JSF plannen?”.
Op 7 oktober vertelde Koos van der Meulen over het openbaar groenproject tijdens de 
vergadering van de Federatie van Dorpsbelangen in Menaldumadeel.
We krijgen een uitnodiging voor de officiële opening van de Noord West Tangent op 22 
november. Daar zijn we niet, wel op de stakeholdersbijeenkomst van de woningstichting 
op 26 november. ArendJan staat bewoners bij die aan de Sasker van Heringawei een 
speelgelegenheid voor kinderen van de buurt willen en meldt dit als project aan bij 
Kern met Pit. In voorbereiding is de petitie die wij als omwonenden van de vliegbasis, 
samen met de omwonenden van Volkel, willen aanbieden aan de Tweede Kamer op 5 
november.
De onderzoeken die werden gedaan in verband met woningbouw in het dorp moeten 
nog verwerkt worden in het wijzigingsplan.
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Dan komt 13 november de aankondiging voor het jaarlijks overleg met het College op 3 
december. Hoewel we van alles proberen om dit voor elkaar te krijgen moeten we het 
toch uitstellen. 
De COVM is 18 november. Er zijn o.a. erg veel klachten over de showvluchten van de 
feestjes van de squadrons. De basiscommandant maakt hiervoor zijn excuses en zal 
zorgen dat dit anders geregeld wordt
Ook ligt er dan de uitnodiging voor het zgn. voorzittersoverleg op 25 november. Dit is een 
overleg van de federatie met het College en ambtenaren naar aanleiding en op verzoek 
van de federatievergadering. Wij schrijven een welkomstbrief voor nieuwe inwoners in 
de gemeente waar alle contact adressen op staan van alle dorpsbelangen die nu door 
de gemeente zal worden verspreid Dan worden we benaderd voor een nieuw initiatief: 
een kerstboom op het dorpsplein. We omarmen en adopteren dit prachtige plan van 
harte. 14 December werden de lichtjes ontstoken, afijn u was daar allemaal bij.
De jaarvergadering van Nij Franjum hebben we moeten missen helaas. De gemeente 
vraagt ons na te denken en met naamsuggesties te komen voor de nieuwe kunstwerken 
die in verband met de Haak/ Marsum aan het water worden aangelegd. Jan Willem 
de Koning komt met plezierige suggesties zoals Dotinga tunnel voor de fietstunnel 
in de Hegedyk, De Middelseeslûs voor de sluis en wij bedenken Waad dûker voor 
de onderdoorgang onder de A31 door. We denken mee met de gemeente en de 
slotbeheerder om een oplossing voor het verbodsbord dat ontsierend werkt, te 
bewerkstelligen. 
In december komt er een uitnodiging van Partoer voor hun nieuwjaarsreceptie op 
2 januari. We denken niet dat we dat halen. We worden immers de 31e in de kerk 
verwacht bij de Aldjiersoertinking en zijn daar blij mee. We feliciteren de Marsumer 
van het jaar, Jan Kuppens, met zijn benoeming, genieten van het vuurwerk op het 
dorpsplein, de openstelling van het dorpshuis en bereiden ons vol goede moed voor op 
2014 waarin wij ons onder meer gaan inzetten voor een toestroom van leerlingen naar 
onze drietalige basisschool.

23 januari 2014
Het bestuur van de Vereniging voor Dorpsbelang Marssum.
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Nieuwe bomenkap bij Bokmasingel Marsum
 
22 Populieren langs de Bokmasingel zullen eind februari/begin maart gekapt worden. 
Het gaat om bomen die vanwege hun ouderdom op zijn. De kap dient in ieder geval voor 
12 maart plaats te vinden i.v.m. de flora en de fauna wetgeving. Er is geen kapvergunning 
nodig.
Enkele weken geleden zijn de bomen tussen de fietsbrug en de Bokmasingel gekapt. 
Populieren worden na 40 jaar bij storm kwetsbaarder, een reden om ze te rooien. Dat 
is duidelijk te zien aan de populieren op het stukje land tussen het viaduct en garage 
Venema. Ook die zullen in opdracht van de eigenaar gekapt worden. Het zijn allemaal 
populieren van dezelfde leeftijd die langs de oude weg van Leeuwarden naar Franeker 
werden aangeplant.

STEM OP MARSUM     
PROJECT ONDERHOUD OPENBAAR GROEN GAAT VOOR LANDELIJKE PRIJS
 
Op zaterdag 29 maart vindt in Utrecht de landelijke prijsuitreiking plaatst van de 
leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit. Dorpsbelang Marsum doet mee met het project 
onderhoud openbaar groen. Op 18 januari ontving ze hiervoor de provinciale Kern 
met Pit prijs. De 12 provinciale trofeewinnaars houden op 29 maart in Utrecht een 
presentatie van hun project. De vakjury bepaalt wie de uiteindelijke winnaar wordt. 
Maar niet alleen. Ook u kunt meehelpen door te stemmen op het Marsumer project. 
Ga naar www.kernmetpit.nl à druk op knop Editie 2013 àkies jouw winnaar à klik op het 
blauwe woord hier in de tekst à  selecteer Friesland en druk rechts op de stemknop.
U kunt dat twee keer doen. Vaker met hetzelfde mailadres een stem uitbrengen heeft 
geen zin. Die worden niet meegeteld. U kunt tot 24 maart stemmen.
Er zijn drie prijzen te winnen van respectievelijk 3000, 2000 en 1000 Euro. Hartstikke 
mooi, maar het ontvangen van “de Gouden Pit” is natuurlijk het mooiste.
We zien het als een kroon op het werk.
U kunt via de blauwe knop reacties ook een opmerking achterlaten.
En wilt u ook uw familieleden, kennissen en vrienden attenderen op de mogelijkheid 
om te stemmen?
 
Hartelijk dank namens Dorpsbelang Marsum en alle openbaar groen vrijwilligers
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Standpunt Dorpsbelang Marsum inzake de vliegbasis en geluidshinder ervan

De Vereniging voor Dorpsbelang Marsum streeft ernaar het evenwicht tussen de 
vliegbasis en het dorp, zoals we dat nu kennen, te behouden. Dat betekent dat er 
in bepaalde mate geluidsoverlast zal zijn, maar dat deze binnen vastgestelde en 
controleerbare normen moet blijven. Dat betekent dat de vliegbasis binnen de 
huidige geluidscontouren (Wet Luchtvaart) dient te blijven en binnen de normen van 
grondgebonden lawaai (Wet geluidshinder).

Daarnaast is Dorpsbelang voorstander van:
1. Het invoeren van een nieuwe norm voor een maximaal toegestaan geluidsniveau 

per vliegbeweging. Het vliegen moet er op gericht zijn dat er bij bebouwing met zo 
weinig mogelijk geluid wordt gevlogen en er in ieder geval geen hogere piekniveaus 
zijn dan 120 dBA. 

2. Dat de  opvolger van de F-16 in het gebruik niet meer geluid maakt dan de huidige 
F-16.

3. Dat er specifieke aandacht besteed moet worden aan het geluidsaspect en de 
geluidshinder voor de omwonenden van de vliegbases Leeuwarden en Volkel 
teneinde de geluidshinder te beperken.

4. Dat de geluidsniveaus regelmatig geactualiseerd worden door vaker (aanvullende) 
geluidsmetingen  te houden totdat het toestel volledig uitontwikkeld en operationeel 
is en de vliegeigenschappen en vliegpatronen bekend en beproefd zijn, zodat 
mogelijk hogere geluidsniveaus tijdig onderkend worden en meegenomen kunnen 
worden in maatregelen tot geluidsbeheersing. 

5. Dat op vliegbasis Leeuwarden door een onafhankelijke partij, zowel ten aanzien 
van defensie als ten aanzien van banden met Lockheed Martin, geluidsmetingen 
gehouden dienen te worden zodra de eerste JSF uit  Amerika weg kan.

6. Dat een onafhankelijke geluidsdeskundige een oordeel uitspreekt over de vertaling 
van de Amerikaanse cijfers uit het Finale EIS rapport Burlington-Vermont AFB naar 
de Nederlandse situatie. 

7. Dat er meer aandacht komt in Nederland voor de schade die het vliegtuiggeluid 
veroorzaakt aan de volksgezondheid. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de 
vele internationale onderzoeken die  hierover zijn gehouden.

8. Voor spreiding van het geluid over het jaar. Piekmomenten in de geluidsbelasting 
dienen voorkomen te worden. Internationale oefeningen moeten verspreid  worden 
over  meerdere vliegbases (bv het praktijkdeel van de wapeninstructeursopleiding), 
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dan wel gecompenseerd worden door minder vluchten.
9. Dat de geluidscontouren via een permanente en transparante meetmethode 

voortdurend gemonitord worden. Voor de bevolking moeten piekniveaus digitaal 
toegankelijk zijn. Dat betekent  dat de geluidscontouren niet meer via het huidige 
rekensysteem gecontroleerd  gaan worden. Meten is nauwkeuriger dan  berekenen, 
waarbij wordt uitgegaan van modeladvieswaarden t.a.v.  het geluid. Wij willen 
dat de werkelijke geluidsniveaus de grondslag vormen van de bewaking van de 
geluidscontouren.  

10. Dat de geluidwerende voorzieningen aan de woningen opnieuw beoordeeld 
moeten worden op de geluidsreductie. De geveldemping zoals voorgeschreven in 
de Regelgeving Geluidwerende Voorzieningen en aanverwante regelingen moeten 
daarbij het uitgangspunt zijn. Het geluid waarmee de woning aangestraald wordt 
moet het zelfde frequentiespectrum hebben als dat van de JSF en een volume 
vergelijkbaar met dat van het daadwerkelijk gebruik van de JSF. Mocht blijken 
dat de vereiste geluidsdemping niet gehaald wordt, dan dienen alle woningen 
en geluidsgevoelige gebouwen zodanig (opnieuw) voorzien te worden van 
geluidwerende maatregelen dat de vereiste geluidsdemping wel gehaald wordt.

11. Dat, mocht blijken dat de JSF zoveel geluid maakt dat het oefenprogramma niet 
binnen de huidige geluidscontouren kan blijven, het oefenprogramma dan zo 
aangepast dient te worden, dat dit wel het geval is. Dat betekent minder vluchten 
op vliegbasis Leeuwarden,  meer gebruik van vliegsimulatoren en meer export van 
geluid. 

De werkgelegenheid van de vliegbasis achten wij van belang voor de regio, maar niet 
tegen elke prijs. Het mag zeker niet een argument zijn om milieunormen te overschrijden.
Mocht onverhoopt blijken dat de JSF zoveel geluid maakt dat deze niet binnen de 
milieunormen kan blijven en er gekozen moet worden voor het behoud van één van 
beiden, dan kiest Dorpsbelang voor het behoud van Marsum. 
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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
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AGENDA THUISWEDSTRIJDEN SSS’68:
-   8 maart  10:00 uur SSS’68 F1 - Franeker F4
    11:00 uur SSS’68 F2 - B.C.V. F5
- 15 maart  10:00 uur SSS’68 E1 - Arum/Stormvogels E2
    11:00 uur SSS’68 D1 - Leovardia D4
- 22 maart  10:00 uur SSS’68 F1 - Hardegarijp F2
    11:00 uur SSS’68 F2 - Minnertsga F2
    12:00 uur SSS’68 2 - C.V.O. 2
    14:30 uur SSS’68 1 - Suawoude 1
- 29 maart  14:30 uur SSS’68 1 - Blija 1
- 5 april  10:00 uur SSS’68 E1 - Nicator E3
    11:00 uur SSS’68 D1 - Beetgum D2
    14:30 uur SSS’68 1 - Marrum 1

AGENDA KLAVERJASSEN:
- 14 maart : klaverjassen - 20:00 uur voetbalkantine
- 28 maart : klaverjassen - 20:00 uur voetbalkantine
- 11 april : klaverjassen - 20:00 uur voetbalkantine
- 25 april : slotavond  - 20:00 uur voetbalkantine

   
Wist u dat:
- vloeibaar frituurvet in te leveren is op zaterdagen
  tussen 10:00 - 12:00 uur, als er gevoetbald wordt.
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GEZOCHT: NIEUW voetbaltalent - zowel JEUGD als
SENIOREN en 35+ club!!!!!! Train een keer vrijblijvend 
mee. Informatie: mail naar bestuur@sss68.nl

Willen voetballen? 
Heeft u een zoon of dochter van 4 of 5 jaar die wel eens een 
keer wil voetballen, dan kunnen ze vrijblijvend mee trainen op 
woensdagmiddag van 17:00 tot 18:00 uur. Kinderen van 4 of 5 
jaar in de opstartgroep kunnen tot juni 2014 gratis mee trainen. 
Ook kinderen vanaf 
6 jaar zijn natuurlijk van harte welkom om vrijblijvend een keer 
mee te trainen. Voor meer informatie: 
Marcus de Boer 06 - 5 33 99 66 1.

KLUSDAG    29 maart     9:00 - 13:00 uur
Onze club kan niet zonder onze geweldige vrijwilligers. Om het 
nieuwe seizoen weer fris en opgeruimd te beginnen hebben 
we ook weer uw hulp nodig. Daarom organiseerd SSS’68 op 
29 maart een KLUSDAG! Vanaf 9:00 t/m 13:00 uur met na afloop 
een lekker hapje. Iedereen is welkom, die voor de voetbal-

   .neod liw 86’SSS nav nierret teh po sejsulk enielk gniginerev
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Wij als voetbalvereniging SSS’68 zijn dit 
jaar één van de gelukkigen om met de 
vernieuwde Poiesz Jeugd Sponsor Actie 
mee te doen.

Onze club kan dit geld goed gebruiken voor onze jeugd. 
O.a. onderstaande bestedingsdoelen worden ermee gefinancierd.
• wedstrijd- en trainingsballen aanschaffen en/of vervangen
• leuke activiteiten organiseren
• jeugddag Gerlofsma toernooi

De bedoeling is om dit via de opbrengst van de Poiesz Jeugd Sponsor 
Actie te realiseren. Mensen worden daarom aangemoedigd 
om hun boodschappen te doen bij de Poiesz met de Voordeel
Clubpas die op naam staat van voetbalvereniging SSS’68. Door
de Voordeel Clubpas pas te laten scannen bij de kassa worden 
digitale sponsorpunten toegekend aan onze vereniging. Tegelijker-
tijd worden de euro’s voordeel van de Jeugd Sponsor Aanbiedingen 
afgetrokken van het kassatotaal van de klant.

Wij moedigen dan ook alle leden, betrokkenen, dorpsbewoners 
aan om met de Poiesz Voordeel Clubpas boodschappen te doen 
bij Poiesz. Klanten van Poiesz worden met de Voordeel Clubpas 
sponsor van onze vereniging.

Hoe meer sponsorpunten via de Voordeel Clubpas worden 
toegekend aan SSS’68, hoe meer sponsorgeld aan het eind van 
de actie door Poiesz supermarkten wordt uitgekeerd. Het sponsor-
geld komt ten goede aan onze jeugdafdeling. 

- De Voordeel Clubpas van SSS’68 is bij alle leden en inwoners van 
Marsum bezorgd. 

- De Voordeel Clubpas van SSS’68 is te verkrijgen door een mail te 
sturen naar bestuur@sss68.nl

- of via de kassa van de Poiesz supermarkt in 
Westeinde Leeuwarden.

De Jeugd Sponsor Actie loopt van maandag 3 februari t/m 
30 maart 2014 bij Poiesz supermarkten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
SSS’68
Dhr. K. Schiphof tel. 06 - 502 011 41
Dhr. J. Anema tel. 058 - 254 24 28
Email: bestuur@sss68.nl
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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

VAN HARTE WELKOM!

Huidverzorgingsstudio 
Brigitta           

058-2890054

                 

Nieuw in Friesland: Lash Coat: 

gegarandeerd 4-5 weken prachtige 

mascara. Douchen, zwemmen, 

regen, geen vlekken! Fijn voor de 

vakantie! VALENTIJNSTIP: Verwen 

uw geliefde met een bon voor een 

overheerlijke verwenbehandeling 

in de  salon! Zie voor al mijn 

behandelingen,aanbiedingen en prijzen 

op: www.huidverzorgingbrigitta.nl

Ook in de maand maart: Medex handcrème
-kleine tube van € 8,95 voor €  6,95
-grote tube van € 17,50 voor € 12,50
Februari/maart-winterbehandeling Survival:
Een heerlijke gezichtsbehandeling waarbij het 
collageen en elastine in de huid wordt  geactiveerd en 
poriën worden verfijnd  € 63,75  
Bij deze behandeling krijgt u een handpakking cadeau!
(De salon is gesloten van 24 februari t/m 7 maart.
Voor de verkoop van producten/cadeaubonnen kunt
U wel gewoon terecht!)
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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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Puzzel:  Filippine

Oplossing Februari-nummer: 

Winnaar: Wietske Larooi - Hellinga
Riemer Veemanstrjitte 13
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1. Beroep 2. Kleur 3. Activiteit van een vorst 4. Praktijkopleiding 5. Marine 6. Snoep 7. 
Papieren onderlegger voor een glas 8. Onder 9. Ouderwets hoofddeksel 10. Diefstal 
11. Vertier, leven 12. Verademing 13. Dokter-tovenaar 14. Specerijen 15. Verzet 16. 
Tegenovergestelde zijde.
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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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Wim Bakker (1969)

‘Afscheid’
(2012-2013)

Olievef op linnen
100 x 150 cm

Wim Bakker is pas enkele jaren actief als beeldend kunstenaar. Een late roeping maar 
wel een die met volle overtuiging en overgave wordt gevolgd.
Aanvankelijk koos hij voor een opleiding aan de Wackers Academie en vervolgens 
maakte hij studiereizen naar Italië en Zweden om zijn talent verder te ontwikkelen.
Tot nu toe was zijn werk slechts binnen de muren van een enkele academie en in zijn 
eigen atelier te zien.
‘Afscheid’is het werk waarmee hij voor het eerst naar buiten treedt.
In het nog nog jonge oeuvre van Wim Bakker neemt het portret een belangrijke plaats in. 
In de veilige omgeving van het eigen atelier hebben talrijke – en ook heel verschillende 
– gezichten een plekje op papier of linnen gevonden.
‘Afscheid’, gebaseerd op de prijswinnende foto van J.P. Jans, is een volgende stap, van 
portret naar een groepsportret dat verder wil gaan dan enkel representatie. Grote 
namen uit de geschiedenis  van de schilderkunst dienen zich bij zo’n thema aan en de lat 
is daarmee hoog gelegd, maar ligt daar niet juist de uitdaging van het kunstenaarschap.

Meer werk van Wim Bakker is te zien in Amsterdam tijdens zijn eerste solo-expositie 
van 22 t/m 30 maart 2014.
Voor de exacte data en locatiegegevens volgt u zijn website: www.wimbakker.com 

Wim is de oudste zoon van oud-Marsumers Tonnie en Henny Bakker.
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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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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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OBS De Pôlle is in lytse degelike basisskoalle yn Marsum. OBS De Pôlle is in trijetalich-plus-skoalle. Neist it Hollânsk 
en Frysk krije de bern ûnderwiis yn it Ingelsk. De ferdieling fan ‘e talen wurdt op OBS De Pôlle 50% Hollânsk, 
30% Ingelsk en 20% Frysk. Wolle jo jo bern ek trijetalich grutbringe en se sa better tariede op ‘e takomst, 
kom dan op 19 maart tusken healwei njoggenen en tolve oere by ús op besite om te sjen hoe’t dat is foar ús bern.

OBS de Pôlle is een kleine degelijke basisschool in 
Marsum. OBS de Pôlle is een drietalig-plus-school. 
Naast het Nederlands en het Fries wordt er lesgegeven 
in het Engels. De verdeling van de talen op OBS de Pôlle 
wordt 50% Nederlands, 30% Engels en 20% Frysk. 
Wilt u uw kinderen ook drietalig opvoeden en ze zo beter 
op de toekomst voorbereiden, kom dan op 19 maart tussen 
half  negen en twaalf  uur eens bij ons op bezoek om te 
bekijken hoe dat is voor onze kinderen. U bent van harte 
welkom aan de Skoallestrjitte 28 in Marsum.welkom aan de Skoallestrjitte 28 in Marsum.

UNYK YN 
FRYSLÂN

TRIJETALICH UNDERWIIS IN MARSUM

FRYSLÂN
UNIEK IN FRYSLÂN |UNIQUE IN FRYSLÂN

Skoallestrjitte 28, 9034 GL Marssum. T  058 254 16 81. E  info@obsdepolle.nl. W www.obsdepolle.nl
Dit trajekt wurdt mei moochlik makke troch de Provinsjale Steaten fan Fryslân.

MEAR TALEN

MEAR TAKOMST

YNTERNASJONALISEARRING 

FOAR LEARLINGEN O/M GROEP 8

YNTERESSE?

IEPEN DEI 19 MAART

08.30 - 12.00 OERE
YOU’RE VERY WELCOME AT THE SKOALLESTRJITTE 28 IN MARSUM!
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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 
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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

Kat vermist
Onze kat Aapie is vermist en we proberen op alle 
manieren hem weer terug te vinden.
Misschien dan hij bij iemand in de garage of schuur 
zit. Of iemand hem heeft zien lopen of ergens heeft 
zien liggen.
We missen hem erg. 
Het is een rode ex kater met gemarmerde tekening. 
Klein van stuk ongeveer 3 kilo. Heeft een zielige 
uitdrukking. Zijn staart kan plat op zijn rug liggen wat 
al apart is. Hij is gechipt en heeft een zwart bandje 
om met een naam koker eraan. Waar onze adres 
gegevens ook op staan.

Desiree de groot
Franjumbuorsterpaed 7
9034 HA marsum
06-41281456 of 0634490218
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Hallo iedereen in Marsum en omgeving. 

We gaan hier natuurlijk ook wat aan CARNAVAL doen en wel op 7 maart. 

Iedereen is welkom van jong tot oud, het liefst allemaal verkleed natuurlijk want 
het is ten slotte Carnaval. 

We hebben een Dj bereid gevonden om deze avond heel erg gezellig te maken 
met allemaal leuke plaatjes en wie weet ook nog wat spelletjes. 

Dus dorpsgenoten neem je vrienden, vriendinnen,ooms,tantes,opa,oma’s, broers, 
zussen, vaders en moeders mee naar deze dolle carnavals avond in het 
Dorpshuis Nij Franjum. 

 

 

Entree is 2,50 euro incl 1 glas ranja. 

Het bestuur van Oars as Oars. 
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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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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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Fancy Fair Dronryp
Fancy fair in Dronryp op zaterdag 29 maart a.s. van 13.30  tot 18.00 uur 
In het muzieklokaal bij de Bibliotheek aan de Hobbemasingel in Dronryp gaan wij 
een fancy fair organiseren. Wij zijn in dit geval de Protestantse Gemeente Dronrijp en 
omstreken. De opbrengst is bestemd voor ons project in Oekraïne, waarvoor wij in 
februari reeds een boekenmarkt hielden. In het dorpje Julivci, net over de grens van 
Hongarije,  proberen wij een sinds 2004 gesloten kleuterschool af te bouwen, zodat 
deze na de zomer weer in gebruik genomen kan worden. Van 17 tot en met 25 mei 
zal een aantal van ons daar zijn om de klus eigenhandig te klaren. Het hele project is 
begroot op ruim zestienduizend euro.
Behalve nog niet bekende onderdelen wordt op de fancy fair een gevarieerd 
spellencircuit aangeboden. Een draaiend rad, een luchtkussen en originele gadgets 
ontbreken evenmin. Laat u verrassen op deze zaterdagmiddag.
Van harte welkom op zaterdag 29 maart van half twee tot zes uur in en voor het 
muzieklokaal bij de Bibliotheek aan de Hobbemasingel in Dronryp. 

Uitnodiging
Het WMO platform Menameradiel organiseert een bijeenkomst waarbij belangstellenden 
zeer welkom zijn. Op donderdag 13 maart om 13.30 uur gaat drs.  Nicole de Bruijn, 
beleidsmedewerker van woningstichting Noordwest  Friesland,   vertellen over hun  rol 
en  bijdrage aan het kunnen (blijven) wonen  in onze dorpen. 
 Huisvesting is van groot belang voor ons welbevinden.  Voor mensen met lichte of 
zwaardere beperkingen zijn aanpassingen nodig om zo lang mogelijk zelfstandig in 
eigen omgeving te kunnen blijven wonen.  Aan welke huizen is  op dit moment en 
later in de tijd behoefte en zijn die beschikbaar en betaalbaar? Wonen en zorg worden 
gescheiden, dat betekent dat cliënten in een zorginstelling zelf gaan  betalen voor het 
wonen. Woningcorporaties zijn de grootste verhuurders als de zorginstelling zelf de 
gebouwen niet in eigendom heeft.  De woonkeuze wordt daardoor groter maar wat zijn 
de ervaringen in de praktijk? 
Wellicht hebt u nog andere vragen die u zou willen stellen. Daarvoor is vast gelegenheid 
op donderdag de 13de maart om 13.30 uur in het gemeentehuis van Menaam.  Bij de 
receptie weten ze waar u moet zijn. U bent van harte welkom!
Namens het WMO platform
Etty Algra-Sietsma
0517-231826 of algrasie@planet.nl 
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Stamppoteten

Op 4  Februari jl. was er voor de zesde keer het traditionele stamppot eten in Dorpshuis 
“Nij Franjum”. Zestig personen hadden zich opgegeven en konden aanschuiven aan 
gezellig gedekte tafels. Voor 6 a 7 jaar terug vond  er vanuit de Gemeente Menaldumadeel 
een soort wedstrijd plaats. (doarp oan set )
Ieder dorp kon een plan indienen betreffende de samenhorigheid en sociale contacten 
onder de bevolking in het dorp. Marssum heeft toen met het idee van gezamenlijk 
stamppot eten voor ouderen van 55+ uit Marssum en Ritzumazijl een prijs van 500 euro 
gewonnen. Dit was erg geslaagd en men besloot dit het volgende jaar weer te doen 
tegen een lage bijdrage.
Zo was het dit jaar dus voor de zesde keer. Men had de keus uit boerenkool, hutspot en 
zuurkool taart. Dit jaar was er als extra een stoofpot. Het geheel werd afgesloten met 
een heerlijk dessert.

Dit alles wordt georganiseerd en bereid door een aantal vrijwilligers uit het dorp o.l.v. 
Winie Baarda. Ik denk dat ik namens alle toen aanwezigen wel mag zeggen : Heel veel 
dank hiervoor. Jullie hebben ons een heerlijke maaltijd en gezellig samenzijn bezorgd, 
hopelijk kunnen we volgend jaar weer aanschuiven.

Voor degenen die nog nooit zijn geweest. EEN GROTE AANRADER.

RIE.
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KERKNIEUWS MARSSUM
Pontianuskerk te Marsum.
Bankrek.de krobbe der Ut,  NL57RABO 0313200777.
Bankrek.Kerkelijke Gemeente,  NL53RABO 0341704008
Bankrek. Diaconie,kerk.gem.  NL92RABO 0341731048

Koster Pontianus Kerk : J.Sijbesma, Skoallestrjitte 4
Tel. 058-2541408      0627243464.

Zwart- wit.
Nee, geen verhaal over het dammen, al speel je dat wel met witte en zwarte schijven. 
Maar we weten dat wit wit is, omdat we de kleur zwart ook kennen. Want alles gaat 
zeker niet van zelf. Dat lezen we ook maar al te vaak in de Bijbel. Het leven lijkt uit 
tegenstellingen te bestaan, waar we tussen door scharrelen. Goed/verkeerd/mooi/
lelijk en vul maar in. Meestal kun je uit eigen ervaringen putten. Zo hoort bij het 
leven onmiskenbaar ook de dood. Vragen die we daarbij hebben, worden meestal 
niet beantwoord. Of we proberen zelf antwoorden te vinden of te formuleren. Pas 
geleden las ik nog Prediker 12 vers 8. “IJdelheid der ijdelheden, zegt de Prediker, alles is 
ijdelheid”.In de nieuwste vertaling staat het er zo: “Lucht en leegte, zegt Prediker, alles 
is leegte”.Het is Prediker waarschijnlijk even te moeilijk geworden. Hij heeft blijkbaar 
een slechte ervaring. Of: Hij heeft de moed verloren en het uitzicht op inzicht in de 
zaken aangaande het bestaan. Is alles dan lucht en leegte? Nee, gelukkig staan er ook 
de verzen 9 tot 14 erbij. Lees ze ook maar eens. Leegte is er nooit alleen: je kunt soms 
ook wat doen met leegte,  bijvoorbeeld we kunnen” leegte “vangen door bijvoorbeeld 
een glas er van te maken en die leegte volschenken! Wat kun je die leegte dan opvullen.  
En komt na het “zwaartillende”(pessimistische)boek Prediker niet het luchtiger boek 
Hooglied? Weer die tegenstelling. Dus we zijn echt niet de enigen die zoeken naar 
bepaalde antwoorden in ons bestaan. Die vragen zijn en blijven van alle tijden. Goed 
om dat te weten . Begin en eind van het leven is voor iedereen gelijk. Alleen daartussen 
is de realiteit voor iedereen verschillend. Dat maakt het leven zo boeiend en troost je 
wanneer je door een bepaalde tunnelvisie even de draad kwijt bent. Blij ben ik omdat 
in de “Blijde boodschap”ook de onzekere  passages staan van de psalmen . Dat maakt 
de bijbel zo menselijk. Wanneer de discipelen erbij Jezus op aan dringen om op de 
berg der Verheerlijking tenten op te slaan om bij dit hoogtepunt te blijven, wijst Jezus 
dat van de hand. “Wat geweest is, komt niet terug”volgens de dichter Eikelboom. En 
daarin heeft hij gelijk. Soms willen we dat de mooie dingen van vroeger,weer terug. 
Een nostalgische gedachte. De onlangs overleden dichter Michel van der Plas heeft het 
prachtig beschreven:
“Droom niet van latere, betere jaren.
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LET OP: INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 25 Maart bij:
Grietje Sybesma (j.sijbesma2@upcmail.nl)

Kerkdiensten
Aanvang  9.30 uur.
2  maart Bitgummole Mevr Hillie Veneman Nias-Indonesie. Na afloop van 

de dienst is er koffiedrinken in de Molewjuk.
9  maart Bitgum Kommisje Wereldgebedsdag.
12  maart Ingelum Ds.L.W.Nijendijk Mullum 19.30 oere. Biddei.
16  maart Bitgummole Skoalle-tsjerketsjinst Skoallekommisje.
23  maart Marsum Ds.T.Korteweg Ferwert
30  maart Bitgummole Mevr.drs.E.Stellingwerf Earnewald.
30  maart Molewjuk-

Bitgummole
Jeugd-tsjinst 19.30 oere.

6   april Bitgum Ds.J.F.Kroon Garyp Dooptsjinst.
13  april Bitgummole Da.W.Tinga Grins.  Fryske tsinst m.m.v. Jeugdkorps 

Looft den Heer.

Bloemengroet
26 januari Mevr.Ella Maille   Bitgumerdyk 7
 Mevr Marie Palma    Ds.Faberstrjitte 19
 Klaas en Janna Westerhuis    Tramstrjitte 43
 Truus en Sybren v.d.Leij    K.N.Kuperusstrjitte 11.

16 februari Edwin en Annemarie v.d. Geest  Wielingastrjitte 1
 Tjitske Sijbesma    Skoallestrjitte 24
                  Jan en Trijntje Kuppens  Hegedyk 1  een  attentie v.d bakker.

De dagen van nu en van straks gaan zo vlug.
 Ze groeien als gras en stromen als water. 
De vreugd van vandaag die komt nooit meer terug”. 
Ik heb dit vers in talloze poëzieboekjes geschreven. Met als doel dat bij het ouder 
worden de woorden steeds “dichterbij”je komen. Het leven gaat verder, voor iedereen. 
We kunnen technisch veel, maar de tijd stil zetten, nee dat is te hoog gegrepen. En lees 
Prediker er maar eens op na! Van harte aan bevolen.
Sjoerd D. Schaaf
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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 • 


