WEBEDITIE OP ‘E ROASTER, AUGUSTUS 2011
Deze maand de helft van wat u van de webeditie van onze dorpskrant gewend bent. Dat
heeft alles te maken met het komende dorpsfeest. Bij zo een groot feest staan wij als
redactie de voorpagina af aan Oranje Nationaal. Maar dat is de gedrukte editie. Het
programma voor het dorpsfeest staat in ieder geval op de site van Oranje Nationaal en
ook op Berlikum.com wordt de informatie gepubliceerd.
10 en 11 september 2011
Expositie schilderijen Mieke
Vastrick en Anneke Westra
Mieke Vastrick is een veelzijdig
mens. Niet alleen inspirator achter
Natuursteenbedrijf Duva dat zij
samen met haar man en zoon Arie
bestiert, maar ook schilderes. In
haar vrije tijd is schilderen een van
haar favoriete bezigheden. Er komt
zoveel moois uit haar handen, dat
de tijd rijp is voor een expositie.
Mieke geeft deze samen met
Anneke Westra van Atteljee Anneke
in Bitgummole, komende zaterdag
10 en zondag 11 september.
Mieke tekent en schildert al vanaf haar
kleutertijd. “Mijn opa betaalde de
schetsboeken” herinnert ze zich. Maar
hoe gaat dat. Trouwen, kinderen krijgen, een zaak draaiende houden. Druk, druk, druk
en het penseel droogt op, vergeten in een la. Rond 2004 krijgt Mieke meer vrije tijd en
zin om haar oude hobby op te pakken. En sindsdien schildert ze weer. Het liefst op haar
eigen stekkie, in de Singel.
Ze gebruikt verschillende technieken. Zo schildert ze met krijt, acryl of olieverf. “Het is
maar net wat ik schilder. Ik pas mijn techniek aan bij het onderwerp” vertelt Mieke
enthousiast. “Ik hou niet van priegelwerk. Het liefst maak ik schilderijen van zo‟n
vierkante meter.” Ze schildert op bestelling, maar verkoopt ook wel werken uit de
collectie die ze bij elkaar heeft geschilderd. De lijst maakt ze er zelf bij. Eenvoudig strak
in een passende kleur. “Een lijst hoort erbij” vind ik, “anders is het net of je een heel
duur overhemd koopt zonder knoopjes.”
Mieke schildert veelal vanaf een foto. Gefascineerd als ze altijd is door paarden, vooral
door de spierkracht die ze uitstralen, vormen deze dieren een geliefd onderwerp. Ook
water in zijn vele facetten schildert ze graag. Eveneens is ze bedreven in het schilderen
van portretten. Les heeft ze weleens gehad, “maar daar stak ik weinig van op. Techniek
kun je wel leren, maar gevoel niet. Ik lees wel veel, bekijk veel schilderijen en verdiep
me in de schilderkunst.” Of ze een favoriete schilder heeft? “Jan Cremer” luidt het
antwoord. Niet alleen om zijn schilderkunst “zo hij met verf smijt, kan ik het niet”, maar
ook vanwege zijn literaire werken. Mieke, geboren in Oldenzaal (1949), woonde jaren in
Enschede, de geboortestad van Jan Cremer. Ze herinnert zich de textielstad in haar
jonge jaren als triest en troosteloos. “Als geen ander wist Jan Cremer deze sfeer neer te
zetten. Op zijn eigen, artistieke wijze heeft hij er veel moois voor in de plaats gezet, wat
de stad alleen maar ten goede is gekomen. Niet dat ze het leuk vonden, maar hij hield
zijn stadgenoten een spiegel voor” spreekt Mieke haar waardering voor de kunstenaar
uit.

Anneke Westra is haar schildervriendin. Zij heeft haar eigen atelier in Bitgummole
„Atteljee Anneke‟. Voor Anneke is haar omgeving een grote bron van inspiratie. Net als
Mieke is ze een veelzijdig schilderes. Schilderen is haar passie, ze doet het al meer dan
dertig jaar. Anneke geeft daarnaast ook workshops aan mensen die de kunst van het
schilderen graag onder de knie proberen te krijgen.
Voor Mieke is de komende expositie de eerste. Anneke hakt vaker met dit bijltje. De
expositie is in het Atteljee van Anneke, Langestraat 22 in Bitgummole.
Openingstijden: zaterdag 10 september en zondag 11 september van 10.00-12.00
en van 13.30-17.00 uur of op afspraak, telefoon 058-2531449. De dames laten u
graag genieten van hun werk.
RIA
Afsluiting dorpsfeest: Tentdienst!
Na alle festiviteiten van het dorpsfeest is er op zondag 4 september de traditionele
tentdienst in de feesttent op het nieuwe dorpsplein, georganiseerd door de gezamenlijke
Berltsumse kerken. Om 11.00 uur staat de tent opgeruimd en gelucht klaar voor een
kerkdienst, die -net even anders dan het dorpsfeest- het thema „Winter – Simmer’ zal
hebben. De beide Berltsumse korpsen, Klimop en de Bazuin, verlenen muzikale
medewerking en ds. Geja Laan (Doopsgezinde Gemeente) en ds. Jeannette van den
Boogaard (Protestantse Gemeente) zijn de voorgangers. Het wordt een leuke,
ontspannen en laagdrempelige viering, waarin Gods Woord uiteraard voluit zal klinken!
Jong en oud, fris of nog niet helemaal uitgeslapen, bekend met de kerk of helemaal niet:
iedereen is van harte welkom! In de dienst wordt gecollecteerd voor FairClimate, een
kerkelijke organisatie die zich bezig houdt met het tegengaan van klimaatverandering
(bij 'Simmer-Winter of andersom moesten wij denken aan klimaatverandering), zonder
dat de duurzame ontwikkeling van arme landen beperkt wordt. Na de dienst zijn er
verrassende versnaperingen en blazen de korpsen vast nog een gezellig deuntje. Komt
allen!

Sjongendewiis Berltsum
Bij het schrijven van dit artikel is het nog volop vakantietijd. Toch moeten we vooruit
denken, want het nieuwe koorseizoen staat voor de deur. Woensdag 7 september
gaan we weer van start. We beginnen om half acht en nieuwe leden zijn van harte
welkom.
Sjongendewiis is een koor gebaseerd op christelijke overtuiging. Als dit je aanspreekt,
kom dan eens langs en zing mee. Misschien bevalt het wel zo goed dat je blijft. Onze
repetitieavonden zijn gezellig, de sfeer is uitstekend en we leren ook nog veel. Dus wat
houdt je tegen? Kom langs op een repetitieavond in de zaal achter de Doopsgezinde
kerk, vanaf woensdag 7 september, 19.30 uur. De bestuursleden zijn ook altijd bereid tot
het geven van meer informatie. Je kunt hiervoor terecht bij P.H. de Koe, 462096, T.
Krikke, 462232, B. Joostema, 460535, A. Algra, 461266 of Tj. Dijkstra, 462291. Je kunt
alvast een blik werpen op onze website http://sjongendewiis.jouwweb.nl.
Graag tot ziens, namens het bestuur,
T. Krikke

zaterdag 10 september
Bijzonder concert met Patrick Curfs en Arjan Breukhoven
Graag maken wij u erop attent dat er zaterdagavond 10 september aanstaande om
20.00 uur een bijzonder concert zal zijn in de Kruiskerk van Berltsum.

Dit concert wordt verzorgd door saxofonist Patrick Curfs en organist Arjan
Breukhoven.
Beide musici staan garant voor een gevarieerd programma van hoog niveau.
Patrick Curfs studeerde saxofoon klassieke muziek en saxofoon lichte muziek aan de
conservatoria van Tilburg en Rotterdam en rondde beide studies cum laude af. Hij deed
jarenlang veel ervaring op in diverse professionele orkesten (o.a. Marinierskapel,
Rotterdams Philharmonisch orkest, Residentie-orkest), maar ook werkte hij als
studiomuzikant in diverse producties en is hij saxofoondocent en workshopleider van
jazz- en popworkshops.
Momenteel is hij werkzaam als lead-altsaxofonist in het Orkest van de Koninklijke
Luchtmacht. In deze hoedanigheid werkte hij samen met vele artiesten waaronder Toots
Tielemans, Willeke Alberti, Lee Towers, Liesbeth List, Marjorie Barnes, Ellen ten Damme,
Johnny Logan, en vele anderen. Naast zijn bezigheden als musicus werkt Patrick als
producent en organisator van concerten. Voor meer informatie bezoek internet:
www.cocreatives.nl
Arjan Breukhoven studeerde orgel en kerkmuziek aan het Koninklijk Conservatorium in
Den Haag. Aan dit conservatorium studeerde hij tevens piano, zang improvisatie en
koordirectie. Arjan Breukhoven geeft jaarlijks als pianist, organist, solistisch of als
begeleider van solisten en koren en als dirigent vele concerten in vele landen in Europa
en Australië. Bovendien is hij dirigent van verschillende grote koorverenigingen. Als
pianist heeft hij een eigen zeer veelzijdige stijl van improviseren ontwikkeld. Regelmatig
werkt hij mee aan televisieopnamen. Als componist is hij bekend door zijn composities
voor koor, orgel en andere instrumenten. Voor meer informatie:
www.arjanbreukhoven.nl.
Een bezoek aan dit concert zal zeker de moeite waard zijn, ook bij korpsleden van harte
aanbevolen. Wij heten u alvast van harte welkom bij het concert, zaterdag 10
september, 20.00 uur.
De orgelconcertcommissie

Loopgroep Berlikum zet het bijna weer op een lopen
Loopgroep Berlikum, een gezellige groep, die elke donderdagavond met veel
enthousiasme traint, is in de korte tijd van haar bestaan uitgegroeid tot een groep van al
meer dan 50 enthousiaste lopers. Loopgroep Berlikum is vooral gezellig, leuk, sportief,
helpt je samen over de drempel, is er voor zowel beginners als gevorderden, met
verschillende trainingsniveaus, mooie locaties, en circa 1,5 uur trainen. Kilo‟s kwijt,
conditie erbij, samengevat: een heerlijk gevoel.
Zaterdag 10 september starten de nieuwe clinics Start to Run onder leiding van
Loopgroep Berlikum. Meer informatie is te vinden op www.starttorun.nl. Na deze cursus
kunnen de deelnemers doorstromen in onze vaste groep op de donderdagavond. Heeft u
vragen of wilt u nader informatie? Een vrijblijvende proefles neem dan contact met ons
op, Arjen Visserman 06-41836497 of Sonja Tuinstra-Hogerhuis 0518-461297

Nieuws van Stichting de Grusert / Documentatiecentrum & Historisch Archief
Berlikum
In onze archieven kwamen we deze foto‟s tegen. We weten echter niet wie de personen
zijn die hierop staan. Daarom roepen we uw hulp maar weer eens in. Uw reacties kunt

u kwijt bij Froukje Weijer, Hôfsleane 49, 9041 AM Berltsum, telefoon 0518-461372 of
06-27174696.
Documentatiecentrum zaterdag 3
september geopend tijdens dorpsfeest
Ook maken wij u erop attent dat het
Documentatiecentrum tijdens het dorpsfeest
open is op zaterdag 3 september van 13.00
uur tot 16.00 uur. Kom eens langs met uw
familie of vrienden. Ook elke donderdagavond
kunt u bij ons terecht van 19.30 uur tot 21.00
uur.
Er zijn nog veel foto‟s met daarop personen van
wie geen namen bekend zijn. Het zou fijn zijn
als u ons daarmee kunt helpen.

Wie weet wie de mensen zijn op deze foto’s? Froukje Weijer neemt uw reacties graag in
ontvangst.

Grootste collecte ooit blijft nodig
KWF start collecteweek op 5 september 2011
Maandag 5 september gaat de grootste collecte van Nederland weer van start. In deze
week staan 120.000 vrijwilligers op tegen kanker om zoveel mogelijk geld op te halen.
Kanker is een vreselijke ziekte die ons allemaal raakt. Eén op de drie Nederlanders krijgt
gedurende zijn leven kanker, per jaar ruim 89 duizend mensen. Er sterven jaarlijks bijna
42 duizend mensen als gevolg van kanker. De ziekte is hiermee doodsoorzaak nummer
één in Nederland. De collectant van KWF Kankerbestrijding komt in de week van
maandag 5 t/ m 10 september weer bij u aan de deur. Elke collectant kan zich
legitimeren. KWF Kankerbestrijding is te herkennen aan het rood-wit-blauwe logo met de
krab en aan het Keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Wie de collectant
mist, kan een gift overmaken op giro 26000.
Mirjam Dijkstra, Coördinator afdeling Berlikum

Kofjemoarn Berltsum / woensdag 24 augustus spekstenen centraal
De laatste woensdag van de maand organiseert St. Welzijn Middelsee een kofjemoarn
voor 55-plussers. Deze vindt plaats in de grote zaal van het Groene Kruisgebouw van
10.00-11.30 uur of op locatie. De kosten bedragen € 1,- per persoon. Tijdens de
kofjemoarn komt er zo nu en dan een gastspreker of wordt er een activiteit gedaan.
Tussendoor is er volop tijd om even met uw buurvrouw of buurman te praten.
Voor meer informatie of staat u er open voor dat de deelnemers van de kofjemoarn nu
eens bij u op locatie komen, dan kunt u contact opnemen met Sieta Kuipers,
ouderenwerker van Stichting Welzijn Middelsee.0518-460805 (e-mail:
s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl)
Woensdag 24 augustus komt mevrouw L. Elsinga ons vertellen over haar hobby
„spekstenen‟. Haar collectie is zo uitgebreid dat we deze keer uitwijken naar haar adres,
Appelhôf 3 in Berltsum. Bent u nieuwsgierig naar wat je met spekstenen kunt doen,
kom dan naar de Appelhôf.
Sieta Kuipers, ouderenwerker Menameradiel

Nieuwe sport in Berlikum
Streetdefense voor mannen en vrouwen 16+
Meile Post is van plan binnenkort te starten met Streetdefense voor mannen en vrouwen
vanaf 16 jaar.
Streetdefense is een vecht- en verdedigingssport, speciaal ontwikkeld voor mannen en
vrouwen om zowel conditie als weerbaarheid te vergroten. Het verdedigingsgedeelte is
om je zo goed mogelijk te leren weren tegen eventueel lichamelijk geweld. In de lessen
ervaar je wat het is plotseling geconfronteerd te worden met geweld en agressie. Er
worden verschillende technieken getraind die leren hiermee om te gaan. Je traint je
reactie, improvisatie en uithoudingsvermogen waardoor je je beter kunt weren tegen
agressie en geweld. Simpel, maar effectief. De technieken zijn eenvoudig en gebaseerd
op de natuurlijke reflexen van de mens.
Meer informatie en/of inschrijven kan via streetdefense.ks@gmail.com of
www.streetdefense.jouwweb.nl.

Opbrengst collecte WOM
De opbrengst van de WOM-collecte 2011 bedroeg € 5812,91. Met dit geld is het
volgende gedaan. Eenmalig schonk de WOM een deel van de opbrengst aan *Klussen in

Kacuni, Dronryp (opknappen school in Bosnië), € 1500,-; Diensthuis, Deinum, Boksum,
Blessum (bijdrage vervoerskosten Hongarije),
€ 1000,-; Onderwijs in Mooitaki in het
binnenland van Suriname, Bitgum, € 500,-; Werkgroep Sinmiclaus, Menaam
(studiekosten één jaar één student), € 600,-.
Meer info over de collecte en andere activiteiten van de WOM: www.menameradiel.nl

RB Soccercamp in Berlikum slaat aan in de regio!
Het voetbalkamp dat in de week van 22 augustus t/m 26 augustus wordt georganiseerd
door RB Soccercamps op de velden van sc Berlikum is in de regio zeer positief
ontvangen. Het voetbalkamp is gericht op jongens en meisjes in de leeftijd van 7 tot en
met 14 jaar die naast de ontwikkeling bij hun eigen club zich individueel willen
verbeteren in hun voetbalvaardigheden. Er zijn op dit moment aanmeldingen
binnengekomen van maar liefst van 15 verschillende verenigingen uit de regio.
Het doel van het voetbalkamp is dat alle deelnemers beter leren aanvallen, verdedigen
en omschakelen. Ook techniektraining is daarbij zeer belangrijk en krijgt veel aandacht .
De geoefende vaardigheden worden toegepast in positie- en partijspelen. Het betreft een
kwalitatief hoogstaand trainingsprogramma, zowel op technisch en tactisch gebied. Het
programma in Berlikum staat onder leiding van Rene Bouma, director RB Soccercamps
en wordt naast een drietal gediplomeerde jeugdtrainers verzorgd door de hoofdtrainers
Marc van Eijck, Wibo de Brouwer en Erik Katje.
Voor de kinderen is het een leuke, leerzame maar ook een intensieve week. Alle
deelnemers krijgen een beoordelingsformulier en individueel trainingsadvies mee. Iedere
middag wordt er gezamenlijk geluncht en aan het einde van de dag kunnen de kinderen
weer naar huis om voldoende nachtrust te krijgen voor de volgende intensieve
voetbaldag. Naast een zeer gevarieerd en leerzaam programma krijgt iedere deelnemer
bij aanvang van het voetbalkamp een eigen bal, bidon en een prachtig tenue.
Meer informatie is te vinden op www.rbsoccercamps.nl.

Beweegprogramma’s en Nordic Walking in Berltsum
Als plus praktijk fysiotherapie start fysiotherapie praktijk Jelle Eijzenga in september, in
het kader van preventie, weer met het beweegprogramma obesitas. Iedereen die vindt

dat hij/zij structureel iets aan zijn gewicht moet doen, kan zich opgeven voor dit
beweegprogramma. In 26 contacturen zullen zowel de fysiotherapeut als de diëtiste u
voorlichting geven, en actief met u aan de slag gaan, om u op verschillende manieren in
contact te brengen met bewegen. Een van de onderdelen is een proefles Nordic
Walking. Omdat er veel vraag is naar Nordic Walking en niet iedereen vindt dat hij/zij
overgewicht heeft is er ook de mogelijkheid om deze herfst een cursus Nordic Walking
te gaan doen vanuit onze praktijk. De cursus bestaat uit 8 lessen van een uur en staat
onder leiding van Boukje Dijkman. De cursuskosten bedragen € 80,00, en de Nordic
Walking poles zijn voorradig.
Naast het beweegprogramma obesitas starten we deze herfst ook met
beweegprogramma‟s Diabetes, COPD en Running Therapie. Voor mensen met diabetes
en COPD is dit de mogelijkheid om op een gezonde en verantwoorde wijze in contact te
komen met (aangepast) bewegen, zodat u op uw eigen niveau een optimale prestatie
kunt leveren.
Running therapie is het therapeutisch inzetten van een rustige duurloop speciaal voor
mensen met een depressie of andere psychische klachten. Deze therapie is een extra
mogelijkheid naast de bestaande therapieën om bovengenoemde klachten te
verminderen.
Alle beweegprogramma‟s worden geheel of gedeeltelijk vergoed door de
zorgverzekeraars, afhankelijk hoe u aanvullend bent verzekerd. De meeste verzekeraars
zullen een kleine eigen bijdrage vragen. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze
site www.eijzenga.nl. Ook kunt u voor meer informatie en opgave contact opnemen met
onze praktijk (tel. 0518-461638).

zaterdag 10 september
Glazenstadloop maakt zich op voor de zevende editie
Sportvereniging Friesland en de tuinders van Berltsum en Bitgum organiseren zaterdag
10 september de zevende Glazenstadloop, een gezellig hardloopgebeuren in het
kassengebied van de beide dorpen.
Het maximale aantal deelnemers is 400. Lopers kunnen zich nu al inschrijven via
www.inschrijven.nl. Hierdoor verwacht de organisatie een stuk minder drukte bij de
inschrijvingen op de dag zelf. Inschrijven is mogelijk voor deelname aan de lopen 4-8-16.
km, de jeugdloop over 1½ voor de jeugd tot 13 jaar en 4 km voor de jeugd van 13 tot
17 jaar. Inschrijven ter plekke kan vanaf 13.30 uur. Het inschrijfgeld voor leden van SV
Friesland bedraagt € 5,00, voor niet-leden € 6,00, voor jeugd € 2,50. Wie zich ter plekke
inschrijft betaalt € 2,50 extra (jeugd uitgezonderd). Inschrijven kan tot 5 september.
De jeugdloop start om 14.30 uur, de senioren en jeugd voor de 4-8-16 km starten
om 15.00 uur.
Voor de deelnemers is er ook dit jaar weer een tas vol kasproducten, beschikbaar gesteld
door de gezamenlijke tuinders en leveranciers. De jeugd krijgt ook nog een medaille.
Hoofdsponsor is VZM Uitzendgroep. Er vallen ook prijzen te winnen en voor de snelste
tuinder is er de Waddenbokaal, beschikbaar gesteld door www.waddenglas.nl .
Fysiotherapie Jelle Eijzenga is medesponsor voor de jeugdprijzen.
De loop wordt muzikaal omlijst door Dj Chris, samen met de djembegroep Nunya &
Kameleo Stiens. Actuele informatie staat op de site van SV Friesland www.svfriesland.

Nieuws uit de Vermaning
Nieuwe koster
Jeltje Kooistra-van Dokkumburg is de nieuwe koster van de Vermaning. Haar
adres: De Boppe 3, telefoon (0518) 462229, e-mail jeltje1958@hotmail.com .
Jeltje is het aanspreekpunt voor verhuur van de Mennozaal en/of de Doopsgezinde
kerk.

Het nieuwe seizoen
Donderdag 8 september gaat de gesprekskring o.l.v. zuster Geja Laan weer van
start en 15 september start ook de leeskring weer o.l.v. Onijdes Sijtsma. De
zusterkring o.l.v. Frederika Hiemstra start donderdag 29 september.
Boekenmarkt
De boekenmarkt staat gepland voor zaterdag 26 november aanstaande.
Bernard Posthumus

Blog
Regels zijn regels
Regels zijn heilig in ons land. Nu zal elk weldenkend mens begrijpen dat regels nodig zijn
om een maatschappij goed te laten functioneren. Regels zijn niet altijd leuk, maar goed,
voor de lieve vrede doe je wat. Ze worden pas echt vervelend als je erin verstrikt raakt.
En met absurde regels gebeurt dan geheid.
Crisis.nl, de overheidssite van ons allemaal, want wij moeten hem met elkaar betalen en
onderhouden, bevestigt dat maar weer eens. Sinds 2005 in de lucht en één groot drama.
In EenVandaag verwoordt Chris Verhoef, hoogleraar Informatica aan de VU Amsterdam
het treffend “Hij zal het ongetwijfeld doen als ie het niet hoeft te doen.” Maar in
daadwerkelijke crisissituaties gaat ie plat. En dat terwijl crisis.nl ons tot nu al een half
miljoen euro heeft gekost.
Met de boodschap „Denk Vooruit‟ attendeert de overheid ons op het bestaan van crisis.nl.
Dat vooruitdenken zouden ze zelf eens moeten doen. Dan zouden ze zich vast bedenken
dat het van de zotte is om de geldbuidel maar weer open te trekken en de inhoud in een
bodemloze put te legen. Het wachten is op weer een nieuwe aanbesteding waaraan
alleen de grote jongens mee mogen doen. En als hij zich aan de regels houdt, mag de
veroorzaker van het kwaad daarin rustig meedraaien. Zo is de wet en dus heilig en
tegelijkertijd absurd.
Alain Gotz van Shock Media B.V. is de mening toegedaan dat kleinere bedrijven zich
misschien wel beter en goedkoper van hun taak kunnen kwijten. Om dit te bewijzen
maakte hij crisis2.nl, op basis van dezelfde strenge eisen zo die voor de geflopte site
golden.
Crisis2.nl kwam glansrijk door de test van meer dan twee miljoen bezoekers per minuut
en de kosten bedragen een kwart van wat de overheid ervoor neertelde. Verder gaat
Gotz niet, dan kost het hem teveel tijd, geld en energie. Van een nieuwe aanbesteding
verwacht hij niets. Hij voldoet niet aan de miljoenenomzet die vereist is. Verhoef zegt het
weer mooi: “Mensen die het worden kunnen het niet en de mensen die het kunnen
worden het niet.”
Om ons koest te houden roept het Ministerie van Economische Zaken dat onze Maxime
zich sterk zal maken om de regels te vereenvoudigen zodat ook kleinere spelers mee
kunnen doen. Het zal tijd worden na al die geflopte projecten als het Elektronisch
patiëntendossier (300 miljoen), koppeling Belasting/UWV (200 miljoen) en
Personeelsadministratie Overheid (100 miljoen) etcetera. Hoe kómen al die grote jongens
aan hun miljoenenomzet vraag ik me ineens af.
RIA, 09-08-2011
Meer blogs van Ria zijn te vinden op www.algra.fr

