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enthousiaste, leuke, nieuwe

collega’s

ezocht
							 		

		

Wij zijn op zoek naar leuke, enthousiaste, nieuwe collega’s
die vanaf minimaal 5 uur per week parttime beschikbaar zijn.

Wij zoeken personen die:

- positieve instelling
- openminded
- ondernemend
- bereid nieuwe dingen te leren
- beleeft er plezier aan anderen te helpen
- is parttime beschikbaar (min. 5 uur p. w.)
- geen verkooprol
- bereid hard te werken

Wat bieden wij u?

- een resultaatgebaseerd inkomen, dat u door
enige maanden serieus te werken op kunt
bouwen tot een bovengemiddeld hoofdinkomen
met een blijvend karakter.
- leuke, spontane collega’s
- professionele training en begeleiding
- persoonlijke groei

Herkent u zichzelf in bovenstaande punten, aarzel niet en neem contact met ons op!

Miranda Draaisma & Marcus de Boer 06

- 53 14 94 15

of mail uw cv naar info@Mconsulting.me

Ben je op zoek naar een vlotte, veilige en goede
rijschool, waar je je rijbewijs snel kunt gaan
halen...
Weet dan dat:
- Vele Marssumers hun lessen bij onze rijschool
hebben gevolgd.
- Wij lessen volgens de CBR-rijprocedure met een
speciaal en doelgerich lesprogramma.
- Onze theorielessen ook praktijkgericht zijn

Info: Leeuwarden: 058 - 212 60 33
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Verschijnt 10 maal per jaar, oplage 600 stuks, wordt gratis thuis bezorgd

Fetsje Huibers 		
Rienk Julianus 		
Geertje Sikkema
Hans Wassenaar

redactie
kopij
penning
bezorging

Kopij juni 2011 inleveren bij

Rienk Julianus
	Rypsterdyk 2
9034 HN Marssum

058-254 1366
058-254 1818
058-254 1881
058-254 1384

(de laatste voor de vakantie!)

VÓÓr donderdag 26 mei

doarpskrantemarsum@h wassenaar.nl
De Marssumer site :

http://www.marssum.info

Huisartsenpraktijk Marssum D.P. Dooren en N.M.A. Meyerink-Heymans
08.00- 09.00
afspraak spreekuur en visites.
tot 10.00
inleveren lege flesjes en medicijnen.
13.00-13.30
telef. Spreekuur onderzoeksuitslagen e.d.
16.00-16.30
medicijnen afhalen.
Is bij een medisch spoedgeval de praktijk
telefonisch in gesprek, bel dan : 		
Zie ook : www.marssum.praktijkinfo.nl
Psychologische hulpverlening
‘Papilio’ praktijk voor psychosociale therapie, coaching en counseling
Rypsterdyk 2b 9034 HN Marssum 		
Maatschappelijk werk N.W. en Midden Friesland
Voor dringende gevallen S.O.S. Leeuwarden, dag en nacht bereikbaar
Franeker
Vijfhuizen 1.
Dagelijks spreekuur 9.00-10.00
Menaldum
Dienstencentrum. Dinsdags spreekuur 9.00-10.00
Berlikum
Sportlaan 7.
Dinsdags spreekuur 10.00-11.00
Stichting Hulp en Welzijn
Sociale Winkel, Eewal 61 Leeuwarden. geopend: ma t/m vr 9 - 12u
N.H. Kerk + Consistorie
Koster
J. Sijbesma, Skoallestrjitte 4
Dominee
d.s. J.F. Kroon 		
Contactadres
Mevr. J.R. vd. Weide-Colmer
		
Doctor Poptastrjitte 9, 9034 HG Marssum
Consistorie
Mevr. N. Castelein
		
Binnenbuorren 25, 9034 GN Marssum
Doarpskrante fan Marsum
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058-2542255

058-2542975

058-8431093
058-2132000
0517-397484
0518-451547
0518-461741
058-2348434
058-2541408
058-2532652
058-2542041
058-2541241

ANBO (Alg. Ned. Bond v. Ouderen)
Secr. M. Hellinga De Terp 7		
M. Bresser
Franjumbuorsterpaed 11

Dronrijp
Marssum

0517-234595
058-2541526

PCOB Menaldumadeel
Dhr. S. Zwalua secr.			

Menaldum

058-2531494

Thuiszorg Het Friese Land telefoon 24 uur per dag
0900-8864
Thuisverpleging en –verzorging * Kraamzorg * Ouder- en kindzorg * Huishoudelijke
hulp * Alfahulpverlening * Voeding- en dieetadvies * Uitleen van verpleegartikelen en
hulpmiddelen * Friese zorgwinkel * Cursussen en themabijeenkomsten * Pluspakket
*Dienstcentra voor ouderen in Leeuwarden
www.hetfrieseland.nl | info@thfl.nl
Stichting Welzijn Middelsee - Menaldumadeel
Ouderenadviseur Tjik Flameling
Voor informatie en persoonlijk, onafhankelijk advies over wonen, welzijn, zorg en dienstverlening, hulp bij aanvragen van voorzieningen, invullen formulieren etc.
Spreekuur op di en do van 08.00 – 9.30 uur.
t.flameling@welzijnmiddelsee.nl
Ouderen / opbouwwerker Sieta Kuipers
Voor ondersteuning groepen, valpreventie, steunpunt mantelzorg, vorming en educatie.
Aanwezig van ma t/m do van 8.30 – 14.30, wo van 8.30 – 11.15 uur.
s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl
Bezoek- en postadres:
Stichting Welzijn Middelsee p/a Het Groene Kruisgebouw
Sportleane 7 9041 EC Berlikum		

0518-460805

Omtinkers Menaldumadeel Fragen oer soarch, wenjen, wolwêzen en tjinsten. 0518-452346
Klachten Vliegtuighinder Vliegbasis Leeuwarden
Gratis nummer Den Haag 			

058-2346700
0800-0226033

Zorgsteunpunt Drenningahof Dronrijp,
Hearewei 83, 9035 EK Dronrijp 		
www.paletgroep.nl 				

0517-233053
06-10015514

Chemisch Afval
Chemisch afval kunt u kwijt bij de Milieustraat
Seerob 23, Stiens 				
Elke dag 13u - 16u, zaterdag 9u - 12u.
Oud papier 25-05-2011, 29-06-2011, 27-07-2011

0900-2100215
18.30u

06-43365003

Snoeihout
Vereniging Dorpsbelang Marssum
Secr. S. Tigchelaar Rypsterdyk 45 9034 XA Marssum
Voorz. G. Verf
Binnenbuorren 4 9034 GN Marssum

058-2542321
058-2541802

Tussenschoolse opvang
Stichting Kinderopvang Noordwest Friesland 		

0517-380680
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Peuterspeelzaal
De Pikepolle, aanmelding kinderen bij Loes van Doorn

058-2542179

Kinderdagverblijf Ringeling
(kinderen 0-4 jr) It Heech 9 Dronrijp		

0517-232328

Gastouderburo
St. Kinderopvang N.W. Friesland (kinderen 0-13 jaar)

0517-391450

Contactpersoon Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Arend Castlein			

058-2541241

Rabobank Menaldum
Ma. 14-17 uur, Wo. 14-17 uur, Vr. 14-17 uur
Postkantoor Marssum (Bij tuincentrum de Leeuw)

058-2541313

Lytse Bieb Marssum
OBS de Pôlle
dinsdag 09.00u - 10.00u
		
vrijdag 17.00u - 18.00u Collectie voor jeugd en volwassenen
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Middelsee
info en advies over opvoeden en opgroeien bij ouders en kinderen

www.cjgmiddelsee.nl

Agenda
22

mei

Oars: Western Rijden

28

mei

Fietsen tussen kerken en kunst			

Zie art.

29

mei

Fietsen tussen kerken en kunst			

Zie art.

2

juni

Fietsen tussen kerken en kunst			

Zie art.

4

juni

Fietsen tussen kerken en kunst			

Zie art.

5

juni

Fietsen tussen kerken en kunst			

Zie art.

25

juni

Stratenvolleybaltoernooi		

13.00u

Zie art.

1

okt

Rommelmarkt Ons Genoegen

09.00u

Zie art.
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13.30u

Zie art.

Kruierkes
Minsken wenne der dochs mar gau oan as der dingen feroarje.
Sa ek mei it âld papier. Dat wurdt tsjintwurdich op’e lêste
woansdei fan de moanne op helle. Sa ek foarige moanne,
eltsenien hie it kreas by de dyk. Mar al wat kaam gjin Omrin.
Wol Hans Nauta mei de omropper, dat de auto foar it âld
papier in dei letter komme soe om’t der maleur mei dizze auto wie. De measte
minsken hawwe it papier moai stean litten oant de tongersdei. Hja tochten
grif; as der no in bui reinwetter komt is it papier wat swierder en smyt it
fansels folle mear op.
Mei it moaie waar moatte we oan it poetsen. Ek de gemeente hie it foarjier yn’e
holle. Foar de Peaske hat de gemeente troch twa manlju alle lantearnepeallen
skjin meitsje litten. It wie in lust om oan te sjen. De iene stie yn san bakje en
die it boppe-ein, dernei kaam nûmer twa en dy die de ûnderkant. Soenen dy
peallen sa smoarch wêze wurden troch dy fleantugen?
Simon Groeneveld (Soan fan Pietie en Trino, Tramstrj.) wie ien fan’e jonge koks
fan it Fryslân kolleezje dy’t yn maart by it bêste itensierders team hearde op de
noardelike Leermasterdei. Dit twa jierlikse evenemint is bedoelt om kennis oer
it fak út te wikseljen. Ein foarich jier makke hy diel út fan it nasjonale jeugd
team fan it Koksgilde, hjirmei hellen sy de earste
priis by de kulinêre Wrâldkup yn Luxemburg. Derneist
hawwe sy yn febrewaris by de TT-kulinêr yn Assen twa
kear brûns en ien kear goud wûn. Wolle jimme dizze
kulinêre priuwerijkes sels ek in kear probearje dan op
nei de Waard fan Ternaard wêr’t Simon yn’e keuken
stiet. It hiele ferhaal kinne jim fine op:
http://koksgilde.nl/downloads/Altijd%20beter%20willen%20koken%20dan%20de%20rest.pdf

Jeften:
Frouljusferiening € 100.-, A. v/d Veer € 10.-. Mei-elkoar € 110.-. Ús tekoart is
no noch € 86.50. Wy binne tige wiis mei jimme jeften, tank derfoar.
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Kruierkes
No’t it foarein fan ús doarpshûs sa goed as klear is, moatte
de frijwilligers oan ‘e bak. Hja passe it âlde gedielte oan. Sa
wurdt de berging oan de efterkant fergrutte, sa’n oardel meter
breder, sadat dat brûkt wurde kin as in sealtsje wat min ôfhiere
kin.
De keatsmuorre op’e tennisbaan is yn gebrûk nommen. Snein 3 april is dêr de
earste wedstriid hâlden. De opkomst wie goed en de muorre wie in sukses.
Foar de tennisferiening in ekstra mooglikheid om noch mear minsken te lûken.
Miskien is it in goed idee om der in ien of oare kompetysje fan te meitsjen.
Bygelyks de keatsers tsjin de tennissers.
Is it jim ek opfallen, it Sakensintrum fan Marsum bestjit net mear. Der binne
mei de kryst al gjin spultsjes mear hâlden foar de bern. De Sakensintrum
keatspartij hyt no de Iepeningspartij. En mei de oankommende merke wurdt
der dus ek neat mear organisearre. Dat is dochs spitich foar ús doarp.
Gemeente Menameradiel hat syn eigen kultuerhistoaryske fytsrûte. De start
is by it NS-stasjon yn Ljouwert en giet fia de Froupoartsbrêge rjochting
Marsum, Ingelum, Berltsum, Menaam en Dronryp. De lingte is likernôch 45
km mar troch in stikje ôf te snijen bij Ritsumasiel kinne je mei sa’n 38 km ek
thúskomme. De minsken mei in e-bike geane natuerlik foar de 45 km. De hiele
rûte mei beskriuwing, in kultuerhistoaryske ynlieding oer it lânskip, stiet op de
Marsumer side: http://www.marssum.info/images/pdf/fietsroute.pdf .
Hawwe jim de grize kontainer ek wol ris te let by de dyk. De lêste kear wienen
hja der moarns al om healwei sânen om ús smoargens op te heljen. It moat net
mâler. We binne ferplicht om dy bak woansdeitejûns by de dyk te setten om
wis te wêzen dat der lege wurdt.

Doarpskrante fan Marsum
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Papilio
Praktijk voor
Psychosociale therapie
Coaching & Counseling

Carolien M.F. Kruyt
Psychosociaal therapeut
Rypsterdyk 2
9034 HN Marssum
058 – 843 1 093
www.mijnpsychotherapie.nl
info@mijnpsychotherapie.nl
Aangesloten bij de NFG

Doarpskrante fan Marsum
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VERENIGING VOOR DORPSBELANG
De afgelopen maand hebben we weer aandacht besteed aan diverse dorpse
zaken. Hieronder de meest belangrijke in vogelvlucht:
Vliegbasis Leeuwarden blijft (voorlopig) open:
Defensie heeft haar plannen bekend gemaakt om 1 miljard te bezuinigen.
Maar liefst 12000 banen verdwijnen, waarvan 6000 met verplicht ontslag.
Vliegbasis Leeuwarden zal ca 110 personeelsleden kwijtraken die overgeplaatst
worden naar Woensdrecht. Als Dorpsbelang vinden we het voor de regionale
werkgelegenheid een goede opsteker dat de basis niet gesloten wordt.
Maar het voortbestaan van de basis maakt het ook noodzakelijk dat de vele
aandacht voor de geluidshinder onverminderd doorgaat. Dat zullen we daarom
ook blijven doen. Wij realiseren ons ook dat de kans groot is dat later alsnog
één van beide vliegbases dicht zal gaan. Als de JSF aangeschaft wordt dan
zullen er waarschijnlijk maar maximaal 50 toestellen betaald kunnen worden.
Een aantal daarvan zullen in Amerika of andere landen staan. De rest kan dan
heel goed op één basis gestationeerd worden. Gezien de strategische ligging
van de Leeuwarder basis kan het ook heel goed betekenen dat Volkel gesloten
wordt. Het gevaar is dan dat de JSF toestellen hier komen. Een scenario waar
we niet op zitten te wachten. Dat is de keerzijde van het openblijven van de
basis. Onze blijdschap is er dus wel één onder voorwaarde. Wij willen dat het
evenwicht waar de afgelopen decennia sprake van was blijft bestaan. Het
vele geluid van de JSF past daar niet in.
Geluid JSF maakt wel degelijk meer geluid dan RIVM en NLR stellen:
“De geluidsmeting waar het Nationaal Lucht en Ruimte vaart Laboratorium
zich op baseert klopt niet. De luchtvochtigheid tijdens de meting was
maar 8%. Onder die omstandigheid had nooit gemeten mogen worden. Het
aantal decibels is niet eens om te rekenen naar de Nederlandse situatie
waar gemiddeld 70% luchtvochtigheid aanhouden wordt. Het geluid is dan
harder, omdat het veel beter geleid wordt bij een hogere luchtvochtigheid.
Geluidsmetingen worden (daarom) vaak gehouden in extreem droge gebieden
met een lager geluidsniveau als gevolg. Bij vliegbasis Leeuwarden zal het
geluid dus veel erger zijn. Het NLR heeft het effect van de luchtvochtigheid
in haar berekeningen niet gecorrigeerd. Ook heeft het NLR niet gemeten
volgens het Nederlandse rekenmodel. Ook heeft ze zich niet gehouden aan de
internationale ICAO normen. Als dat wel gebeurd zou zijn dan zou het JSF geluid
volgens schatting op zo’n 117 of 118 decibel uit gekomen zijn, in tegenstelling
tot de 110 decibel die het NLR berekend heeft. Met het hogere geluidsniveau
10
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zal er maar tussen de 10-20% van het benodigde aantal vluchten mogelijk
zijn binnen de bestaande geluidscontouren in Nederland. Het NLR en ook de
second opninion van het RIVM geven een veel te rooskleurige voorstelling van
zaken”. Dat zei R.C. Muchall van Geluidsconsult b.v., een ingenieursbureau
voor geluid en bouwfysica, tijdens de ronde tafelconferentie van de Tweede
Kamer op 30 maart. Duidelijke taal die weinig aan de verbeelding overlaat. Wij
vinden het absoluut noodzakelijk om het tot op de bodem uit te zoeken. Het
werkelijke geluid van de JSF is volgens ons nog steeds niet duidelijk. Jammer
dat de aanwezige journalist van de Leeuwarder courant de nieuwswaarde niet
inzag van de woorden van Muchall en niet verder kwam dan een “gekscherend”
artikel.
Dorpsbelang ook vertegenwoordigd tijdens de ronde tafelconferentie:
Tijdens de ronde tafelconferentie van de Tweede Kamer werd ook gesproken
door Piet Adema namens de provincie en Geert Verf namens de omwonenden.
Piet Adema verwoordde dat er nog onzekerheden verbonden zijn aan het
geluid van de JSF en pleitte daarom voor aanvullende geluidsmetingen en het
opzetten van een permanent geluidsmeetnet. Het RIVM had deze suggesties
eerder gedaan in haar second opinion. Geert Verf vroeg de Tweede Kamer om
het geluid op de agenda te houden. Hij liet geluidsopnames horen van een
landende JSF, F-16 en F-15. Hij wees erop dat het grote verschil in geluid heel
duidelijk hoorbaar is, maar dat het NLR dit verkleint als “amper hoorbaar”.
Ook wees hij erop dat het geluid voor de omwonenden luider wordt omdat het
gewicht van de operationele toestellen later meer dan 8% zwaarder wordt dan
het gemeten prototype. Het CDA Kamerlid Knops erkende na afloop dat het
geluid nog lang niet duidelijk is.
Tweede testtoestel JSF gekocht
Met steun van de VVD, het CDA, de PVV en kleine rechtse partijen heeft de
Tweede Kamer besloten om een tweede testtoestel aan te schaffen. Nederland
zal meedoen aan de testfase in Amerika. Hiermee is een bedrag gemoeid van
rond de 300 miljoen Euro. Hiermee is een grote stap gezet in de aanschaf
van de JSF. In 2014 zal de Tweede Kamer zich definitief uitspreken. De kans is
groot dat als PVV zich houdt aan de kiezersbelofte (geen JSF) dat er dan een
meerderheid tegen is (uiteraard afhangende van de uitslag van de verkiezingen
in 20140). De JSF kan dan alsnog sneuvelen. Een groot deel van de 300 miljoen
zal dan verloren geld zijn. Wij hebben eerder gepleit bij de Tweede Kamer
voor uitstel van het besluit van het tweede testtoestel. Dat had goed gekund
omdat de testfase in Amerika met minimaal twee jaar is uitgesteld. Voordeel
Doarpskrante fan Marsum
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was dan geweest dat we een beter toestel hadden gekocht voor minder geld.
Maar helaas de Kamermeerderheid besloot anders. Schandalig vonden we
dat de VVD en CDA woordvoerders zich o.a. beriepen op het feit dat nu oud
gedeputeerde Piet Adema geen bezwaren meer had t.a.v. het geluid, zij hier
ook geen bezwaren meer in konden zien. Dat doet de waarheid geweld aan.
Zoals hierboven gemeld heeft Piet Adema dat helemaal niet gezegd. In een
sterk ingezonden stuk in de Leeuwarder courant distantieerde Piet Adema zich
terecht van de argumenten van de Kamerleden.
Woningbouw Marsum opnieuw uitgesteld:
Vanwege de bezuinigen van Defensie is het voorbereiden van een nieuw
Luchthavenbesluit voorlopig uitgesteld. Eerst wil Defensie precies de
consequenties van de bezuinigingen helder hebben. Dit geldt ook voor vliegbasis
Volkel. Dat betekent dat onduidelijk is wanneer de woningbouw mogelijk zal
zijn. Zoals eerder gemeld zou dit medio 2012 verwacht worden. Of dit haalbaar
is moet dus nog afgewacht worden. We verwachten voor de Leeuwarder basis
geen veranderingen, omdat het aantal F-16 ’s hier de komende tijd nagenoeg
gelijk zal blijven. Rondom Volkel is grote onrust ontstaan over dit bericht. Daar
hopen ze namelijk al jaren op de mogelijke nieuwbouw. We zullen het belang
blijven benadrukken om de vertraging zo kort mogelijk te laten duren.
Hulp gezocht bij onderhoud openbaar groen achter bushalte:
Zoals vorige maand gemeld gaan we het onderhoud van het openbaar groen
achter de bushalte van de Bitgumerdyk overnemen van de gemeente. Hiermee
wordt voorkomen dat het verdwijnt. Tuincentrum de Leeuw maakt een tuinplan.
Tot onze vreugde is Sybren Rodenhuis, die zich als vrijwilliger aangemeld
heeft, al een beetje begonnen. Hij onderhoudt ook al jarenlang een ander stuk
openbaar groen. We zijn op zoek naar nog twee vrijwilligers voor af en toe
eens wat schoffelwerk. Ook zoeken we iemand die een deel van de grond kan
omzetten met een freesapparaat. Aanmelden of tips graag bij een bestuurslid.
Tuincentrum de Leeuw maakt een plan voor gedeeltelijke herplant.
Himmeldei met jongeren:
Op zaterdag 9 april kreeg Marsum weer een schoonmaakbeurt. Samen met
jongeren van jeugdclub Oars werd veel zwerfvuil opgeruimd. Volgende keer
proberen we het te plannen op een moment dat er niet gevoetbald wordt. Nog
meer jongeren zullen dan deel kunnen nemen. Na afloop werden de deelnemers
getrakteerd op de welverdiende patat met een kroket.
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Gemeenteraad besluit 19 mei over subsidie sociaal dorpsplein:
Op 19 mei zal de gemeenteraad een besluit nemen over het voorstel om subsidie
te verlenen voor de aanleg van het sociaal dorpsplein bij Nij Franjum. Onlangs
heeft de provincie besloten de helft beschikbaar te stellen. We zullen 19 mei
uiteraard aanwezig zijn. Als de raad positief besluit zal de aanbesteding snel
daarna plaatsvinden. De aanleg zal dan na de vakantie starten. Dorpsbelang en
de vrijwilligers zullen met de gemeente het plan tot in detail invullen.
En verder:
• Was de Ledverlichting bij de vissteiger op de Rypsterdyk verdwenen. Na
een oproep op de Marsumer website werd deze snel weer teruggevonden.
De gemeente zal deze nu vastzetten in beton.
• De groenstrook tussen de S.v.Heringawei is op verzoek van de omwonenden
reeds weggehaald. De aanplant van het gras moet nog plaatsvinden.
Het bestuur van Dorpsbelang
Dorpsgenoten,
Het seizoen 2010-2011 van de Vrouwenvereniging Samenwerking is weer ten
einde. Op 6 november 2010 jl. hielden wij onze Bazaar.
Mede door u is dit weer een succes geworden. Door u en met u hebben we
het mooie bedrag van duizend euro bij elkaar gekregen. Onze hartelijke dank
daarvoor. U weet het zo langzamerhand wel, maar ik zeg het toch maar even,
dit geld wordt weer besteed in ons eigen dorp.
We verdelen op de volgende wijze:
N.H. Kerk		 € 300.00
Dorpskrant		 € 100.00
Eigen Ver		 € 200.00
Dorpshuis		 € 200.00
Er blijft € 200.00 staan als er een Defibrillator komt, is dit bedrag hiervoor
bestemd.
Op zaterdag 5 nov. 2011 houden wij weer onze jaarlijkse Bazaar. Mogen wij
weer op u rekenen?
Heeft u misschien goederen die wij kunnen gebruiken, en u wilt deze wel kwijt,
wilt u ze dan voor ons bewaren? Alvast onze hartelijke dank! Wij wensen u een
hele fijne zomer. En graag tot ziens op 5 november a.s.
Hartelijke Groet,
De Bazaarcommissie.
Doarpskrante fan Marsum
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Oproep
Zoals sommigen wel zullen weten rijd ik ieder jaar een vrachtwagen met
hulpgoederen naar Roemenie. Ik rij voor mevrouw Truus Pons uit Hendrik Ido
Ambacht, die goederen verzamelt en alle kleding nakijkt, sorteert en in dozen
doet.
Normaal gesproken krijgt ze genoeg kleding en dergelijke aangeleverd maar
doordat het nu economisch slechter gaat krijgt ze steeds minder goederen.
Daarom heeft ze mij gevraagd of ik haar wil helpen om goederen in te zamelen.
Kleding van groot tot klein, schoenen, beddengoed, bedden, rollators, krukken
en gereedschap enz. enz.
Als U wat heeft kunt U het bij ons thuis brengen. Ik weet dat het goed terecht
komt omdat ik het zelf breng en het is echt nog ontzettend hard nodig.
U wordt al vast bedankt.
Dirk Wiersma
Franjumbuorsterpaed 26
9034HA Marssum
0582541672 of 0648466617
dirkfries@gmail.com
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Neem nu een schotel installatie voor de beste beeld en
geluidskwaliteit. En de prijs valt reuze mee!
Ook bij ons verkrijgbaar:
Digitenne sets met of zonder abonnement
Schotelsets voor op de camping
Informeer nu naar de mogelijkheden van S.G. Buren
Digitenne en satellietontvangst bij:
				
						

S.G. Buren

						

De Swingel 10

						

9036 PG MENALDUM

						

Telefoon: 0518-451474

Officieel Dealer:

16
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VOOR EEN NOFLIKE
TOCHT DOOR NOORD
WESTFRIESLAND

S. van Heringawei 16d
9034 GD Marssum
T 058-2160403.
www.rudistuve.nl

R O N D VA A R T M I D D E L S E E
Fam. Middelkoop
Ritsumasyl 13-15
9033 WB Ritsumasyl
tel/fax: 058-2541456
w w w. r o n d v a a r t l e e u w a r d e n . n l

Foar in
Gearkomste
Kursus
Brulloft
Kofjetafel
Buffet
Product van de maand mei:
Energy Plus Cream A+E+C, SPF 10
Alleen deze maand € 34,50
(normaal € 42,--)
Een heerlijke crème en een heerlijk
cadeau voor
Moederdag!
Nog meer cadeautips:
*** Cadeaubonnen *** mooie shawls ***
prachtige kettingen en armbanden ***

nei

Tillefoan
: 058-254 1439
Foar ôfspraken : 058-254 1724

(Winke van Wieren)

oog voor schoonheid

Doarpshûs Marsum
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U bent van harte welkom!
Tineke Reitsma-Foekema
It Harspit 8
Deinum
Tel. 254 22 22

Nieuwskruier Maaie 2011

PEUTERSPEELZAAL DE PIKEPÔLLE te Marssum
(in het gebouw van OBS De Pôlle)
Als uw zoon of dochter 2 jaar is dan mag hij of zij op maandag- en
donderdagmorgen naar de peuterspeelzaal. U kunt uw kind vanaf 1 jaar
opgeven bij Loes van Doorn, telefoonnummer: 058-2542179.
Voor extra informatie over de
peuterspeelzaal kunt u bellen met juf
Ilona: 06-22552380.

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

KLEUREN

KOPIEËN
DRUKKERIJ

Indrukwekkend!
PUOLDYK 26 DRONRIJP~TEL.: 0517-231271 FAX: 232294
EMAIL: emkadruk@worldonline.nl
Doarpskrante fan Marsum
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Jaarvergadering ANBO - Afdeling Menameradiel.
Op de jaarvergadering van 19 april waren 34 ANBOleden aanwezig.
Dhr. Luuk Dol leidde voor de tweede keer als
interim-voorzitter de vergadering tot hij bij het
punt “bestuursverkiezing” de voorzittershamer kon
overdragen aan Jan Kuipers, die door de vergadering
benoemd werd als voorzitter van deze afdeling.
Naast Jan Kuipers werden Tiny Meulenkamp, Durk
Fopma en Hendrik Gaastra gekozen
als nieuwe bestuursleden. Daarmee
werd het bestuur weer voltallig.
Meester Fennema bedankte namens
de aanwezigen Dhr. Luuk Dol voor zijn inspanningen om de
afd. Menameradiel bestuurlijk met succes weer op de rails
te krijgen. In de rondvraag kwam de subsidieproblematiek
aan de orde. De nieuwe voorzitter neemt dit punt mee naar
het WMO-overleg om daar nog eens duidelijk het standpunt
van de ANBO te vertolken: “geen bezuinigingen op ouderenactiviteiten!”.
Na de jaarvergadering kwam Johan Veenstra aan het woord
om “in smout praatsje” te houden in het Stellingwerfs. Hij vertelde op zeer
onderhoudende manier een zestal verhalen, waar ieder met plezier naar
luisterde. Een mooi tweede deel van de jaarvergadering.
Namen en adressen van het bestuur;
Jan Kuipers - voorzitter
Âlddyk 1A
8816 HW Schingen
		
0517-231932
Marie Hellinga - secretaris De Terp 7
9035 AX Dronryp
		
0517-234595
Mels Bresser – penningm.
Franjumbuorsterpaed 11 9034 HA Marssum
		
058-2541526
Tiny Meulenkamp
Graldasingel 26
9036 KG Menaem
		
0518-451921
Durk Fopma
Hilligeklamp 14
9044 MV Bitgum
		
058-2531928
Hendrik Gaastra
Skries 12
9035 DA Dronryp
		
0517-231616
20
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Gezamenlijke middag ANBO en PCOB.
Op 11 oktober a.s. organiseren de ANBO-Menameradiel en het PCOB voor hun
leden een muzikale middag met de “Trio Voices” in de Black Horse te Menaem.
Noteert u de datum alvast.
Expo 55 plus.
In september 2011 wordt de 2e Expo 55-plus Noord-Nederland georganiseerd in de
Martiniplaza te Groningen. Het wordt weer een combinatie van huishoudbeurs,
een informatiemarkt en optredens van orkesten, koren en artiesten. Samen
met de PCOB gaat de ANBO-Menameradiel bij voldoende deelname een busreis
naar de 55-plus Expo organiseren op donderdag 8 september a.s. De kosten
voor de bus bedragen € 6,00.
Hebt u belangstelling? Wilt u dat dan uiterlijk 15 juni doorbellen naar Marie
Hellinga, 0517-234595 of naar Jan Kuipers, 0517-231932.
Data activiteiten seizoen 2011/2012:
Misschien kunt u de onderstaande data al vastleggen in uw agenda. Op deze
dagen organiseren we een activiteit. Over de invulling van de middagen krijgt
u nog nader bericht.11 oktober, 12 november, 13 december ( Kerst-bingo ), 14
januari ( nieuwjaars-etentje ), 18 februari, 24 maart en 21 april.

JO FERHAAL YN TAAL
IN WYKEIN KREATYF SKRIUWE		

20-22 maaie

Lieding: Akky van der Veer
Priis: € 208,-- folpensjon, twapersoanskeamer
€ 170,-- folpensjon, sliepsealtsje
Skriuwe jo wolris foar josels, mar witte jo soms net hoe’t it fierder moat?
Hawwe jo krekt dat triuwke yn de rêch nedich om te begjinnen? Soene jo
graach ris mei oaren yn groepsferbân skriuwe wolle?
Wa’t nocht oan skriuwen hat, mar noch gjin kar meitsje kin foar in bepaald
sjenre, lykas gedichten of ferhalen, is yn dizze workshop te plak. Der wurde
allerhande oefeningen dien, dy’t de fantasy stimulearje en it kreative proses
op gong bringe. Skriuwûnderfining is dêrby net perfoarst nedich. Akky van der
Veer is skriuwster en jout al jierrenlang skriuwkursussen.
Doarpskrante fan Marsum

21

22

Nieuwskruier Maaie 2011

Alkimon A6 liggend advertentie

12-05-2010

Richard Kienstra

16:24

Pagina 1

T 0611 91 84 98
F 0517 23 28 99
E r.kienstra9@chello.nl

Frederik Alberda
T 0611 91 84 99
Doarpskrante fan Marsum
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Bûter - Brea en ............. Kulinêr
mei Geartsje
Plaatkoek Hawaii
Ingrediënten voor 12 stukken:
1 blik ananasschijven (432 g)
1 bosje lente-ui
1-2 el olie
zout en peper
150 gr bloem
5 eieren
125 ml melk
250 gr mozzarella
3 plakken gekookte ham (à ca. 50 g)
125 ml koolzuurhoudend
mineraalwater
100 ml zoete chilisaus (fles)
bakpapier
1. Laat de ananas goed uitlekken en dep hem eventueel droog. Was de lente-ui en
snijd hem in fijne ringen. Bak de lente-ui kort in de olie. Breng op smaak met zout
en peper en neem de lente-ui uit de pan.
2. Roer de bloem, de eieren en de melk tot een glad beslag. Breng op smaak met
zout en peper. Laat het beslag ca. 15 minuten rusten.
3. Verwarm de oven voor (elektrisch: 175°C / hetelucht: 150°C) Snijd de mozzarella
in dunne plakken. Verdeel de plakken ham in vieren. Bekleed een bakvorm (32x39
cm) met bakpapier. Roer het mineraalwater door het beslag. Giet het beslag
gelijkmatig in de bakvorm.
4. Bak de koek ca. 8 minuten voor in de oven. Neem de koek uit de oven en beleg
hem met de lente-ui, de ananas, de ham en de mozzarella. Verdeel de chilisaus
over de koek en bak de koek nog ca. 12 minuten bij dezelfde temperatuur.
Tip: Deze plaatkoek smaakt ook heerlijk met salami, schijfjes tomaat en schapekaas,
zoals feta.
24
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STRATENVOLLEYBAL TOERNOOI MARSUM!
DSVS organiseert in samenwerking met SSS’68 op zaterdag 25 juni aanstaande
een stratenvolleybaltoernooi!
DSVS is de volleybalvereniging, die actief is in Menaldum, Dronrijp en in
Marsum. DSVS heeft in Marsum veel jeugdleden.
SSS’68 is de voetbalvereniging en we maken gebruik voor dit toernooi van het
voetbalveld en de kantine.
In het verleden had Marsum ook een stratenvolleybaltoernooi. De laatste keer
was in ’t eind van de tachtiger jaren, waarbij als prijzen “eigen stoeptegels”
werden gebruikt, velen liggen er nog steeds.
We willen deze traditie graag opnieuw leven inblazen en organiseren daarom
een toernooi op 25 juni vanaf 13.00 uur.
De contactpersonen van de straten krijgen binnenkort (ongeveer half mei)
een formulier met nadere uitleg. Elke straat kan een of meerdere teams
opgeven. Er is een leeftijdsgrens vanaf 14 jaar.
Zijn er minder dan 6 mensen beschikbaar dan zullen we proberen om samen met
andere “ halve straten” teams te vormen. Een straat kan dus ook aangemeld
worden als er minder dan 6 personen mee willen doen.
Wij hopen op een sportief toernooi met veel deelnemers en toeschouwers.
Het is vast leuk om mee te doen, maar ook om te kijken en je straat aan
te moedigen bent u van harte welkom. Voor de jonge kinderen zal er een
springkussen aanwezig zijn!
Namens Volleybalvereniging DSVS,
Riet Beldsnijder. 0517-232367
Namens Voetbalvereniging SSS’68,
Gerard Hiemstra. 06-29592464
Doarpskrante fan Marsum
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Hallo dorpsgenoten,
Graag willen we weer uw aandacht vragen voor onze rommelmarkt op
zaterdag 1 oktober van 9 tot 12 uur, dit jaar in plaat van een voorjaars, een
herfstrommelmarkt.
We hopen dat niet alles is verdwenen met de schoonmaak, spullen die u niet
meer gebruikt, op bent uitgekeken, uitgegroeid, uitgelezen, vernieuwd, we
zijn er blij mee.
Zoals in voorgaande jaren komen we op vrijdag 30 september vanaf 13 uur
weer langs om de goederen op te halen, het mag vanaf die tijd natuurlijk
ook bij het dorpshuis worden gebracht of neergezet. Er is volop ruimte in ons
mooie vernieuwde Ny Franjum, dus dat komt helemaal goed.
Al is het nog lang niet zover, noteer deze datum alvast, de tijd gaat snel,
nu eerst genieten van de komende zomer en we komen er in de volgende
dorpskrant op terug.
Alvast tot ziens.
De Rommelmarktcommissie.
Themadag verkeer Berltsum
Op zaterdag 21 mei as. organiseert stichting Berlikumer Belangen, samen met
Veilig Verkeer NL en Stichting Welzijn Middelsee, voor 16 jaar en ouder een
themadag verkeer in Berltsum.
In dorpshuis ’t Heechhout zullen de gemeente Menameradiel, Veilig Verkeer NL,
fietsenmaker Jan Feenstra en anderen u graag meer vertellen over ‘verkeer’. U
kunt bijv. uw rijvaardigheid laten testen met behulp van een rijsimulator.
En een reactie- en ogentest af laten nemen bij Veilig Verkeer NL. Naast het
dorpshuis vind u ook een vrachtwagen van de Chauffeurs Vereniging Friesland.
Deze vereniging geeft u graag informatie over o.a. de dode hoekspiegel. Ook
kunt u een verkorte versie van de cursus Bijtanken & Oppoetsen volgen. “Hebt
u het gevoel dat enig onderhoud van uw theoretische verkeerskennis en uw
rijvaardigheid geen kwaad kan? Dan is deze cursus net iets voor u.”
De workshop zal worden gegeven door Stichting Bevordering Verkeerseducatie.
Deelname aan de workshop op 21 mei is gratis. U dient zich op te geven vóór
14 mei as. bij
Sieta Kuipers via telefoonnummer (0518) 46 08 05 of
s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl
Van 10:00 tot 16:00 uur is iedereen van harte welkom in It Heechhout,
Sportleane 5 te Berltsum. De toegang is gratis.
Doarpskrante fan Marsum
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- Coniferen
- Heesters
- Vaste planten
- Kruiden

Schilderwerk
met aandacht
voor detail en
de kwaliteit
die vroeger zo
gewoon was!

- Tuingrond
- Tuinturf
- Compost
- Gedroogde koemest
- Groentezaden
- Bloemzaden
- Bielzen

TUINCENTRUM

DE LEEUW
Bitgumerdyk
Marssum
tel. 058 254 13 13

Bitgumerdyk 44, 9034 GK, Marssum
T 058 254 23 16 • M 06 25 44 67 62

- VOOR UW BADKAMER EN KEUKEN RENOVATIES
- KLEIN ONDERHOUDS WERK IN EN ROND UW WONING.
- TEGELWERK
- METSEL EN VOEG WERK
- BESTRATING
- BOUWAANVRAAG / ONTWERP
- BOUWTEKENINGEN

27
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Een recordopbrengst voor de
Nederlandse
Hartstichting
in
Marssum :
€ 957,90!!
Met dank aan de collectanten en
alle gulle gevers.
Els Lequin
Rond Hemelvaartsdag en Pinksteren
is het een ideale tijd om te fietsen.
Daarom nodigen we u op 28 en 29
mei en op 2, 4 en 5 juni graag uit
voor een mooie fietstocht langs de
zeven middeleeuwse kerken van
Deinum, Blessum, Boksum, Leons,
Baard, Easterlittens en Winsum.
Meer info op: www.zevenwerken.nl
WERKGROEP ONTWIKKELINGSSAMENWERKING MENAMERADIEL
WOM
26 – 30 APRIL
OLLEKTE
FOAR:
LÂN- EN TÚNBOUPROJEKT YN ROEMENIË
AIDSWEZEN-PROJEKT YN SÚD-AFRIKA
MEAR YNFO: WWW.MENAMERADIEL.NL OF 058 2541542
DIT JIER EK IN BYDRAGE FOAR:
BOSNIË: KLUSSEN VOOR KACUNI (DRONRYP)
ROEMENIE: UNDERWIIS SINMICLAUS (MENAAM)
SURINAME: SKOALLE YN BINNENLAN (BITGUM)
HONGARIJE: ‘TSJINSTHUS’ (DEINUM, BOKSUM, BLESSUM)
Doarpskrante fan Marsum
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Transport & Containerbedr.
K. van Wieren

PEDICUREPRAKTIJK

Sonja de Haan

Snelle levering & scherpe tarieven!

Lid ProVoet

Bij problemen of verzorging van
uw voeten
DIPLOMA’S

Diabetische en Reumatische voet

• Diverse containers voor allerlei afval voor

Vergoed bij aanvullende verzekering

bedrijven en particulieren.
• Levering van diverse soorten producten

BEHANDELING EVENTUEEL OOK BIJ U THUIS!

zoals: grond, zand, grind, species, etc.
• Verhuur van opslag/zeecontainers.

Bel of e-mail voor afspraak:
Bitgumerdyk 15
Tel. 058-2542903
pedicuremarssum@hotmail.com

• Verrichten van diverse transporten.
• In bezit van een autolaadkraan.

Bel voor meer informatie:
058 - 212 91 90
of ga naar www.kvanwieren.nl
30
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Puzzel : Codekraker

Alle letters van het alfabet krijgen een cijfer 1 t/m 26. Zoek de letters bij de
cijfers met behulp van de reeds ingevulde letters.

Oplossing inleveren bij een van de redactieleden
32
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Oplossing aprilnummer:
Winnaar:
Klaas Aalberts
Skoallânswei 23
Dronryp

VAKANTIE
DE HUISARTSENPRAKTIJK
BEETGUMERMOLEN IS
GESLOTEN VAN:
2 juni t/m 13 juni
VOOR SPOEDGEVALLEN KUNT U BELLEN NAAR:
HUISARTSENPRAKTIJK
COMELLO
HOFSLEANE 52
BERLIKUM
0518 -461251
BESTEL TIJDIG UW HERHAAL MEDICATIE.

Doarpskrante fan Marsum
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Shortgolf
arrangementen
Restaurant Partycentrum Nij AndringaState is dé plek om kennis te maken met shortgolf. Op een
18holes baan leert u hoe dit spel dat uit Engeland is overgewaaid uw familiedag tot een succes kan
maken. Maar ook een saaie vergaderdag krijgt een sportieve invulling die de deelnemers niet snel zullen
vergeten, zeker niet als u de dag invult met een van de onderstaande arrangementen!

Dagarrangement Shortgolf

Shortgolf in combinatie
met vergaderarrangement

(vanaf 20 personen)

Restaurant Partycentrum Nij AndringaState
is ook uitstekend geschikt als vergader
accommodatie. Vergaderen in combinatie
met diverse arrangementen behoort
natuurlijk ook tot de mogelijkheden.
Prijzen op aanvraag. Informeer naar de
mogelijkheden.

Shortgolf in combinatie met een rondvaart.
10.30 uur ontvangst met koffie en oranjekoek
11.00 uur rondvaart
13.00 uur lunch bestaande uit:
Rijk gevulde soep
Diverse soorten brood
Diverse soorten beleg, vleeswaren en kaas
Salade
Warm gerecht
Melk en karnemelk
Fruitmand
14.30 tot 16.30 uur shortgolf
of nostalgisch Biljartspellencircuit
17.00 uur Barbeque of dinerbuffet bestaande uit:
Rijk gevulde soep met stokbrood en kruidenboter
Diverse vleesgerechten
Diverse visgerechten
Diverse aardappelgarnituren en groenten
Diverse salades
IJs met slagroom

Shortgolf
9 of 18holes, ongeveeer 2 uur durend

Kosten 10,00 p/p
kinderen tot 12 jaar

Kosten 70,00 p/p
All-in, incl. consumpties
(Hollands assortiment)

Doarpskrante fan Marsum
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7,50 p/p

KERKNIEUWS
Kerkvoogdij N.H.K.
Diaconie MoW Bitgum e.o
Restauratiefonds N.H.K.

MARSSUM
bank:
giro:
bank:
bank:

31.32.04.195
955.230
34.17.31.048
31.32.00.777

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

Wie kun je vertrouwen? (bij Johannes 20:29)
Vertrouwt u veel mensen? Gelooft u het al gauw, wanneer
iemand een bijzonder verhaal vertelt? Of bent u diep in uw
hart juist sceptisch? Denkt u bij zo’n verhaal eerder: ik weet
niet of dit wel klopt?
Vertrouwen is onmisbaar in ons leven. Niemand kan er zonder.
Vertrouwen dat een ander je niet bedriegt. Vertrouwen dat
de dingen gaan zoals je had verwacht. Vertrouwen voor de
toekomst.
En toch gaat het vaak mis. De toekomst blijkt tegen te
vallen. De dingen gaan heel anders dan je had verwacht. En
wat vooral pijn doet: een zogenaamde vriend die jou juist
wel keihard aan je lot overlaat.
Helaas maken we allemaal van dat soort momenten mee. En
je denkt bij jezelf: wie kan ik nog vertrouwen? Is er nog wel
iemand te vertrouwen? Mijn beste vriend? Mijn allernaaste?
Mijn ouders? De dokter? God?
Pijnlijke ervaringen maken een mens achterdochtig. Je durft
je vertrouwen niet meer te geven. Je bent bang en onzeker
geworden. Dat zie je in onze tijd, en dat was lang geleden
niet anders. Kijk maar naar Thomas. Een paar jaar had
hij met Jezus mogen optrekken. Van heel dichtbij had hij
bijzondere dingen gezien. Met eigen oren had hij prachtige
verhalen gehoord. En toch was er geen vertrouwen gegroeid.
Na Pasen kan hij niet geloven dat Jezus is opgestaan.
Was dat eerlijke twijfel? Of is hier sprake van argwaan?
36
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Allemaal weten we, dat er verschil zit tussen die twee.
Twijfel is wat minder negatief. Argwaan is veel sterker.
Je zegt dan eigenlijk: ik geloof je niet, tenzij je het me
bewijst. Argwaan is: de deur op slot houden, en maar heel
zelden opendoen.
Maar moeten we zo met elkaar omgaan? Hoe zou u het
vinden, als andere mensen u pas geloofden, nadat u door
de rechtbank onschuldig was verklaard? Of als anderen u pas
vertrouwden, nadat u papieren of foto’s had laten zien van
goed gedrag? Als ze u niet geloven op uw woord? Met zulke
achterdochtige mensen zou ik grote moeite hebben! Dat zijn
niet mijn vrienden!
Nee, we kunnen niet zonder vertrouwen. En zo wil ik ook
aan Pasen denken. Ik begrijp niet veel van de opstanding,
het is een groot mysterie voor me. Maar ik vertrouw Jezus.
Zonder dat ik allerlei bewijzen in handen heb. Als er Iemand
is, waarop ik durf te bouwen, dan is Hij het. Vlak na Pasen
zei Hij zelf heel treffend tegen Thomas: “zalig zij, die niet
gezien hebben, en toch geloven’’.
ds.J.F.Kroon
Kerkdiensten
1 maaie
8 maaie
15 maaie
22 maaie

Marsum
Bitgummole
Bitgum
Bitgummole

Ds.J.Bakker
Ds.B.Smilde fryske tsjinst
Ds.J.F.Kroon
Ds.J.F.Kroon

29 maaie
2 juny
5 juny
12 juny
13 juny
19 juny
26 juny

Feesttinte sportterrein
Marsum
Ingelum
Bitgummole
Marsum Poptaslot
Ingelum
Bitgum
Bitgummole

Ds.J.F.Kroon
Ds.J.F.Kroon Himelfeartsdei
Ds.J.F.Kroon
ZWO kommisje Pinkstersnein
Ds.J.F.Kroon Pinkstermoandei
Ds.K.Visbeek fryske tsjinst
Ds.R.J.Kamerling Hillich nachtmiel

Doarpskrante fan Marsum
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Bij de kerkdiensten
Wanneer dit kerkblad uitkomt, hebben we samen het Paasfeest gevierd. We
stonden stil bij het grote geheim van de opstanding. “De Heer leeft!’’, zo
zeiden de leerlingen en de vrouwen tegen elkaar. “De Heer leeft!’’, dat mogen
wij ook tegen elkaar zeggen ter bemoediging en vertroosting!
In mei maken we ons op voor het volgende feest van de kerk, Pinksteren. Op
catechisatie hadden we het er laatst over dat Pinksteren “vijftigste’’ betekent.
Want het valt altijd op de 50ste dag na Pasen. Zeven weken na de opstanding
van de Heer (en tien dagen na zijn Hemelvaart) was de uitstorting van de
Heilige Geest.
In die zeven weken na Pasen hebben we in onze gemeente nog een paar
bijzondere diensten.
Op 15 mei is de afscheidsdienst van de kinderen van zondagsschool en
kindernevendienst. Het thema van de dienst is: De grens over!
Een week later hebben we het dorpsfeest. In de tent op het sportterrein tussen
Bitgum en Bitgummole houden we dan onze dienst. Ik vind het erg mooi dat
Looft den Heer dan bij ons zal zijn. Het thema van die dienst (nota bene: een
extra Fryske tsjinst, omdat ik op 20 maart immers geen Fryske preek had!) is:
It feest giet troch!
Om healwei tsienen is der kofje, tee of fris, en om tsien oere sette wy útein
mei de tsjinst. Elk tige wolkom!
Met hartelijke groet, ook namens ons gezin,
ds J.F. Kroon
Bloemengroet
3 april nei famylje Jan Wytse Beetstra, Binnenbuorren 16 en
famylje Jelle Feenstra, Wielingastrjitte 15, Marsum.

INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 24 Mei bij:
Henk Dyk (paadwizer@gmail.com)
of K vd Meystrjitte 8, 9045 PZ te Beetgumermolen, Tel: 058-2532043
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(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 •
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