De Nieuwskruier
Doarpskrante fan Marsum

NJOGGENentritichste jiergong	

FEBREWARIS 2013

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

Voor meer info.
kijk op marcusdeboer.nl of bel:

• huisstijlen

06 - 533 99 661
- logo - visitekaartje - website
- briefpapier - envelop enz.

• ﬂyers - folders - posters
• geboorte-, bruiloft- en andere gelegenheidskaartjes
Voor meer info. mail contact@MBD-design.nl of bel
M.B. Draaisma 06 - 53 14 94 15

KOPIJ MAART INLEVEREN

COLOFON

VÓÓR DONDERDAG 21 FEB

NIEUWSKRUIER FEBRUARI 2013

Rienk Julianus

Jaargang 39 | #6

Rypsterdyk 2

Bankrekeningnummer 31.32.00.076

9034 HN Marsum
doarpskrantemarsum@hwassenaar.nl

Verschijnt 10 maal per jaar
oplage 600 stuks
gratis thuis bezorgd

REDACTIE
Fetsje Huibers

redactie

058-254 1366

Rienk Julianus

kopij

058-254 1818

WWW.MARSUM.INFO

Geertje Sikkema penningen 058-254 1881
Hans Wassenaar bezorging 058-254 1384
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
Homecare Verloskunde - www.homecare-verloskunde.nl

058-2542631

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

Doarpskrante fan Marsum
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N.H. KERK EN CONSISTORIE
Koster
J. Sijbesma, Skoallestrjitte 4 		
Dominee
d.s. J.F. Kroon 		
Contactadres
Mevr. J.R. vd. Weide-Colmer
		
Doctor Poptastrjitte 9, 9034 HG Marsum
Consistorie
Mevr. N. Castelein Binnenbuorren 25, 9034 GN Marsum

058-2541408
058-2532652
058-2542041
058-2541241

ANBO Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
M. Hellinga (secretaris)
De Terp 82, Dronryp
0517-234595
M. Bresser 		
Franjumbuorsterpaed 11, Marsum 058-2541526
PCOB Menaldumadeel
Dhr. S. Zwalua (secretaris)

Menaam		

Thuiszorg Het Friese Land Telefoon 24 uur per dag
www.hetfrieseland.nl | info@thfl.nl

058-2531494
0900-8864

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.		
Klachten Vliegtuighinder Vliegbasis Leeuwarden
Gratis nummer Den Haag 			
Zorgsteunpunt Drenningahof Dronryp
Hearewei 83, 9035 EK Dronryp 			
www.paletgroep.nl 			
Chemisch Afval
Chemisch afval kunt u kwijt bij de Milieustraat
Seerob 23, Stiens 				
Elke dag 13u - 16u, zaterdag 9u - 12u.
Oud papier 27-2-2013, 27-3-2013, 24-4-2013

18.30u

0518-452346
058-2346700
0800-0226033
0517-233053
06-10015514

0900-2100215
06-43365003

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

058-2542321
058-2541802

Tussenschoolse opvang
Stichting Kinderopvang Noordwest Friesland 		

0517-380680

Peuterspeelzaal
De Pikepolle, aanmelding kinderen kan op de website.
Gastouderburo
St. Kinderopvang N.W. Friesland (kinderen 0-13 jaar)

www.middelsee.nl
0517-391450

Contactpersoon Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Arend Castelein				
058-2541241
Rabobank menaam
Ma. 14-17 uur, Wo. 14-17 uur, Vr. 14-17 uur		

058 2445566

Postkantoor Marsum (Bij tuincentrum de Leeuw)

058-2541313

Lytse Bieb Marsum
OBS de Pôlle
dinsdag
		
vrijdag

09.00u - 10.00u
17.00u - 18.00u

Collectie voor jeugd en volwassenen

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Middelsee
www.cjgmiddelsee.nl
Info en advies over opvoeden en opgroeien bij ouders en kinderen.

Agenda
5

feb

Gezamenlijk stamppot eten

17.30

NF

>

21

feb

Ledenvergadering Uitvaartvereniging Marsum

20.00u NF

>

17

mrt

Uitvoering Vrouwenkoort “Nocht en Wille”

15.00u NF

>

Doarpskrante fan Marsum



5

Kruierkes
De bledside “Op Strjitte” is dizze moanne folskreaun troch
Jan Kuppens út namme fan de stichting ‘De Krobbe der út’.
Fol mei wichtich nijs foar ús as Marsumers. Lês mar efkes
goed troch.
Mar eltsenien mei syn slach slaan op dizze side. In foto, in
ferhaaltsje, beide of wat dan ek, as it mar net kwetsend is.
Skreau de lege “Op Strjitte” side fol, goai it “Op strjitte” en pak dizze kans.
De manlju fan de iisklup dreame fan sa’n winterke. In protte iis mar gefaarlik
reedriden op’e feart en dus pakt it bestjoer syn kâns. Tige warber ha hja
ferskate aktiviteiten organisearre; koarte baan estafette riden foar jong en
âld, iishockey, prikslide wedstriden en ta beslút in iishockey- klinyk. En faaks
wie der muzyk op de baan. Gean sa troch, yn’e winter dan fansels.
De earste gegadigde foar in lisplak yn’e haven hat him oanmeld. No wolle wy
dat graach troch jaan oan de noch te beneamen havenbehearder mar der is
ûndertekene mei Willem van Wieren. Hy hat in skip fan 5,5 by 2 meter. Wa
kin ús helpe om út te finen wa fan de trije Marsumer Willem van Wieren’s de
echte eigner is fan in boat. Om jim te helpen kinne we noch fertelle dat it wol
ôfhinget fan’e priis dy’t der foar in lisplak betelle wurde moat, grif in sakeman
dus.
Jeften
L.H. € 15.-, A.B.-F. € 15.-, H.K. € 15.-, A.K. € 50.-, A.v.E. € 10.-. Mei-elkoar €
105.-. Tige tank, ús tekoart is no noch € 460,50.
Wy ha twa back-pakkers yn ús doarp. Brecht Wassenaar sit al in moanne yn
Tanzania. Earst hat sy mei in team frijwilligers yn in weeshûs wurke. In lân
wêr’t HIV in protte slachtoffers makket. No reizget sy poer allinne troch
Tanzania. Miskien giet se de Kilimanjaro noch beklimmen. Wolle jim mear lêze
sjoch dan op www.brechtinafrika.waarbenjij.nu om te lêzen wat sy dien hat.
De oare Marsumer dy’t de wrâld oer strúnt is Rients Julianus. Hy is út ein
setten in Guatamala. Hy besiket earst it Spaansk ûnder de knibbel te krijen. En
ek hy sil noch oan de slach as frijwilliger mar wat dat is wit hy sels noch net.
Hy kin kieze út ferskate aktiviteiten, syn sin leit no by it les jaan.

6
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Kruierkes
Der binne hyltiten mear frjemde fûgels yn ús doarp. De
soarte wêr’t wy it oer ha is it giele pindakaasvinkje. Hjir
noch nea hearder sjoen. Wat is it gefal; it gielboarstje fret
net mear fan de tradisjonele fetbollen of pinda’s. It liket wol
at se wat bedoarn binne. Hja tale der net mear nei. Mar dy
pindakaaspotten geane der yn as bûter mei in pindasmaakje.
We ha de vinkjes efkes goed observearre en it liket wol oft de snavel ek wat
stomper is. In skerpe snavel om de pinda iepen te brekken is ommers net
mear nedich. Natuerlike seleksje hyt soks. Der binne dus twa soarten te
ûnderskieden. It skerpe pindakaasvinkje en it stompe pindakaasvinkje. LET
DER MAR RIS OP.
We hawwe der wer in selsstannige by yn it doarp. Andre Boersma is foar him
sels begûn. Hy hat jierren erfaring op dien yn’e stoffearders wrâld. Hy sit
op’e Hoeke (Buorren, Bitgumerdyk) en sil in Webwinkel yn flierbedekking,
gerdinenen, sinneskermen ensfh. opsette. Surf nei ...........
Teambuilding is in fenomeen wat yn alle profesjonele organisaasjes opgong
dien hat. No docht it fenomeen him ek al foar yn’e semy- profesjonele sektor.
Ús brânwachtlju dy’t leare om te gean mei risiko’s, stress en gefaren moatte
foar elkoar en de boarger ynstean by brân, ongelokken ensfh. No ha de manlju
in grut risiko nommen om mei syn allen der op út te gean en ús helpleaze
boargers yn ûngerêstens efter te litten. De manlju binne oan it skyen west
en foaral troch de nivo-ferskillen en de stimulearjende middelen wie it soms
kantsje board. Mar sûnder al te folle ynhâldlik praat ha hja rêstich wurke om
de ûnderlinge bân te fersterkjen. De manlju kamen entûsjast en wurch werom.
Sy ha harren persoanlike grinzen in meardere opsichten opskowe kinnen en dit
hat de teamgeast tige goed dien, sa goed dat se it oare jier wer op paad gean.
In aardige bykomstichheid is dat se no miskien wer wat nij frijwilligers fine
kinne want dat skynt hjoed de dei lêstich te wêzen.

Doarpskrante fan Marsum
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Samen bereik je meer
dan alleen
De VN heeft 2012 uitgeroepen tot het Jaar van de Coöperatie en onderstreept daarmee
het belang van de coöperatie voor de wereldeconomie. Coöperaties kennen geen
aandeelhouders, maar leden die samenwerken en met elkaar de koers van hun bedrijf
uitstippelen. De Rabobank is met 1,8 miljoen leden de grootste coöperatie van Nederland.
Die leden bankieren bij ons, ze kunnen meedenken en meebeslissen over de koers van
hun lokale Rabobank. Want samen bereik je meer dan alleen.

r
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Co

Rabobank: partner
van de Verenigde Naties
Rabobank. Een bank met ideeën.

Voor meer informatie:
www.rabobank.com
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Vereniging voor Dorpsbelang Marssum
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17 maart jubileum uitvoering Vrouwenkoor " Nocht en Wille"
m.m.w Amusementsorkest "Andante" aanvang
15.00 uur Ny Franjum

Uitnodiging.
De jaarlijkse koffiemorgen, van de kerk, zal op donderdag 7 februari worden
gehouden
in de consistorie van Marsum.
Naast de koffie is er een mooi verhaal,misschien een spelletje of i.d.het beloofd
weer een
gezellige morgen te worden.
De koffie staat klaar om 9.45 uur.Alle 55 plussers van harte welkom.
Marijke Posseth tel.0582541265 of bij
Grietje Sijbesma tel.0582541408.
Voor vervoer kan worden gezorgd.
Welkom.
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DIERENARTSENPRAKTIJK
NOORD-WEST FRIESLAND
HOOFDVESTIGING:

DEPENDANCE:

DEPENDANCE:

Het Want 4

Ljochtmisdyk 2 E

Franekereind 30

8802 PV Franeker

9036 VP Menaldum

8861 ED Harlingen

Alles op afspraak dus geen lange wachttijden!
ma t/m vr 8.00-17.45 en daarbuiten voor spoed op

0517-392100

www.dapnoordwestfriesland.nl

Huidverzorgingsstudio Brigitta
De Harke 3, 9033XX Deinum

058-2890054

Voor heerlijke huidverzorgende en huidverbeterende behandelingen.

Kennismakingsbehandeling (1½ uur, zie website) voor € 37,50!!
Zoekt u nog een origineel geschenk? Maak iemand blij met een kadobon!
Zie voor al mijn behandelingen, aanbiedingen en prijzen op:
www.huidverzorgingbrigitta.nl
Doarpskrante fan Marsum
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Puzzel: Cijferkruiswoorden
Elke berekening bevat een +, een – en een x. Ieder getal in een grijs vierkant is de som
van de 4 getallen op de hoeken. Kunt u door in de lege vakjes getallen en rekentekens in
te vullen de puzzel afmaken?

Oplossing inleveren bij een van de redactieleden
Oplossing december-nummer

A: Overlopen B: Ontwikkelingsgeld
C: Kledinglijn D: Speelplaats

Winnaar:

Hiltsje Hovenga-van Essen
Haven 9

E: Balvirtuoos F: Schrikdraad
G: Weerbericht H: Passen I: Zakdoek
J: Skileraar K: Afzetten
Oplossing : Puzzelen

18
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hlrilllrilgll wllr
llvlld
MaakMaak
uw uw
herinneringen
weer
levend
en zet
zezlop
DVDllof
Blu-Ray
ll zll
lpCD,
CD, DVD
Blu-Ray
Dia scannen
vanaf
€ 0,11 Nlgatilvll
Negatieven scannen
vanaf
€ 0,25€ 0,25
Dia lcallll
valal
€ 0,10
lcallll
valal
of Document digilalillrll
digitaliseren vanaf
€ 0,30
FlllFoto
ll Dlcullll
valal
€ 0,30
LP
of
Cassettebandjes
digitaliseren
voor
€
6,50
LP ll Calllttllaldjll digilalillrll vllr € 6,=
(S-)VHS(-C),
Mini-dv
HI8laldll
banden digitaliseren
voorvllr
€ 9,--€ 8,50
(S-)VHS(-C), Mili-dv
ll ofHI8
digilalillrll
Alle
formaten
8mm
film
op
dvd
voor
€
0,90
per
minuut
Alll llrlalll 8ll ﬁll lp dvd vllr € 0,85 plr liluul
Niluwen
Baldrlclrdlr
vllr
€ 6,= op
plrdvd
uur
In oktober
november 450lplllll
dia’s op lvlrzlttll
hoge kwaliteit
gescand
voor:

€100,-- ipv € 119,50

Kijk vllr alll llgllijkhldll ll prijzll lp www.bd-scanservice.nl
Kijk voor alle mogelijkheden en prijzen op www.bd-scanservice.nl
lllllllllllllll0518-452185
of bel met ons 0518-842326

Doarpskrante fan Marsum
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VOOR EEN NOFLIKE
TOCHT DOOR NOORD
WESTFRIESLAND

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
nei

EEN FEESTELIJKE MAAND BIJ

Cadeautips:
*Collageen Cream Mask 15 ml voor € 8,95
*Energy A Cream 15 ml voor
€ 11,95
(beide tubes in een attractieve verpakking!)

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

Doarpshûs Marsum
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*Mooie shawl of ketting
*Cadeaubon tegen elk gewenst bedrag
*Eye Sensation oogschaduw
van € 20,70 voor € 14,95
*Voor elke klant ligt er een leuke attentie klaar!
Tineke Reitsma-Foekema
It Harspit 8
Deinum
Tel. 254 22 22
oog voor schoonheid

www.schoonheidssalonkallos.nl

Nieuwskruier Febrewaris 2013

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
Als uw zoon of dochter 2 jaar is dan mag hij of zij op maandag- en
donderdagmorgen
naar
peuterspeelzaal.
Pikepôlle
onder
donderdagmorgen naar
dede
peuterspeelzaal.
U De
kunt
uw kind valt
vanaf
1 jaar
Welzijn
Middelsee. 058-2542179.
opgeven bij LoesStichting
van Doorn,
telefoonnummer:
U kunt
uw extra
kind vanaf
1 jaarover
opgeven
Voor
informatie
de via
hun
site
www.welzijnmiddelsee.nl
peuterspeelzaal kunt u bellen met juf
Op deze Ilona:
site is 06-22552380.
ook de nodige nuttige
informatie te lezen.
U kunt voor informatie over de
Upeuterspeelzaal
kunt met haar ook
een afspraak
maken
eventueel
ook contact
omopnemen
eens eenmet
kijkje
de peuterspeelzaal
jufop
Cornelia
v.d. Hoek.
te nemen.
Dit kan op maandag of donderdag tussen 9:00 en 11:00 uur
via telefoonnummer: 06-22540012

Doarpskrante fan Marsum
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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

Doarpskrante fan Marsum
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“Ik ga elke week naar
het dagcentrum van Palet”
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.

Palet, altijd in de buurt
www.paletgroep.nl
Doarpskrante fan Marsum

thuiszorg | verpleging & verzorging | dienstverlening



27

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
28
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Uw Groenteman
Douwe Offringa
Voor al uw aardappelen
groente en fruit, kunt u
elke woensdagochtend
van 9.00u tot 11.30u
bij ons terecht op de
standplaats tegenover
slagerij Stornebrink.

Tot Ziens!
Doarpskrante fan Marsum
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- Coniferen
- Heesters
- Vaste planten
- Kruiden
- Tuingrond
- Tuinturf
- Compost
- Gedroogde koemest
- Groentezaden
- Bloemzaden
- Bielzen
TUINCENTRUM

DE LEEUW
Bitgumerdyk
Marssum
tel. 058 254 13 13

- KLEIN ONDERHOUDSWERK IN EN ROND UW WONING
- VOOR UW BADKAMER EN KEUKEN RENOVATIE
- METSEL-, VOEG- EN TEGELWERK
- BESTRATING

NU OOK LEVERING EN INSTALLATIE
VAN WATERONTHARDERS
EEN KALKAANSLAG MEER OP TEGELS, KRANEN EN
*G
DOUCHESCHERMEN
ANGERE LEVENSDUUR VAN CV KETELS EN
* LHUISHOUDELIJKE
APPARATEN

GEEN ZOUT EN GLANSSPOELMIDDEL MEER
* 50%
MINDER SCHOONMAAKMIDDELEN
* BESPARING
OP DE ENERGIEREKENING
* 10 JAAR VOLLEDIGE
GARANTIE!
*

34
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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.

Doarpskrante fan Marsum
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KERKNIEUWS MARSSUM
Kerkvoogdij N.H.K.

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

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

Luister
Luister toch naar mij
in de stilte van de morgen
naar mijn gefluister,
ik ben zo dichtbij
maak je geen zorgen
open je hart,
dan komt het verlangen
maak een nieuwe start
je zit nog steeds gevangen.
Luister toch naar mij
zit maar even stil
waarin voel jij je vrij
wat is het dat je wil
je ziel smacht naar herkenning
je wezenlijke staat.
Daarin bestaat geen remming
wanneer jij je op mij verlaat.
Ik heb jouw geschapen
naar mijn eigen beeld.
Ook als je gaat slapen
of je je verveelt.
Steeds keer ik terug,
ben ik dichter bij je
dan je eigen rug
Ik ben aan je zijde.
Luister,luister,toch mijn kind
ik heb zo intens lief
Doarpskrante fan Marsum
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geroepen en bemind.
Neem jij het initiatief.
De vreugde van herkenning
brengt je in evenwicht.
Dat is echt je redding,
ZO STA JE IN MIJN LICHT.

Kerkdiensten
Kerkdiensten 9.30uur.
6 jan.

Bitgummole Molewjuk Ds.J.F.Kroon

Na afloop koffiedrinken

13 jan. Bitgum

Ds.J.F.Kroon

dooptsjinst

20 jan. Marsum

Ds.J.F.Kroon

Hillich Nachtmiel

27 jan. Bitgummole

Ds.J.F.Kroon

ZWO

3 feb.

Ds.De Schiffart-Spoelstra

Bitgum

10 feb. Marsum

Ds.J.F.Kroon.

Bloemengroet
25 nov. Dhr. Rene Visser
Dhr. Harm Miedema

Tj.v.Eysingawei 6
Wielingastrjitte 3

16 dec. Mevr. Otter 		
Dhr. K.Schiphof

Wielingastrjitte
Franjumbuorren

Uitnodiging
De jaarlijkse koffiemorgen zal op donderdag 7 februari 2013 worden gehouden in
de consistorie van Marsum. Naast de koffie is er een mooi verhaal,misschien een
spelletje,of i.d. het beloofd weer een gezellige ochtend te worden.
De koffie staat klaar om 9.45 uur.
Opgave kan bij Marijke Posseth tel. 0582541265 of bij
		
Grietje Sijbesma tel. 0582541408.
Voor vervoer kan worden gezorgd.
Welkom.

LET OP: INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 22 januari bij:
Grietje Sybesma (j.sijbesma2@upcmail.nl)
OF
Henk Dyk (paadwizer@gmail.com)
of K vd Meystrjitte 8, 9045 PZ te Beetgumermolen, Tel: 058-2532043
38



Nieuwskruier Febrewaris 2013

er kan er maar
1 de beste zijn!
• De beste kwaliteit
• De beste keus
• De beste prijs
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Hegedijk 3, Marsum - Tel. 058 - 254 22 25 - Eigenaar: Siep Postma en dochters
Open: Ma. t/m za. 10.00 - 17.30 uur, do. koopavond.

www.keukencentrum-marssum.nl

(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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