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DORPSKRANT VOOR BERLTSUM EN WIER 

04 18lzaterdag 16 april

Jan Joostema komt op besite, ús dochter sjocht him op en 
del oan en folget him eltse stap. At er wer fuort is seit se: 
"Mem, wie dat in monnik? "

Gwen (7) en heit ha in partear oer verf & saus. Heit seit verf 
smaar je op de kozynen en saus op de muorre. Gwen: nee 
hjer saus ite je op.

Eke (3) tegen haar vader: ‘Later als ik groot ben wil ik ook 
neushaar, net als jij.’

OPROP: Hawwe  jo ek in leuke útspraak fan jo bern, jo 
pake-/beppesizzer as miskien fan jo buorjonkje? Stjoer it ús 
ta! Roaster.berlikum@gmail.com l

Femke van Waveren-Algra, doch-
ter van Freerk en Ria Algra woont  
al weer geruime tijd in Haarlem.  
Een “Berltsumer om utens” dus 
die nog regelmatig even terug-
keert  in haar geboorteplaats om 
heit en mem en andere intimi 
te bezoeken. Zo hier aan tafel 
in huize Algra met dochter Silke 
in de tafelstoel wijst niets op de 
turbulente periode die Femke 
en haar familie hebben meege-
maakt. 

Bij Femke werd tijdens haar 
zwangerschap Melanoom, een 
vorm van huidkanker, geconsta-
teerd. Een hele spannende tijd 
volgde waarin ze tot tweemaal 
toe werd geopereerd. Gelukkig 
kwam dochter Silke in februari 
2016 gezond ter wereld en kon 
daarna gestart worden met een 
experimentele behandeling. Uit 
dankbaarheid voor de mogelijk-
heid hiertoe wil ze iets terugdoen 
voor de doktoren en de mensen 
die deze vorm van kanker onder-
zoeken. Femke praat  openhartig 
over haar periode van ziek zijn. 
De diagnose Melanoom bracht 
haar in eerste instantie niet 
eens zozeer van de wijs. “Doe’t 
ik hearde dat ’t hûdkanker wie 
tocht ik der net iens sa swier oer. 
Ik hie wol goede hoop en betrou-
wen dat dizze foarm wol meifoel 
en dat it net ynienen slim hoegde 
te wezen.” Deze veronderstelling 
bleek echter niet juist te zijn 
want Femke had Melanoom in 
stadium drie in agressieve vorm. 
Nog net niet uitgezaaid in de or-
ganen ,maar uiterst gevaarlijk en 
qua verloop moeilijk te traceren. 
Het was allemaal begonnen met 
een onschuldig lijkend geval van 
een bedrijfsongelukje in de hore-
ca met tot tweemaal toe de vin-
ger tussen de kassalade. Een ho-
recabaantje dat ze had tijdens en 
na  haar studie Onderwijskunde 
aan de Universiteit van Amster-
dam, nadat het HAVO papiertje 
en de propedeuse  Social Work 
al was behaald. De liefde bracht 
haar in Haarlem en aangezien 
de vervolgstudie ook in Amster-
dam kon, was de keuze voor deze 
bruisende stad snel gemaakt. Mo-
menteel werkt ze aan diezelfde 
universiteit als onderwijskun-
dige bij de faculteit Economie en 
Bedrijfskunde. Het helingspro-
ces van haar gekwetseerde vin-

ger verliep traag en het “bruine 
streepje” bovenop de nagel was 
in haar denkwijze  eenvoudig te 
relateren aan de ongelukkige be-
knelling. De nagel ging er uitein-
delijk af en haar vingertop bleef 
gevoelig. Hierna volgde dokters-
bezoek aan de dermatoloog waar 
uiteindelijk Melanoom werd ge-
constateerd nadat er ook nog een 
dikke bult op haar vinger was 
ontstaan. Ik waard trochstjoerd 
nei it Antonie van Leeuwenhuis 
sikehûs,  it ynstitút op kankier-
gebiet.  It waard gelokkich uterst 
serieus nommen.  It swolm  wie 
6 mm grut  en dat is ekstreem ! 
Ik wie doe 16 wiken swanger fan 
Silke.” Gelijktijdig met de verwij-
dering van de poortwachter in de 
okselzone werd ook het vinger-
topje geamputeerd. Bij de twee-
de operatie, ruim een maand 
voor de bevalling, werden de 
resterende lymfeklieren verwij-
derd.  Zoals gememoreerd kwam 
Femke na haar zwangerschap-
proces in aanmerking voor een 
speciale experimentele behande-
ling voortgekomen uit een stu-
die gedaan in Nijmegen die het 
eigen afweersysteem versterkt 
met vaccinatie van eigen gepre-
pareerde bloedcellen. Dit on-
derzoek behelst de zogenaamde 
Dendritische Celtherapie waar-
bij eigen dendritische cellen, die 
een rol spelen in de afweer tegen 
ziektecellen, worden versterkt  
en gekweekt in het laboratorium 
alvorens deze weer in het li-
chaam van de patiënt worden te-
ruggebracht. De hoop is dan dat 
deze gekweekte cellen het im-

muunsysteem stimuleren zodat 
ze nieuwe kankercellen zullen 
herkennen en opruimen. Voor 
dit onderzoek en de uiteindelijke 
behandeling is veel geld nodig, 
omdat ieder medicijn specifiek is 
afgestemd op elke patiënt indivi-
dueel. Dit doordat er gebruik ge-
maakt wordt van de dendritische 
cellen uit het eigen lichaam. Er is 
dus geen sprake van een farma-
ceutisch ingerichte behandeling 
die op grote schaal medicijnen 
kan produceren. “Ik bin sa bliid 
dat alles goed ôfrûn is oant sa-
fier dat ik ik graach wat werom 
dwaan wol. Lêsten ha ik wer de 
tsien kilometer hûrddraafd en 
hie echt it gefoel dat ik der wer 
bin! 
Sa siet ik ek in tiidsje lyn op de 
racefiet s en betocht my dat in 
sponsorfytstocht ek wol wat 
wêze koe.” De keuze viel op een 
sponsorfietstocht door de Dolo-
mieten in de maand september 
met familie en vrienden. In to-
taal staan er nu 15 deelnemers 
op de startlijst en het belooft een 
prachtige happening te worden. 
Enerzijds uiteraard voor het goe-
de doel, anderzijds een prach-
tig samenzijn en een dankbaar 
gevoel van hen als familie en 
vrienden samen. Wat overheerst 
is echter het gelukkige gevoel 
dat ze zich weer gezond voelt en 
samen met haar man Jeroen en 
dochter Silke weer plannen voor 
de toekomst kan maken. 
(Voor meer informatie en mo-
gelijkheden tot doneren zie de 
website www.tourdedolomites.
nl) l                                   JAN J

Femke voor goede doel op de 
fiets door de Dolomieten
Femke van Waveren-Algra, dochter van Freerk en Ria Algra woont  al weer geruime tijd in 
Haarlem.  Een “Berltsumer om utens” dus die nog regelmatig even terugkeert  in haar geboorte-
plaats om heit en mem en andere intimi te bezoeken. 

De klokken fan Berltsum
Het verhaal van De Klokken fan Berltsum zal zo 
langzamerhand wel bij iedereen bekend zijn. Mocht dit niet 
het geval zijn, dan kunt u het verhaal lezen op 
www.deklokkenfanberltsum.frl

Na een voorbereidingstijd van meer dan een jaar is het over twee 
weken zover dat op woensdag 2 mei de première van De Klokken 
fan Berltsum is. In deze voorbereidingsperiode is er enorm veel 
werk verzet door de organisatie, de solisten en de vele vrijwilligers 
uit ons dorp en de omgeving om dit project als onderdeel van Leeu-
warden Culturele Hoofdstad 2018 tot een succes te maken. Albert 
Bonnema is niet alleen de regisseur van dit stuk maar vertolkt ook 
de rol van de zingende nar die het publiek naar de verschillende 
locaties begeleidt. Daarnaast vertolkt bas-bariton Frans Fiselier de 
rol van de mannen-klok en Ekaterina Levental (mezzo-sopraan) de 
rol van de vrouwen-klok. In de kerk begeleidt zij zichzelf hierbij 
op de harp. Verder speelt Sabine Weber (sopraan) de rol van engel 
in de kerk. Herman Peenstra speelt accordeon en Siegfried Derks 
bespeelt het orgel in de kerk. Met deze keur van solisten is de be-
zetting op hoog niveau. 
Maar in een dergelijke grote productie kunnen we niet zonder de 
vele vrijwilligers. Zonder ook maar iemand tekort te willen doen, 
willen wij hier noemen het projectkoor bestaande uit zo’n 30 le-
den, muziekvereniging Opmaat met circa 30 muzikanten en uiter-
aard de 25 toneelspelers en figuranten. Allen zijn al weken (afzon-
derlijk) aan het repeteren en dan komt uiteindelijk het moment 
waarop de verschillende disciplines (toneel èn muziek èn koor) 
worden samengevoegd en het stuk tot één geheel wordt gesmeed. 
Zeker met zoveel spelers en vier verschillende locaties is dit een 
prestatie van niveau. Naast al deze medewerkers zijn er de makers 
van de kostuums, decors, tribunebouwers, medewerkers van de 
catering en licht- en geluidtechnici.
Het is prachtig om te zien met hoeveel energie iedereen hiermee 
bezig is. U mag dit stuk ook zeker niet gaan missen. Mocht u dit 
stuk willen zien, wacht dan niet te lang met het bestellen van de 
kaarten want de kaartverkoop loopt voorspoedig en op = op. Kaar-
ten zijn te bestellen op www.deklokkenfanberltsum.frl l



> Glasbewassing 
 (bedrijf en particulier)

> Schoonmaak
> Zonnepaneel reiniging
> Specialistische reiniging
> Hogedruk reiniging
> NEN keuringen

Berlikum  |   06 57 70 36 90   |  vandergraafmultiservice.nl
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Het adres voor 

totaal inrichting 

van tuin, kamer 

en vensterbank

(Let op onze wekelijkse aanbiedingen in de Franeker Crt.)

Veilingverse aanbiedingen 
en voordelig geprijsd

Via ‘Losse fearren’ helpt Wonen Noordwest Friesland mensen met  
ideeën om samen in actie te komen voor hun dorp.

Dien op www.lossefearren.nl je projectvoorstel in en krijg een bijdrage van  
maximaal € 300. Op dezelfde site staan al tientallen leuke ideeën van andere  
dorpen. Kopiëren mag!

Buurt bewoners in Wjelsryp 
regelden voor het eerst in jaren 
weer een buurtbarbecue.

In Burdaard organiseerden  
inwoners samen een modeshow 
voor het dorp.

Vrouwenparochie nodigde alle 
nieuwe inwoners van het dorp 
uit voor een gezamenlijk ontbijt.

Losse fearren is een initiatief van 
Wonen Noordwest Friesland

Broed jij ook op een idee?
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PROGRAMMA
KONINGSNACHT

26 APRIL

17.00  Aanmelding Mudrun & Aanvang 

verkoop consumpties

17.30  Start Mudrun (Tijdens en na afloop 

van de Mudrun verzorgt W&M 

drive-in show de muziek op het ter-

rein)

20.00  Aanvang optreden Jakedogs

24.00 Einde programma

Toegang is gratis - Consumptiemunten € 2,-

Tent op het kaatsveld
MEER INFO? KIJK OP WWW.ORANJENATIONAAL.NL OF WWW. KVBERLIKUM.NL

OP HET TERREIN IS EEN PINAUTOMAAT AANWEZIG

GEEN 18, GEEN ALCOHOL / DEELNAME AAN ACTIVITEITEN OP EIGEN RISICO

09.15  Opstellen rondgang
09.30  Rondgang, start: It Skil
10.30  Koffie / oranjekoek
10.30  Demonstratie Gymnastiekvereniging
11.00  Start vrijmarkt
11.00  Start Pearkekeatsen
13.00  Schat zoeken (deelname t/m 9 jaar)
13.00  Paintballen (deelname vanaf 9 jaar)
14.00  Schiet je rijk
14.00  Treintje ‘De Tôger’ rijdt door het dorp 
  (tot 16:00 uur)
15.00  Start barbecue
17.00  Live muziek met troubadour Anno Nu!

Voor de kinderen zijn er de hele dag luchtkussens

PROGRAMMA
KONINGSDAG

27 APRIL

Tent op het kaatsveld
MEER INFO? KIJK OP WWW.ORANJENATIONAAL.NL OF WWW. KVBERLIKUM.NL

OP HET TERREIN IS EEN PINAUTOMAAT AANWEZIG

GEEN 18, GEEN ALCOHOL / DEELNAME AAN ACTIVITEITEN OP EIGEN RISICO

Pearkekeatsen

Highlights Koningsdag: 
Paintball
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Eartiids en No…
Keningsdei
Sûnt in oantal jierren hawwe wy in Keningsdei op 27 april. Dêrfoar hiene wy in Keninginnedei 
op 30 april. Hoe is dizze dei eins ûntstien en wat dogge je no eins op dizze dei? Prinses Wilhel-
mina fierde de earste Prinsessedei yn Nederlân. Dizze Prinsessedei wie de foarrinner fan Kenin-
ginnedei. Prinsessedei moast de nasjonale ienheid sjen litte, en dat barde ek. Dernei waard de 
earste Keninginnedei fiert, mar de famylje sels wie net oanwêzich by de festiviteiten. Eartiids 
wie Keninginnedei yn de simmerfakânsje en wie it foar de bern al gau in feestdei. Jierren letter 
waard it pas echt in gruts folksfeest. De befolking fierde nammentlik dat Keninginne Wilhel-
mina wer better wurden wie fan in sykte. Keninginne Juliana fierde de earst Keninginnedei op 
har eigen jierdei. Keninginnedei waard in nasjonale feestdei dy yn it teken stie fan de ienichheid. 
Ut respekt foar har mem, liet Beatrix 30 april stean as Keninginnedei. Kening Willem-Alexander 
fiert Keningsdei wol op syn eigen jierdei: 27 april. En dat dogge wy no al in pear ier efter inoar.
Elke Keninginne as Kening jout syn eigen draai oan dizze feestdei. Wilhelmina wie der eins nea 
by, Juliana fierde it faak op it paleis en Beatrix gong sels mei op in paad en die mei oan alle akti-
viteiten. En ek Willem-Alexander jout der syn eigen draai oan. En dat is allinne mar moai, dat elk 
syn eigen kar hat en makket. Eartiids wiene we mear oan it koekehappen, hjoed de dei dûnsje en 
sjonge we op grutte pleinen en festivals. It hat allebeide wol wat. Hjoeddedei ha we noch altyd de 
drokke kreamkes dêr’t fan alles te keap is. Cake, boeken, boartersguod, kaarten en gean sa mar 
troch.  Ek yn Berltsum is de dei noch hieltyd itselde. De optocht, de bernemearke, it keatsen, en 
gean sa mar troch. Wat moai dat wy in dit doarp dit allegearre noch dwaan kinne en meie.
Allegearre in noflike dei tawinske!

Stoarmke l

UITGELICHT

Na zijn opleiding aan de MTS 
Werktuigbouwkunde is hij ver-
der gaan studeren aan de Peda-
gogische Technische Hogeschool 
in Zwolle. Als stageopdracht bij 
Impress (voorheen TDV) moest 
hij een instructieboek schrijven 
voor een machine. Dit ging hem 
erg goed af en doordat alle me-
dewerkers dit instructieboek gin-
gen gebruiken in combinatie met 
een training steeg de productie 
met meer dan 30%. 
Na zijn stage is hij bij deze werk-
gever gaan werken en heeft daar 
meerdere technische machine 
boeken, handleidingen en in-
structiemateriaal geschreven. Al 
snel bleek dat hij meer in zijn 
mars had en de volgende stap was 
opleidingsfunctionaris. Doordat 
zijn successen niet onopgemerkt 
bleven, werd hij ook gevraagd 
om een project in Hoogeveen te 
gaan leiden. Hier is onder andere 
gestandaardiseerd lesmateriaal 
neergezet. In Hoogeveen werd hij 
na dit project gevraagd om ook 
opleidingsfunctionaris te wor-
den. Voor het gehele concern (5 

metaalfabrieken) heeft hij samen 
met een team van gedreven men-
sen lesmateriaal voor Operators 
ontwikkeld. Ook heeft hij onder 
andere een digitale leeromgeving 
mogelijk gemaakt. 
Na ongeveer 12 jaar bij deze fan-
tastische werkgever begon hij 
zich af te vragen of hij niet eens 
iets anders zou willen gaan doen. 
Ook bij Sebastiaan viel de appel 
niet ver van de boom want hij 
komt uit een ondernemersgezin: 
zijn moeder had een eigen win-
keltje evenals zijn beide broers 
die zelfstandige ondernemers 
zijn. Ooit had hij al een onder-
nemersplan geschreven, maar 
dit belandde na verloop van tijd 
onder in de kast. Toch maakt hij 
toen de overstap naar een an-
dere werkgever, Van der Heide. 
Met als nieuwe functie ‘Manager 
Opleidingen en Advies’ maar na 
een jaar scheidden hun wegen. 
Toen hij bij de zeskamp van het 
dorpsfeest in 2017 thuis kwam te 
zitten met een gescheurde knie-
band had hij alle tijd voor bezin-
ning en kwam zijn ondernemers-

plan weer tevoorschijn. Hij ging 
hiermee vol enthousiasme aan 
de slag, met als resultaat dat hij 
sinds 1 januari 2018 zijn eigen 
onderneming heeft op het gebied 
van (technische) training, consul-
tancy en ontwikkeling van lesma-
teriaal. 
Inmiddels is hij ruim twee maan-
den als zelfstandige werkzaam 
en heeft hij een ware droomstart. 
De eerste grote opdrachten heeft 
hij al binnen weten te halen; een 
prachtige opdracht bij een toon-
aangevend zuivel verwerkend 
bedrijf. Ook is hij onlangs een 
week naar Polen geweest voor 
het geven van trainingen voor 
lasercodeermachines. Niet alleen 
trainen maar ook schrijven van 
het opleidingsmateriaal. Voor 
dezelfde opdrachtgever zal hij va-
ker op pad gaan in onder andere 
Tsjechië, Duitsland en Denemar-
ken. Een ondernemer met drive 
die zijn draai helemaal heeft ge-
vonden. 

Meer informatie vindt u op: 
www.eduresult.nl l

Sebastiaan Doldersum zelfstandig 
onder de naam Eduresult
Ondernemen was al een jarenlange droom van Sebastiaan, maar is nu werkelijkheid geworden. 
Hoe is hij ertoe gekomen? 

Bern mei in ferhaal:
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Jens Nieuw-
land. Hij is leerling van Lyts Libben en zit in groep 6. Ja-
renlang was de jeugdrubriek het podium voor groep 8, 
maar voor de afwisseling leek het ons leuk om eens een 
andere groep voor het voetlicht te brengen. 

In het onderstaande verhaal vertelt Jens ons iets over zich 
zelf. Wij horen iets over zijn hobby’s, school en hoe hij het 
vindt om in Berltsum te wonen. Veel leesplezier gewenst 
met zijn eigen geschreven verhaal.

Ik ben Jens Nieuwland. En ik ben 10 jaar oud. Ik woon samen 
met mijn vader en moeder Jelte en Lia en met mijn zusje Ma-
rije in de Bûterhoeke nummer 51 in Berltsum. Ik ben een 
hele leuke jongen. Ik hou heel veel van muziek en dan vooral 
van rap muziek en voetballen vind ik heel leuk. 

Mijn vader werkt bij Smeding in Sint Annaparochie als order-
picker. En mijn moeder werkt bij een bank in Leeuwarden. 
Mijn hobby’s zijn voetballen, skeeleren en streetdefense. Met 
mooi weer doen we vaak met zijn allen jachtseizoen en met 
de hut bezig locatie onbekend en met vies weer met de tablet 
en voor de tv.

School vind ik heel erg leuk en lievelingsvakken zijn reke-
nen, gym en knutselen. Graag zou ik veel meer en moeilij-
kere breuken willen in groep 6. 

Ik weet nog niet wat ik wil worden later, maar ik heb nog 
genoeg tijd om dat uit te zoeken. Ik vind heel Berltsum leuk 
alleen sommige straten zouden ook wel opnieuw bestraat 
kunnen worden.

Heel erg goed vind ik de sportvelden en dan vooral de voet-
balvelden. Ik denk wel dat ik in Berltsum wil blijven wonen, 
maar ook daar heb ik niet over nagedacht.

Ik ken op ‘e roaster en vind de verhalen van bern mei in fer-
haal altijd leuk om te lezen, nu mocht ik deze keer zelf wat 
schrijven en dat is best wel moeilijk. Maar het is weer gelukt, 
tot zover. 

Groeten van Jens.

Tot zover de bevindingen van Jens Nieuwland in deze jeugd-
rubriek. In de volgende editie weer een ander persoon van 
groep 6 voor deze rubriek! l
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Bedrijfseconomische adviezen
Sparringpartner

Vertrouwenspersoon
Registeraccountant

Subsidies en fondsenwerving

Durk Osinga RA Kleasterdyk 3a 9041 VH Berltsum
T: 06-17 14 61 34 • E: info@osinga-adviesdiensten.nl

www.osinga-adviesdiensten.nl

Hout foar Hûs en Hiem
Tuinhout, bouwhout, plaatmateriaal, ramen, deuren, kozijnen, 

trappen, meubels, vloeren, lijstwerk, scheepsbetimmering.

Sjoch ek op www.willieshout.com
Willie’s Hout, Jetskereed 2, 9041 VJ Berltsum,

Telefoon 0518-46 23 57

Zijlstra Bouw BV
It Koartlân 1, 9041 VB Berlikum

T 0518 - 46 20 63
F 0518 - 46 10 37

E info@zijlstrabouw.nl
Site   www.zijlstrabouw.nl

Onze kracht is onze toegevoegde waarde. Die vertaalt 
zich in zich in betrokkenheid, duidelijkheid en kwali-
teit. Met onze specifieke klantgerichte aanpak en het 
hoge kennisniveau weten wij zakelijke en particuliere 
opdrachtgevers aan ons bedrijf te binden. 

Bij ons staat de opdrachtgever centraal. Begrijpen,   
creëren, realiseren en vooral ontzorgen zijn de kern-
waarden waar wij voor staan. 

Spreekt u dit aan? Bel/mail dan eens met Zijlstra Bouw  
in Berlikum en vraag naar de mogelijkheden.

Zijlstra Bouw. Altijd in vorm. 

v a n  A  t o t  Z ...
Zijlstra Bouwt

Gecertificeerd financieel planners

Keuze 
voor 
het leven

Douwe Ploeg FFP 
Kersehôf 15
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BERLTSUMER 
HÛNTSJE

Berltsum feriening
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Frijwillich
Van Dale seit dat frijwillich 
stiet foar út eigen bewegings. 
En dat is wichtich, saken 
dwaan út eigen bewegings. 
Net omdat in oar it wol mar 
omdat jo der foar kieze. Wat dwaan foar jo sels as foar jo ge-
sin. En ik sis it noch in kear, dat is wichtich. Wat dwaan omdat 
jo dat wolle. Mar tsjintwurdich leit de focus wol hiel protte 
op dwaande wêze foar jo sels. Soms bytiiden mei we ek wolris 
wat foar in ‘oar’ dwaan. Wol út eigen bewegings uteraard. In 
‘oar’ kin in de buorlju wêze, skoalle, in pleatslikke feriening, 
de sportclub, nije doarpsbewenners as it doarp sels. Mar ek it 
stypjen fan in club wa sich net allinne pleatslik ynset mar ek 
regionaal as landelik actyf is. Frijwillich wat dwaan kin grut 
wêze mar ek lyts. Lykas in lift jaan oan in hurdfytser mei ma-
leur oan syn materiaal as ris op paad wêze mei de skoalle fan 
de bern. Faaks is it in lyts gebaar mei in grut effekt. De reden 
om wat net te dwaan is faaks tiid. Want ja de tiid hald gjin 
skoft. De kar te meitsjen je net frijwillig yn te setten komt 
dus om at je it te drok ha. Te drok mei wat? Mei jild fertsjinje? 
Mei in oplieding? Mei de bern? Mei jo sels? Mar stean je der 
wolris by stil dat de kar om je wol frijwillich yn te setten jo ek 
in hiel prot jaan kin. Je leare nije minsken kinnen, je komme 
yn oanrekking mei in nije tak fan sport, je leare oars sjen nei 
wichtiche saken…miskien bringt it jo sels wol tiid yn plak fan 
dat it tiid kostet. It bringt je nije energie! Sjoch mar es om jo 
hinne, sjoch mar es hjir yn it doarp. Doarpsbewenners die al 
“drok” binne sjoche jo faaks oerol en nergens. Simmers op de 
line op it keatsfjild, mei it doarpsfeest efter de bar, skoffelje 
je yn de herrematûn, op de bres foar it MFC, foar de EHBO 
op paad, it siferwurk foar de feriening byhâlde, nije doarps-
bewenners helpe sich thús te fielen en sa kin ik noch wol ef-
kes troch gean. Sjoch no ris nei dé sportfrijwillicher fan 2017. 
Berltsumer Karina. Frou fan har man, mem foar har bern, un-
dernimster, drok dwaande mei it bouen oan har dream, freon-
din, buorfrou, dochter, suske, riejouwer, skathâlder, sit yn de 
organisaasje fan ferskeidene eveneminten en ik tink dat ik as 
hûntsje net iens sicht ha op alles wat se docht. Hie ik al sein 
dat se ek nochris in man hat die oerol yn it doarp dwaande is.  
It kin dochs net oars dan at dizze minsken enerzjy krije fan de 
kar dat sy sich frijwillich ynsette foar in oar. Els hat de kar om 
drok te wêzen as sich drok te fielen. Els hat de kar om harren 
tiid sa troch te bringen sa at se sels wolle mar wat soe it moai 
wêze at by alle doarpsbewenners in bytsje Karina skûle en we 
ris ja sizze tsjin de kar om as frijwillicher wat foar in oar as 
foar it doarp te betsjutten. Want ûnthâld goed:  sûnder frijwil-
lichers wie Berltsum net sa bysûnder! l

It Berltsumer Hûntsje

Barometer geeft mooi weer aan

De laatste loodjes wegen het 
zwaarst… Heeft u het al 
gezien? De barometer die aan 
de muur van de Kruiskerk 
hangt, is weer een stukje 
omhoog geschoten! 

De teller staat nu op € 1.550.000, 
mede door enkel nieuwe sub-
sidienten en een gunstig BTW 
voordeel. 

We gaan met volle kracht voor-
uit richting het benodigde be-
drag om te kunnen starten met 
de verbouw van de Kruiskerk tot 
een volwaardig MFC! Een nieuw 
financieel overzicht is binnen-
kort te vinden op berlikum.com

Op zondag 1 april (dacht u ook 
dat het een grap was?) hebben 
twee wollige paashazen hun 
paaseieren in het Hemmema-
park verstopt. Alle kinderen 
tot groep 8 van de basisschool 
mochten paaseieren komen zoe-
ken. Wie de meeste eieren had 
gevonden kon een lekkere cho-
coladepaashaas komen ophalen. 

Er was ook een gouden ei te win-

nen door een aantal letters te 
zoeken en hier een woord mee 
te maken. Heel knap gedaan, 
want we zochten het best wel 
moeilijke Friese woord ‘peas-
ke-aai’. Foto’s en natuurlijk de 
winnaars zijn te vinden op ber-
likum.com of via facebook.com/
MFCBerltsum

Highwood Live 2de editie! Op 
zaterdag 26 mei komen er weer 
een aantal fantastische lokale 
bands spelen in het Heechout. 
Vanaf 20 uur zullen we probe-
ren om de dakpannen er dit jaar 
ook weer af te knallen! 

Binnenkort worden de bands en 
verdere informatie bekend ge-
maakt. Maar zet de datum alvast 
maar in de agenda.

Werkgroep communicatie en activi-
teiten van het MFC l

Nieuws van het MFC

Samar in Momint...

“Nu Groningen de gasproductie reduceert, nemen Schiphof en Van Schepen 
de handel over”

Veel zware metalen in 
Berltsum
De meiden van gymnastiekvereniging halen de ene na de andere 
medaille binnen tijdens dit turnseizoen.Zaterdag 17 maart was 
de tweede plaatsingswedstrijd in Harlingen voor de grootste 

Er deden aan deze wedstrijd  21 meiden mee en er gingen maar 
liefst 12 medailles richting Berlikum. Goud voor Tirza, Lieke, Fem-
me, Daniek, Liset, Robin en Fenna. Zilver voor Inge, Ant en Elisa 
Noa. Brons voor Grieteke en tot slot nog een vijfde prijs voor Mar-
rit. De meiden die niet met een medaille naar huis gingen zaten 
allemaal in de top 10. Wat een topprestatie! Ze hebben het alle-
maal super goed gedaan. Zaterdag 14 en zondag 15 april was het 
de beurt aan Rixt, Iris en Ilse. Zij mochten naar Nieuwehorne om 
daar te laten zien wat ze konden. Rixt is naar huis gegaan met een 
zilveren medaille en Iris met een bronzen plak. Ilse had een super 
goede wedstrijd gedraaid. Lianda zou ook meedoen, maar door een 
blessure kon zij dit seizoen helaas niet afmaken.Omdat dit de 2e 
plaatsingswedstrijd voor iedereen was begon het hier en daar al 
wat onrustig te worden. Welke meiden kunnen nu door naar de 
Friese kampioenschappen?  De afgelopen jaren zijn er steeds meer 
meiden die zich plaatsen. Spannend…… Intussen hebben we de 
lijst binnen gekregen en de meiden zijn al op de hoogte. De mei-
den die naar het FK turnen mogen zijn: Femme, Tirza, Lieke, Mar-
rit, Ant, Daniek, Inge, Grieteke, Liset, Marrin, Fenna, Elisa Noa, 
Robin, Rixt en Iris. Op reserve staan: Jildou en Fiona. Voor hun is 
het nog even afwachten of zij mee kunnen doen. Je wordt er bijna 
verlegen van. Wat een geweldig resultaat. Wij wensen de meiden 
allemaal veel plezier en succes toe. En we zijn er nog niet. Komend 
weekend mogen Janna Marije en Su Lin laten zien wat zij nog in 
hun mars hebben. Zet m op dames! l

Wijdvertakt wonen
Ietwat geschrokken. Zo klinkt 
de meneer die ik aan de tele-
foon heb. “Zeg, ik kreeg jullie 
ledenkaart en daar staat op dat 
het om praktische redenen soms 
handiger is als iemand anders de 
uitvaart verzorgt.” Soms is het 
moeilijk om in één zin uit te leg-
gen wat je precies bedoelt, dat 
blijkt. Toch kan het inderdaad 
praktischer zijn dat niet onze 
bode, maar iemand anders de 
uitvaart verzorgt. 
Bijvoorbeeld wanneer een lid zo 
ver weg woont, dat er wel heel 
veel kilometers moeten worden 
verreden. Te veel. Menig lid, dat 
zijn of haar roots in Berltsum 
heeft liggen, heeft zich wijdver-
takt over het land genesteld, be-
paald niet naast de deur. En dan 
laat ik onze leden, die in Austra-
lië wonen gemakshalve buiten 
beschouwing.

Meldplicht
Het klinkt wat onvriendelijk, 
meldplicht. Maar zo is het wel. 
Of je nu in Verweggistan woont 
of om de hoek, na een overlijden 
moeten nabestaanden dit mel-
den bij de vereniging. Normaal 
gesproken verzorgt onze bode 
vervolgens de uitvaart. In geza-
menlijk overleg kan anders wor-
den besloten. Op deze manier 
houd je recht op ledenkorting. 
De financiële afhandeling gaat 
altijd via de vereniging en op de 
eindnota verrekenen we de

ledenkorting. Voorkom teleur-
stelling en leg de ledenkaart, die 
we eind maart weer hebben
verstuurd, altijd op een plek 
waar je nabestaanden hem kun-
nen vinden. Waarom zo moei-
lijk, vraag je je misschien af. 
Dat heeft alles te maken met de 
wetgeving in ons land. Als wij 
achteraf ledenkorting ‘uitkeren’, 
dan gaan we op de stoel zitten 
van de verzekeraar. En dat mag 
niet. Op onze website www.dle-
berlikum.nl vind je meer prakti-
sche informatie. l

Nieuws van uitvaartvereniging 
De Laatste Eer



Er zijn 35 knotwilgen geknot, de twijgen versnipperd en als na-
tuurlijke mest bij de jonge fruitbomen gedeponeerd. Verder zijn er 
rond Hemmemastate drie hekken geplaatst.
De hekken hebben een fraaie uitstraling en passen uitstekend bij 
het ontwerp van Hemmemastate. Het succes is mede mogelijk ge-
maakt door sponsoring van Het Oranjefonds en Wonen Noordwest 
Friesland. Daarvoor hartelijk dank namens ‘Stichting Hemmema-
park’ l
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Er kwam een deftige meneer uit 
Frankrijk op bezoek en hij ging 
de kunstwerken bekijken en 
wilde iets kopen: abstract, realis-
tisch of modern? 

Uiteindelijk kocht hij het mo-
derne schilderij van juf Hanneke. 
Vervolgens gingen de kinderen 3 

weken aan de slag met het pro-
ject kunst. Alle groepen gingen 
zich verdiepen in een kunste-
naar. 

Voor de groepen 1 en 2 was dit 
Mondriaan, voor de groepen 3 en 
4 Keith Haring, voor de groepen 
5 en 6 Miro en voor de groepen 7 
en 8 Picasso. Ieder kind ging zelf 
aan de slag en werd een ware 
kunstenaar. De kunstwerken van 
alle kinderen werden online in 
een eigen museum geplaatst. 

Ook kregen alle kinderen zelf 
een webshop waarin familie, 
vrienden en bekenden artikelen 
met de kunstwerken konden be-
stellen. Van alle kunstwerken die 
door de kinderen zijn gemaakt is 
een prachtige poster gedrukt die 
beneden (bij de kleuterlokalen) 
in de gang van de school te bekij-
ken is. Op de Open Schoolmiddag 

van donderdag 22 maart werden 
de schitterende kunstwerken 
van de kinderen gepresenteerd. 

Het was gezellig druk met veel 
belangstellenden in de school. 
We kunnen terugkijken op een 
prachtig, leerzaam en geslaagd 
project. l

Het betreft mode voor 55+ en 
aansluitend aan de modeshow 
is er een kledingverkoop. Er is 
gelegenheid om de kleding te 
passen. Een mooie en gezellige 
gelegenheid om dicht bij huis 
de nieuwe collectie te bewonde-
ren. De modeshow is voor alle 
belangstellenden in de omgeving 
van Berltsum. Ook is het een 
mooie gelegenheid om te zien 
hoe gezellig we het hebben in 
Berlingastate. Koffie/thee met 

iets lekkers staat voor u klaar 
om 10:00 uur! Omdat de ruimte 
beperkt is willen we graag weten 
op hoeveel mensen we kunnen 
rekenen. U kunt zich opgeven 
op maandag en donderdag tij-
dens kantooruren op telefoon-
nummer 0518-461465.  Dames 
uit Berltsum en omgeving, we 
hopen u te zien op maandagoch-
tend 30 april! De deur staat voor 
u open!

Nog even alles op een rijtje:
Wat: Voorjaarsmodeshow 
Marion mode
Plaats: Dagcentrum Berlinga-
state, Hofsleane 30a   Berltsum
Datum: Maandag 30 april 2018
Tijd: 10:00 – 11.00u. modeshow 
en tot 12:00u. kledingverkoop
U bent welkom vanaf 9:30 uur
Kosten:    TOEGANG IS GRATIS, 

incl. koffie/thee + cake
Opgave:    Ja graag, want VOL = 

VOL l

Voorjaarsmodeshow maandag 30 april 
voor alle belangstellenden!
De nieuwe voorjaarscollectie van Marion Mode zal te bewonderen zijn in de ruimte van het dag-
centrum in Berlingastate. 

Berltsum de 12e stêd 
hat in fontein
Ja, it giet oan! It is slagge: Berltsum hat it foar elkoar krige 
om rom op tiid in fontein te meitsjen dy’t binnen it 
bestimmingsplan past. Sûnder striid mar mei wille.

De fergunning is rûn en ek it jild leit klear om de kosten te dek-
ken. De exploitaasje en it ûnderhâld nimme de ûndernimmers mei 
elkoar. Wy neame it in  ‘crowdfunding yn natura’.
It ûntwerp fan it Keunstnerskollektyf KKK is goedkard en de útfie-
ring is hast klear en mei besjen lije. De keuntsners binne tefreden 
en sjogge út nei 27 april.
Op Keningsdei 27 april rûn in oere as 10.00 wurdt de fontein ûnt-
bleate op it doarpsplein yn Berltsum mei muzyk fan it korps Op-
Maat. Wy ferwachtsje grutte belangstelling fanút it doarp mar ek 
fan bûten. Berltsum lit sjen dat optimisme krêften bundelje kin ta 
útsûnderlike prestaasjes. 

Kom allegear en ferwûnderje jo! l
Bestjoer UBW

Berltsum de 12e stad heeft een fontein

Ja, wij zijn er klaar voor. Het is geslaagd: Berltsum heeft ruim 
op tijd een fontein gecreëerd die binnen het bestemmings-
plan past. Geen gedoe, geen gezeur maar veel plezier.

De exploitatie en het onderhoud nemen de ondernemers voor hun 
rekening. We noemen het ‘crowdfunding in natura’.
Het ontwerp van het kunstenaarscollectief KKK is goedgekeurd, de 
uitvoering is bijna klaar en de fontein ziet er prachtig uit. 
Op koningsdag 27 april rond 10.00 uur wordt de fontein onthuld 
op het dorpsplein in Berltsum met muziek van het korps OpMaat.
Wij verwachten veel belangstelling uit het dorp, maar ook zeker 
van buitenaf. Berltsum laat zien dat met optimisme en bundelen 
van krachten er juweeltjes kunnen ontstaan.

Kom allemaal en laat u verassen! l
Bestuur UBW

Leerlingen ‘opmaat’: muzikale toppers
Tijdens het federatie jeugdfestival van voorheen gemeente menameradiel van zaterdag 7 april, 
mochten liset reitsma, gwen hettema, doutzen visser en marrin dikland hun solo en duet laten 
horen.

Op zaterdag 7 april, was het een 
drukke dag voor OpMaat. Waar 
de jeugd van de drumband een 
optreden verzorgde en de leden 
van het korps repeteerden voor 
de Klokken van Berltsum, waren 
Liset, Gwen, Doutzen en Marrin 
in Boksum.  Ze mochten voor de 
tweede keer mee doen met het 
jeugdfestival van voorheen ge-
meente Menameradiel. 
Ze hadden zich goed voorbereid 
voor dit festival, want deze keer 
speelden ze niet alleen een solo 
of duet, maar mochten ze ook 

met het jeugdkorps strijden om 
een plaats op het podium. Dit 
jeugdkorps bestaat uit leerlingen 
van Harmonie Bitgum (De Roeke-
binde) en de jeugd van OpMaat 
Berltsum (Berltsumer Beagles).  
Het was een kleurig en muzikaal 
fleurig geheel op het podium.
Ook deze keer vonden ze het wel 
weer spannend om hun stukken 
te laten beoordelen door de jury 
onder leiding van Bienze IJlstra. 
Het solostuk werd begeleid door 
pianiste mevrouw Van Halderen. 
Volgens Liset, Gwen, Doutzen en 

Marrin is mevrouw Van Halderen 
een hele aardige beppe die super-
goed piano kan spelen.
De dames hebben voor zowel 
hun duet, als hun solo stuk een 
prachtige beoordeling gekregen 
van de jury. In de verslagen stond 
onder andere; goed gedaan, goed 
gespeeld en mooie toon. 
Doutzen kreeg zelfs de derde 
prijs uitgereikt door wethouder 
Dijkstra van de gemeente Waad-
hoeke. Met recht mogen deze 
meiden zich ‘muzikale toppers’ 
noemen! l  

NL Doet groot succes 
Zaterdag 10 maart was de Nl Doet dag in het Hemmemapark 
een groot succes. Nog nooit was de deelname zo groot, 18 
man en 2 vrouwen. 

Kunstproject op basisschool de Fûgelsang 
Op dinsdag 6 maart hadden we op de Fûgelsang een spetterende opening van 3 kunstweken. 
De kinderen waren uitgenodigd in kunstgalerie De Kwasten waar 3 kunstschilders aan het werk 
waren.

Opbrengst collecte Reuma fonds
Onze collectanten van Berltsum, Wier en Kleaster Anjum  hebben 
in de week van 19 t/m 24 maart weer fantastisch hun best gedaan. 
Dit jaar mochten wij een bedrag van €1265,47 overmaken naar 
het Reumafonds. Gevers en collectanten heel hartelijk bedankt l

Namens het bestuur Hillie Dijkstra, Jeltje Postma en Tetty Wiersma. 
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Berltsum kultuer
25 april  14.00 uur Bingo Berltsum Foarút 
   Berlingastate 
30 april  10.00 uur Modeshow Marion Mode    
   Berlingastate
2 t/m 8 mei  10.00 – 17.00 uur Expositie Grusert: Melkstaking  
   Buorren 2, Belrtsum
11 mei  18.00 uur Oud papier, Berltsum

Bingo in 
Berlingastate
Berltsum Foarút organiseert 
op woensdag 25 april van 14.00 
– 16.00 uur, een bingo middag 
in Berlinga State.

U bent van harte welkom om 
hier aan mee te doen.
Bingo: woensdag  25 April  18
Tijd: Aanvang 14.00 uur
Locatie: Dagcentrum Berlinga 
State, Berltsum  
Kosten: € 2,50  per persoon incl. 
koffie / thee
U komt toch ook?! l

Zit u ook wel eens naar de Nationale Postcode Loterij show 
te kijken in de hoop dat u deze keer de hoofdprijs wint ? In 
Terpwert viel de hoofdprijs, maar niemand van de inwoners 
wist bij wie... 

Nelis syn lot

Het was nog een hele klus om daar achter te komen en iedereen 
in het dorp speculeerde maar raak, hetgeen door de toneelspelers 
van Elts syn Rol uitstekend werd uitgebeeld. Voor de pauze werden 
de typetjes ‘neergezet’, waarbij ieder van de inwoners gedrag liet 
zien waarvan verwacht kon worden dat zij de hoofdprijs hadden 
gewonnen, terwijl later bleek dat het toch weer anders was. Ver-
rassingen en hilarische verwikkelingen waren er in het stuk volop 
aanwezig; onverwachtse wendingen waarbij een bijrol plotseling 
een cruciale rol vervulde bij de uiteindelijke climax van het stuk. 
De toeschouwers zaten op een tribune die in de lengte van de zaal 
was gebouwd omdat er deze keer in de lengte van de zaal werd 
gespeeld, waarbij ook de bar en het podium werden gebruikt. Hier-
door en door het prachtige decor was het een echte dorpsstraat 
waarvan door het vele heen en weer lopen goed gebruik werd ge-
maakt. 
Met vier bijna uitverkochte voorstellingen laat onze toneelvereni-
ging wel weer zien dat deze uitvoering een schot in de roos was. 

Wie de foto’s nog eens wil zien, kan terecht op www.berlikum.
com onder het kopje ‘foto’s’. l

PCOB slút seizoen ôf mei 
“Hylper Fiskerfroulju”
De Protestantse Christelijke Ouderen Bond ( PCOB) ôfd.Menameradiel hie har ledegearkomste op 
moandeitemiddei 19 maart 2018 yn “de Molewjuk” te Bigummole. 

Nei de iepening troch de nije 
foarsitter Gosse Bootsma wurdt 
de brûklike aginda ôfwurke.
Dan komme twa froulju, yn âl-
derwetske klean, de seal yn. Se 
stelle har foar as de “ Hylper Fis-
kersfroulju Froukje en Joukje”. 
Se geane sitten yn de ‘leugen-
bank’ fan Hylpen en wachtsjen 
oant harren mannen mei de bot-
ter de haven ynfarre. It spilet yn 
de tiid dat Yselmar  noch Sudersé 
wie, dus foar 1932.
Joukje komt fan in buorkerij út 
de omkriten fan Easterlittens en 
hat net safolle mei de fiskerij, de 
Sudersé en alles wat dêrmei gear-
hinget. Se hat lêst fan rimmetyk 

en is slim ferkâlden en kin net 
sunder in reade bûsdoek, wêr-
mei’t se letter de kofjekopkes ek 
efkes skjinfaget.
Froukje is in echte fiskersfrou en 
wit in hiel soad oer de fiskerij. Ti-
dens it wachtsjen  ha de froulju 
inoar in hiel soad te fertellen. 
It giet oer húshimmeljen, pe-
troaljestellen, prûmtabak, brúne 
beanen, potstro en de buorlju. 
Ek fertelle se legindes, sêgen en 
folksferhalen: sa as “it pealtsje 
fan Easterlittens” en ”it Vrou-
wenzand”. Al pratende drinke de 
froulju meibrochte kofje fan de 
foarige dei mei soere geitemolke.
Alle ferhalen wurde mei span-

ning, mar ek mei in hiel soad 
humor brocht. Foaral Joukje, dy 
kin dêr wat mei, sadat somtiden 
jin de grize oer de grouwe rint. 
Se kinne noch wol oeren troch 
eamelje, mar oan alles komt in 
ein. 

De foarsitter betanket de froulju 
foar wat se ús brocht ha. It wie in 
fleurige middei!
De earstkommende gearkomste 
is op 17 septimber 2018. Dan 
komt ds. Doekle de Boer mei in 
lêzing en bylden oer syn ferbliuw 
yn Taizé. l

A.S.-J.

In Berltsum waren dat er ruim 
honderd. Binnen vierentwintig 
uur staakte heel Nederland. Ook 
de melkfabriek in Berltsum, en 
de mannen kwamen terug van 
het werk op het land.
Deze april/mei-stakingen in 1943 
veranderden alles in de oorlog. 
Het verzet werd veel massaler 
en de houding van de bezetter 
verscherpte met razzia’s en exe-
cuties. 

Deze staking wordt in Fryslân 
‘de melkstaking’ genoemd, om-
dat de boeren geen melk meer 
aan de fabriek leverden, maar 
weg lieten lopen, in de sloot, in 
de gierkelder, over de weg, of 

zelf aan de bevolking verkoch-
ten. Onze klok kwam na de oor-
log terug, drie Berltsumers niet, 
die zijn in concentratiekampen 
gebleven: Willem Scholten in 
Neuengamme, Wieger Rekker en 
Siebren Lautenbach in Bergen-
Belsen. 

Expositie De Grusert: 
Locatie:  Buorren 2, Berltsum 
Geopend op: Woensdag 2 t/m 
dinsdag 8 mei, 10:00-17:00 uur 
(daarna zie: www.degrusert.nl)

vrijdag 4 mei 19:00-22:00 uur 
met om 20:00 uur dodenherden-
king en daarna lezing: ‘Betekenis 
melkstaking voor het verzet’ l

Earst de klokken, dan de manlju 
expositie van De Grusert
Op 30 maart 1943 vorderde de bezetter de klokken van Berltsum 
en andere dorpen. Nog geen maand later moesten de militairen 
uit de meidagen van 1940 zich melden voor tewerkstelling in 
Duitse fabrieken. 

Pannenkoekenfeest op OBS 
Lyts Libben
Alle opa's, oma's, pakes en beppes van de kinderen van groep 
1 t/m 4 hadden voor vrijdag 16 maart 2018 een uitnodiging 
ontvangen voor het pannenkoekenfeest. 

Velen van hen konden we verwelkomen in ons prachtige pannen-
koekenrestaurant waar de kinderen heerlijke pannenkoeken en 
lekkere limonade aan de genodigden serveerden.  Natuurlijk aten 
de kinderen zelf ook een pannenkoek mee en die smaakten ver-
rukkelijk. Wat een trotse en glunderende gezichten op deze Nati-
onale Pannenkoekendag. Wat een feest! l



Redactieleden:
Henny van der Graaf
Jan Joostema
Henk Muller
Karina de Vries
Harmke Siegersma
Joke Wassenaar
Maaike Moerland

Oplage 
Dorpskrant Op ‘e Roaster verschijnt iedere maand (behalve 
in augustus) in een oplage van ca. 28.000 exemplaren. 

Verspreiding
Zie colofon ‘De Stienser’ - 
door: FRL Leeuwarden (tel. 058-2154157)

Opmaak
Brandsma Offset Ferwerd
(Druk- en zetfouten voorbehouden)

Email
Advertenties: roasteradvertenties@gmail.com
Kopij: roaster.berlikum@gmail.com 

Colofon 
Op'e Roaster

Adverteren
Aanlevering: Advertenties kunt u digitaal aanleveren per 
email. Graag als JPG-, EPS-, TIFF- of PDF-bestand.

Kopij
-    Kopij (max. 350 woorden) kan worden aangele-

verd in een Microsoft Word file en gemaild naar:                                                       
roaster.berlikum@gmail.com 

-    Foto’s die geplaatst moeten worden als apart bestand aan-
leveren.

  Let op: Foto’s of illustraties gedownload van internet zijn 
soms ongeschikt voor plaatsing in de krant. Zorg ervoor 
dat de afbeeldingen in het uiteindelijke formaat een reso-
lutie hebben van minstens 300 dpi (min 1 MB) in JPG, TIFF 
of PSD file. 

-  Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. 
-    De redactie behoudt zich het recht voor tekst in te korten 

of artikelen te weigeren. 

Sluitingsdata voor de eerstvolgende editie van                        
Op ‘e Roaster
•  Advertenties dienen uiterlijk woensdag 9 mei 2018 aan-

geleverd te worden per email: roasteradvertenties@gmail.
com. 

•  Kopij dient uiterlijk woensdag 9 mei 2018 op de redactie 
aanwezig te zijn via roaster.berlikum@gmail.com 

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
zaterdag 21 april 2018

 
■  MATRASSEN, LATTENBODEMS, DEKBEDDEN,        

KUSSENS, BEDLINNEN

■ DAMES- EN HERENKLEDING

■ WERKSCHOENEN, KLOMPEN, DAMESSCHOENEN

■ GEREEDSCHAPPEN

■  AUTO ONDERHOUDSPRODUCTEN,                        

AUTO/AANHANGWAGEN ONDERDELEN

■ SPEELGOED

■ HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN

■ BREI- EN HAAKGAREN, HANDWERK ARTIKELEN

■ LEVENSMIDDELEN

■ VERF EN SCHILDER ARTIKELEN

■ HOME DECORATIE

■ HONDENVOER

Kijk voor meer informatie op www.berlikum.com 
of op onze facebookpagina

Tichelersdyk 28b Berlikum

1500 m2 

winkelplezier!

En gratis parkeren 

voor de deur!

Volgende 
maand 
uw advertentie 
hier?

Voor meer informatie neem 
contact op met het bestuur 
roasteradvertenties@gmail.com

a d m i n i s t r a t i e  e n  M K B - a d v i e s

Bitgumerdyk 30b  |  9041CE Berltsum 

T 0518 - 46 18 00  |  www.born-graaf.nl

Helemaal in 
de wolken. 
Met online  
boekhouden  
tegen een vaste  
lage prijs!

 Afvoer
 verstopt?

Tichelersdyk 22, 9041 EP Berlikum
Tel: (0518) 46 24 89 info@tendensberlikum.nl

Naast het ontstoppen van afvoeren doen wij ook 
aan renovatie van rioleringen, glasbewassing, 
houtwerk afnemen en schoorsteenvegen.

BEL 06 53 173 042

 

 
                                                                                                                                                                                                 
 

Bouwbedrijf 
v.d. Graaf
20 jaar vakmanschap in o.a.

•   Nieuwbouw, verbouw en        
onderhoudswerkzaamheden

• Isolatieglas leveren en plaatsen
• Hout- en kunststofkozijnen
• Badkamers

It Koartlân 7, Berltsum
T 0518-462246
M 06-53378373
www.bouwbedrijfvdgraaf.nl

■ voeg- en metselwerk 
■ stralen 
■ betonrenovatie 
■ kelderafdichting 
■ kitapplicatie

Berltsum
0518-41 92 95
www.siegersmagevelrenovatie.nl


