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Esmee Ynema gered door muziek
Dartelend en een spring-in-het-veld, zo zou je Esmee Ynema op het eerste gezicht kunnen typeren.
Immer goedlachs en scherp van repliek weet de 16-jarige Berltsumer jongedame zich voor je te
winnen. Hoe anders was dat enkele jaren terug toen Esmee slachtoffer was van pestgedrag en alle
natuurlijke vrolijkheid uit haar leven was verdwenen.
talentenjacht “Lûd fan Moarn”
won ze een nog te verzilveren
optreden in het radioprogramma
Noardewyn van Willem de Vries
en een cd-opname met en door
Nico Outhuijse, drummer van de
Kast en eigenaar van studio “The
Grien Room”.

Sander (4 jier) is by syn oerbeppe en sy fertelt dat se hichtefrees
hat. Wêrop Sander syn reaksje is: “Oh, dus dêrom sliept beppe
beneden?”
Simone sit efter yn ‘e auto en freget sich lûd op ôf wêr ‘t de hynderkarre hinne giet dy ’t foar ús riidt. Miskien nei de manege as
nei de buorkerij?
Wêrop har bruorke Sander seit: “Ja, as nei de slagter!!!
Wêrop ‘t Simone seit: “Ach nee juh, hynders meie gjin woarst!”
●

Kortom, na jaren van tegenslag
breekt de zon weer door en lijkt
alles op zijn plek te vallen. Toch
is succes in de muziek niet het
allerbelangrijkste voor Esmee.
“Dit jaar heb ik examen voor
TL (Theorierichting) aan de Ulbe
en wil hierna mijn studie vervolgen met “Life Science”, een
breed scala van laboratoriumtoepassingen waarin water- en
milieutechnologie een grote rol
speelt.” Een snuffelstage op het
lab van Friesland Campina heeft
haar enthousiasme daarbij alleen
maar vergroot.
Esmee Ynema heeft door het schrijven en zingen van haar eigen liedjes,
gebaseerd op haar pestverleden, haar zelfvertrouwen weer teruggevonden.
Gelukkig bleek haar passie voor
muziek de redding om uit een
diep dal te komen en zich letterlijk terug te knokken naar boven.
Met eigen geschreven nummers
over haar diepste gevoelsleven
verbaast Esmee vriend en vijand
met haar prachtige indringende
zang en eigen begeleiding op
gitaar! Misschien ooit nog eens
een singer -songwriter in het rijtje Douwe Bob, Daniel Lohues en
Maaike Ouboter, maar nu vooralsnog een rijzende ster met een
boodschap!
Een aantal jaren terug ging het
niet goed met Esmee. ”Ik werd
gepest en toen dat ook een
groepsgebeuren werd, dreigde ik
hieraan onderdoor te gaan. Hoe
mijn ouders ook probeerden het
tij te keren, het leek steeds slechter te gaan. Gelukkig kon ik mijn
gevoelens in de muziek kwijt!”
Zo was er in haar eerste jaar
op het voortgezet onderwijs een
schoolopdracht over pestgedrag.
Esmee had hierover een gedicht
geschreven en bracht dit zingend
en zichzelf begeleidend op gitaar
naar voren.
Dit aanvankelijk als gedicht
bedoelde werk heeft Esmee
nu naast Friestalig ook in het
Engels vertaald en 3 april jl. op
“Kunstbende Sneek”, een talentenjacht voor creatieve en talent-

volle jeugd, gezongen. “Ik was
even aan het tokkelen op mijn
gitaar en samen met mijn vader
aan het “jammen” toen ik spontaan in het Engels de tekst begon
te zingen. Ik dacht: “dit klinkt
nog niet eens zo gek!”
Eigenlijk was Esmee haar deelname aan “Sjong” in 2014, een
zangwedstrijd voor jongeren
en georganiseerd door Omrop
Fryslan, haar eerste officiële
optreden. Esmee kwam niet door
de audities maar de zo gevreesde
plankenkoorts viel mee en het
optreden smaakte naar meer!
Gitaarles leek Esmee ook niet zo
gek maar na ruim een jaar “lessen” pikte Esmee het snarenspel
zodanig snel op dat de bezoekjes
aan de muziekschool overbodig
werden.
Na een aanvankelijk aarzelend
begin in de muziek lijkt Esmee
haar weg steeds meer te vinden
in de, nu nog, Friese muziekwereld. Talentenjachten voor de
Omrop, entertainmentbureaus
en provinciale voorrondes zoals
Kunstbende Sneek zetten haar
muzikale naam steeds meer op
de kaart. Nu nog voornamelijk in
het Fries met haar eigen geschreven nummers zoals “Jou net op”
en haar recent in het Engels
vertaalde “Help me out”. Met
Esmee haar overwinning in de

Een enthousiasme die wat betreft
de muziek meer relativerend is
en onderhevig aan een portie
gezond verstand. “De kans om
van muziek te leven is maar voor
weinigen weggelegd. Belangrijk
is dat ik door de muziek veel aan
zelfvertrouwen heb gewonnen
en heb gezien dat als je in jezelf
blijft geloven er altijd een weg
omhoog is.”
Het is dan ook een boodschap
die Esmee wil uitdragen. “Geef
nooit op, er zijn altijd mensen
die je waarderen en om je geven.
Zelfs al lijkt de toekomst nog zo
donker.
Met mijn liedjes wil ik mij kwetsbaar opstellen en mijn gevoel
prijsgeven al is het maar om
anderen die in de positie zitten
waarin ik zat te helpen!” Haar
toegenomen zelfvertrouwen en
onbevangenheid blijkt wel wanneer in het gesprek de online
talentenjacht voor singer-songwriters van Giel Beelen te berde
komt.
“Ik denk dat ik nog maar even
meedoe, al moet dat nog wel
even snel voor het weekend!”
Achteloos gezegd en typerend
voor hoe Esmee nu in het leven
staat!
(Kijk op Youtube voor Esmee haar
deelname aan “Sjong”) ●
JAN J

Nieuws van Okidoki
De oudste kinderen van Okidoki zijn op woensdagochtend 30
maart en donderdagochtend 31 maart op bezoek geweest bij
de lammetjes.
Het was voor sommige kinderen best een beetje spannend, want
wat waren het er veel en wat maken al die schapen en lammetjes
samen veel geluid. We hebben gezien hoe sommige pasgeboren
lammetjes een flesje kregen en we mochten ook de lammetjes
aaien, ze waren heerlijk zacht.
Bent u ook nog op zoek naar een gezellige kinderopvang bij u in de
buurt voor uw kind(eren)? Kom dan gerust eens bij ons langs wij
vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn.
Kinderopvang Okidoki, Mulseleane 13 in Berltsum, tel. 0518461889, okidoki@kinderopvangfriesland.nl ●
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In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Lisanne Miedema. Zij is leerling
van de Fûgelsang en zit in groep 8. Het is een belangrijk schooljaar waarin ondermeer de keuze wordt gemaakt voor de vervolgstudie. In het onderstaande
verhaal vertelt zij ons iets over zichzelf. Ondermeer horen wij iets over haar
hobby’s, school en hoe hij het vindt om in Berltsum te wonen. Kortom veel
leesplezier gewenst met het eigen geschreven verhaal van Lisanne Miedema!

Berltsum | 0518 46 2552 |

www.vivita.nl
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Eartiids en No…
Sûpe oant wy krûpe?!
It is sneontejûn. Ik betink my dat ik wol wer ris even in jûn nei de kroech kin.
Gesellich meiinoar ûnder it genot fan in drankje. Neat mis mei tocht ik sa.
Wylst ik nei de kroech rin, kom ik ûnderweis in soad jongerein tsjin, ik skat sa
tusken de tolve en sechstjin ier. Ik freegje my of wêr dizze hinne sil.
Ik kom tichterby de kroech en tsjinoer de kroech sjoch ik allegear jongerein stean.
Op ’e dyk, op ’e stoepe, foar de doar, je kinne it sa gek net betinke. Ik betink my dat
der wierskynlik in soarte fan teenageparty is. Wêr soe al die jongerein oars hinne
gean? In gesellige jûn fuort, sa as elkenien dat wolris docht.
Dochs sjoch ik ta myn grutte fernuvering ek in soad jongeren mei fleskes yn ‘e hannen. Wat der yn sit wit ik net, mar we kinne sels wol betinke dat it mear is as allinne
in fleske kola as sinas.
Ik fyn it sa jammer dat sokke jongeren al sa betiid mei drinken dwaande binne. Ik sil
net sizze dat se allegearre gelyk binne, natuerlik binne der útsûnderingen. Eartiids
waard der ommers thús ek stikem wolris in gleske bier dronken. Dat koe fansels gjin
kwea. Mar op ’e dyk drinke, dat diene je dochs sa gau net. Je fretten ris wat kattekwea
út, mar fierder giene je net.

E-mail wil?......
info@zijlstrabouw.nl
Site www.zijlstrabouw.nl
er | eentje
Er zijn| nog
een paar
over!!!! Voor de rest hebben we ook kippen, een poes en een hamster.
Mijn vader is brandweerman en mijn
moeder is wijkverpleegkundige. Ik woon
in Berlikum op Hemmemastate 16.
Ik vind het in groep 8 heel leuk. Mijn
juf en meester zijn aardig en ik heb veel
vriendinnen. Ik vind gymnastiek en rekenen de leukste vakken en werkwoorden en begrijpend lezen wat minder.
Ik heb zin in de grote school. Ik ga naar
de Montessori high school. Ik heb het
niveau HAVO. Later wil ik verloskundige
worden.
Ik zit op Acro. Acro is eigenlijk een soort
gymnastiek met acrobatische kunstjes.
Met Acro doe je de elementen, dus de

kunstjes, met zijn tweeën of drieën. Bij
Acro stapel je ook op elkaar. Ik volg ook
musicallessen, dat houdt in dat ik daar
zang-dans en toneellessen volg.
Ik vind Berlikum een leuk en gezellig
dorpje! Jammer is dat er niet zoveel sporten zijn die ik leuk vind in Berlikum, en
ook niet veel winkels! Ik zou eigenlijk
niet weten of ik altijd in Berlikum zou
willen wonen. Ik ken “Op ‘e Roaster”
wel. Ik kijk er weleens in samen met
mijn vader. Wat ik belangrijk vind wat
er in “Op ‘e Roaster” staat zijn alle activiteiten die er te doen zijn in Berlikum en
omstreken. Ik vind het heel belangrijk
dat de jeugd ook wordt gehoord.
Ik vind het ook belangrijk dat ook kinderen meetellen. Ik vind het goed dat er
kinderen zo’n verhaaltje over zichzelf
mogen vertellen. Zo leer je elkaar wat
beter kennen.
Van Lisanne.
Tot zover de bevinding van Lisanne Miedema in deze jeugdrubriek. Volgende
maand mogen we weer een ander jeugdig persoon uitnodigen voor een vervolg!
●

De Alvestêde-kuierders komme deroan
Wy as SBB hawwe in brief krigen fan de Stichting Friese 11-steden wandeltochten.
De dielnimmers oan ‘e Alvestêde Kuiertocht komme ek dit jier wer troch ús doarp en
wol op de freed nei Himelfeartsdei, dit is freed 6 maaie. De Stichting Friese 11-steden
wandeltochten freget ús om dy dei de rûte wat feestlik oan te klaaien mei flaggen,
wimpels ensfh. Dêrneist soene de kuierders in sfearfol muzykje, yn hokker foarm
dan ek, tige op priis stelle. Sa kin Berltsum harsels hjirmei goed op ‘e kaart sette ●

Samar in Momint...

Hjoed de dei is der hieltyd mear jongerein dy ‘t al betiid mei drank te meitsje krije.
Is dat no wol sa ferstannich as soene wy der wat foarsichtiger mei om gean moatte?
Lêsten by in teenageparty binne wol 30 jongeren steande holden, en allegearre omdat se al it ien en oar nuttige hiene. Wat soe der no de bedoeling fan wêze? Kin de
jongerein it net gesellich ha sûnder drank? Soene se samar drinke meie fan de âlders
of ha de âlders gjin idee? Hoe soe it sitte?
Ik tink dat it goed is om as âlders, as maatskippij en as doarp hjir doch ris kritysk nei
sjen. Sa no en dan in bierke, dêr is op himsels neat mis mei. Mar we moatte der mar
net in gewoante fan meitsje fansels ●

"Waarme brûs foar René van der Graaf (RADAR)"

Berltsum yn bedriuw
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By Helen, de schoonheidssalon
in een oase van rust
Alweer een maand geleden opende Helen Tuinenga-de Boer haar schoonheidssalon By Helen. By
Helen is sfeervol, knus en biedt aandacht en kwaliteit. De schoonheidssalon is een oase van rust
waardoor je echt een moment voor jezelf hebt. Tijd om te erachter te komen wie achter By Helen
zit.
makke.” Eén dag in de week naar
school en de rest van de week zat
ze thuis te studeren. Ze startte de
opleiding in september 2014 en
in januari 2016 mocht ze haar
diploma in ontvangst nemen. “It
learen probearre ik safolle mooglik ûnder skoaltiid fan de bern te
dwaan. As de bern dan út skoalle
kamen, dan wie ik mem en sa
gau’t de bern wer op skoalle wiene, dûkte ik de boeken wer yn.
It begjin wie even dreech, mar
doe’t ik ienris de smaak te pakken hie, gong it samar. It priuwt
miskien wol nei mear.”
Tien maart opende de schoonheidssalon haar deuren en tot
op heden is het een mooi succes.
Er komen veel positieve reacties
binnen en het gaat eigenlijk boven verwachting. “Ik ha oant no
ta gjin spyt. Ik bin bliid dat ik
dizze keuze makke ha.”
“Helen Tuinenga-de Boer opent haar eigen schoonheidssalon ‘By Helen’.
Helen Tuinenga-de Boer woont
inmiddels al weer zeven jaar
met man René Tuinenga en drie
kinderen Timo, Mart en Job op
de Wettertún. Een echt mannengezin waarbij de zaterdag in het
teken van voetbal staat. “Ik stean
sneons graach oan ‘e kant by it
fuotbaljen. Der is altyd wol ien
fan myn mannen oan it spyljen.
Ja, wat dat oanbelanget ,bin ik
wol in fanatike supporter. ”
Twee jaar geleden besloot Helen
datgeen te doen wat ze echt leuk
vindt. “Ik woe wat dwaan dat ik

sels leuk fûn. Doe’t ik in jier as
achttjin wie, ha ik de kappersoplieding dien. Ik mocht sawol
mannen as froulju dwaan. Jammergenôch wie der net safolle
wurk yn. Ik ha doe úteinlik wurk
fûn, mar doe’t ik 40 wie fûn ik
dat it oars moast. ”
Een kappersopleiding en schoonheidssalon hebben wat dat betreft ook zeker raakvlakken.“ Ik
mei graach wurkje mei minsken,
se fersoargje. De stap om de oplieding fan schoonheidsspecialiste te dwaan wie dan ek gau

Naast de schoonheidssalon is Helen ook regelmatig op het tennisveld te vinden en speelt ze graag
toneel. Door de drukte van de
opleiding is het toneelspelen wat
op een laag pitje gezet, maar wie
weet zien we haar volgend jaar
weer schitteren op de planken.
Voor nu schittert Helen in haar
eigen schoonheidssalon By Helen. Met veel enthousiasme en
plezier gaat Helen aan het werk
in haar salon aan huis.
Mocht je meer informatie willen
over haar schoonheidssalon, bekijk dan www.byhelen.frl ●

Nieuw in Berltsum: Eetcafé Tony’s

Nieuw bij Jelle Eijzenga
Fysiotherapie: registerpodoloog
Harrie Moerings

Sinds december vorig jaar is in Berltsum aan het Hemmemaplein Eetcafé Tony’s gevestigd, waar
onder andere heerlijke pizza’s worden geserveerd, maar ook shoarma- en kebabschotels. Daarnaast kunnen deze gerechten ook worden afgehaald.

Een registerpodoloog onderzoekt en behandelt voetklachten en klachten aan andere gewrichten of spieren die veroorzaakt kunnen worden door standafwijkingen in de voet.

Exploitant van dit eetcafé is Teun
Stoffers, aanvankelijk werkzaam
bij de marine. Langzaam maar
zeker heeft hij zich steeds meer
gericht op de horecabranche. Zo
heeft hij drie jaar op Texel als bedrijfsleider op een grote camping
gewerkt, waarna hij een eigen
bedrijf heeft opgericht voor advisering in de horeca- en recreatiebranche.

Doordat Harrie Moerings ook fysiotherapeut en manueeltherapeut is, is hij bij uitstek geschikt om te bepalen wat voor u de
juiste behandeling is. Als een steunzool zinvol is bij uw voetklacht, maakt Harrie deze zelf. Doordat hij uw voet onderzocht
heeft, weet hij precies waar deze gesteund en/of ontlast moet
worden. Podologie werkt heel goed bij pijn, vermoeidheid en/of
prikkelingen in de voet.
Veelvoorkomende klachten zijn hielpijn, doorgezakte voeten
en standafwijkingen van de tenen (bijvoorbeeld Hallux Valgus).
Ook kunt u bij Harrie terecht voor vragen over kinderpodologie.
Voor meer informatie kijk op de website: www.podoloogfriesland.nl. Voor het maken van een afspraak kunt u praktijk Jelle
Eijzenga bellen ●

Na de heropening van TDF is hij
nu de bedrijfsleider van het caféen restaurantgedeelte. Kruisbestuiving hierbij is erg belangrijk.
Aan de ene kant lusten cafébezoekers op zijn tijd wel een warme snack en anderzijds lusten de
gasten van het restaurant na het
eten nog wel eens een drankje,
zodat beide zaken elkaar naadloos aanvullen.
Ook kan het restaurantgedeelte
worden afgehuurd voor een vergadering of besloten partij. Op

Pizza eten of afhalen? Dat kan bij nu ook in Berltsum, bij eetcafé Tony’s.
de vraag of de naam van eetcafé
Tony’s komt van ‘Theunis’ antwoordt hij dat in de tijd dat hij
voor de marine in buitenland was
de buitenlanders nooit zijn naam
konden uitspreken. Vandaar dat
hij zich in het buitenland Tony

liet noemen; de naam die nu verbonden is aan zijn eetcafé.
Elke vrijdag, zaterdag en zondag
is Eetcafé Tony’s geopend van
17.00 uur tot 21.00 uur. U bent
van harte welkom ●
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v.d. Graaf
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Nieuws van Stichting Berlikumer
Belangen (SBB)
Op donderdag 17 maart hebben wij onze jaarvergadering gehad in It Heechhout. Er waren ongeveer 50 mensen aanwezig. Naast de gebruikelijke onderwerpen hebben wij het ook gehad over de jeugd. Hiervoor waren aanwezig 11
jongeren, Paul Fruitema wijkagent van de gemeente Menameradiel, Elisabeth
Dijkstra, jongerenwerker, en Peter Helmus, ambtenaar Welzijn van de gemeente Menameradiel.
We hebben het gehad over geluidsoverlast, vernielingen en wat de jeugd zou
willen. SBB zal in gesprek blijven met de
jeugd. Er is afscheid genomen van penningmeester Reina Brouwer, Reina nog
bedankt voor je inzet. Verder zijn er 4
nieuwe bestuursleden gekozen. Dit zijn
Marco Doldersum, Klaske Hogerhuis, Robert van der Spek en Pieter Smit. Robert
van der Spek wordt de nieuwe penningmeester. Ons bestuur is nu weer volledig.
Op www.berlikum.com/SBB/Jaarvergadering kunt u de notulen van deze vergadering vinden en ook het financieel jaarverslag 2015 en het jaarverslag 2015.
Eerder op het inloopspreekuur van SBB
hebben wij jongeren op bezoek gehad.
Zij willen graag een eigen plek in het
dorp. Ook kwam een bewoner langs over

Hout foar Hûs en Hiem

het aanleggen van glasvezel in Berltsum.
Hij vindt dat elk dorp glasvezel zou moeten hebben.
Ook u kunt iets voor Berltsum betekenen door donateur te worden van SBB.
Door de bijdragen van donateurs kunnen
wij ons werk doen. De jaarlijkse bijdrage
is € 8,00. Wilt u donateur worden meld u
dan aan bij onze penningmeester of via
de mail naar SBB@Berltsum.com.
Wij vergaderen altijd op de eerste maandag van de maand en beginnen om 19.30
uur. Hebt u ook iets te melden aan of te
overleggen met SBB kom dan ook eens
op het inloopspreekuur dit is altijd het
eerste punt van onze vergadering. De
eerstvolgende vergadering is 9 mei 2016
●

Dunnen beplanting Hemmemapark
De beplanting op de beide eilanden is het afgelopen winterseizoen door vrijwilligers gedund.

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

Wyt gu o d
voeg- en metselwerk
■ stralen
■ betonrenovatie
■ kelderafdichting
■ kitapplicatie
■

Berltsum
0518-41 92 95

www.siegersmagevelrenovatie.nl

2E HANDS
WITGOED
Wasmachines
Drogers
Koelvries
Vaatwassers
Ir C.M. vd Slikkeleane 4
9041 CH Berltsum
pieter@wytguod - 06-16096296

Wij hadden gehoopt op een strenge winter, maar helaas. Het dunnen was al een
paar jaar om deze reden uitgesteld. Een
goede bosontwikkeling is afhankelijk
van regelmatig dunnen en dat kwam nu
in gevaar. Met behulp van de pontons
van Marten Siegersma is het toch gelukt

om de afvoer van het hout te regelen. De
ondergroei van de boomsingel tussen de
uitkijktoren en het bankje is blijvend afgezet. Hierdoor komen de iepen, goudessen en lindebomen beter tot zijn recht
en ontstaat er uitzicht op de vijver.
Stichting Hemmemapark ●

Herstel bloemenweide op de Pôlle
De bloemenweide op de Pôlle is twee jaar geleden ingezaaid door de
Berltsumer jeugd. Dat is gebeurd met éénjarige bloemensoorten die snel het
loodje leggen door grasconcurrentie.

Sijbren van Tuinen

registermakelaar - taxateur
Sijbren van Tuinen
registermakelaar - taxateur
* taxaties (o.a.-gevalideerd NHG)
* aan- en verkoop onroerend goed
* lid VBO-Taxateurs Unie SCVM
Neem vrijblijvend contact op
Mobiel 0629 07 03 03

Stichting Hemmemapark wil de bloemenweide herstellen door in te zaaien
met meerjarige bloemsoorten. Door
het gebruik van meerjarig bloemzaad
zal naar verwachting de bloemenweide
duurzamer worden. De bloemenweide
kan ook gebruikt worden als plukweide.
In het kader van rioleringswerkzaamheden is in het verlengde van de Sportleane

een aansluiting gemaakt op het perceel.
Stichting Hemmemapark wil een eenvoudig wandelpad in de vegetatie maaien.
Ook vanaf de Hofsleane kan de bloemenweide worden bezocht. Vlinders, bijen,
vogels en bewoners varen er wel bij.
Matthé van Hout ●

Berltsum feriening
Jeugdsoos it Piipskoft 35 jaar:
reden voor een feest!
Zaterdag 2 april 2016 stonden de deuren van jeugdsoos it Piipskoft te Berltsum weer open voor
oud-vrijwilligers van weleer.

Foto’ s van toen gaven voldoende
aanleiding om de mooiste herinneringen op te halen. De sterkste
verhalen vulden het pand aan de
Buorren.
Na een groepsfoto op de Piip
verplaatsten de 85 reünisten
zich naar de TDF waar het programma verder ging. Een heuse
digitale ”It Piipskoft-quiz” en een
buffet waren de hoofdonderdelen

van de middag. En als klap op de
vuurpijl werd de avond besloten
met een gezellige avond: Piippop,
toegankelijk voor iedereen. De
artiesten Arnold Postma, Second
Life en DJ Auke zorgden voor
een succesvolle avond. Second
Life is, onder de naam A Forest,
begin jaren tachtig in it Piipskoft
ontstaan. Vele muzikanten hebben als bandlid deel van Second

Life uitgemaakt maar de laatste
formatie 1998-2007 had de wens
om, speciaal voor it Piipskoft, een
eenmalig optreden te verzorgen
op het podium van TDF.
Door de vrijwillige medewerking
van de artiesten was het mogelijk
dat de entree van deze avond geschonken kon worden aan it Piipskoft ●

Uitvaartvereniging biedt gratis
nabestaandenzorg
Het verlies van een dierbare gaat gepaard met een vloedgolf aan emoties. In een periode dat je
hoofd er absoluut niet naar staat, moet je tal van praktische dingen regelen. Logisch, en geen enkele reden om je te schamen als je het even niet meer weet.

Loop je vast in deze praktische
zaken? Vind je het moeilijk familie of vrienden te vragen je te helpen, wil je dat niet of weet je niet
wie je moet vragen? Als uitvaartvereniging geven we je een handvat. Kom je er niet uit, dan mag
je een beroep doen op NuNazorg.
NuNazorg | Hoe werkt het?
NuNazorg levert complete nabestaandenzorg, uitgaande van de
hulpvragen van de nabestaanden. De hulp is gericht op prakti-

sche, emotionele, levensbeschouwelijke of spirituele vragen. Voor
nabestaanden van onze leden is
deze dienst gratis. Als uitvaartvereniging nemen wij de kosten
voor onze rekening.
In de praktijk blijkt dat hulpvragen niet direct na het verlies
ontstaan, maar pas in een later
stadium. De medewerker van
NuNazorg Leeuwarden houdt
daarom het eerste jaar contact
met de nabestaande(n). Ongeveer zes weken na het overlijden

neemt Anna-Neeltje Schots, zij
heeft Friesland onder haar hoede, telefonisch contact op met de
nabestaande(n) met de vraag of
hulp gewenst is. Als dat het geval
is, maakt ze een afspraak voor
een kennismakingsgesprek.
Na een overlijden laat onze uitvaartverzorger een folder achter
bij de nabestaande(n) en geeft het
afgesproken telefoonnumer door
aan Anna-Neeltje Schots. Voel je
niet verplicht gebruik te maken
van de diensten van NuNazorg.
Het mag, het hoeft niet. Als uitvaartvereniging bemoeien wij
ons inhoudelijk niet met de nazorg. Wat besproken wordt tussen NuNazorg en nabestaanden
blijft binnenskamers. Als vereniging verwachten wij nabestaanden van onze leden met NuNazorg een welkome vorm van
nazorg te bieden. Op de website
www.nunazorg.nl vind je meer
informatie over deze manier van
nazorg.
Bestuur Uitvaartvereniging
De Laatste Eer Berlikum ●
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BERLTSUMER
HÛNTSJE
De sinne skynt, de lamkes
huppelje troch de greide,
minsken komme wer mear
nei bûten. It is maaitiid. Persoanlik fyn ik dit dochs de
moaiste tiid fan it jier.
Krekt as is de wrâld yn de maaitiid in bytsje freonliker. Hjir
yn it doarp is it ek sa. Bern jouwe my faker in aai oer myn kop
en soms krij ik sels in lyts tútsje. Dat heart ek wol in bytsje by
de maaitiid: tútsjes jaan en fereale reitsje. Bin jo ek fereale?
Miskien op jo man as op jo bern as miskien sels op de pake- as
beppesizzers. Fereale omdat je fan ien hâlde, as omdat je o sa
grutsk op ien binne. Ik ha it wolris belibbe. Dat ik flinters troch
myn liif fleanen fylde omdat ik dat wat ik seach sa moai fûn.
Sa as lêsten.
Ik kuiere wat op it doarpsplein om en doe seach ik de gymnastykjuffen om ‘e Foarútgong hinne spoekjen. Ik tocht: hjir
moat ik efteroan. Spitich genôch wie ik krekt te let om efter
de juffen de skoalle yn te gean. De doar klapte foar myn noas
ticht. Krekt op tiid koe ik myn linkerpoatsje werom lûke. Oan
sawol de Fûgelsang as oan it Lyts Libben waard in besite brocht.
Der siet neat oars foar my op dan it bûten ôf te wachtsjen. Doe
de skoalle útgie, waard my pas dúdlik wat der geande wie. Famkes kamen grutsk nei bûten mei in list yn ‘e hân wêr’t in soart
oarkonde yn siet. De famkes strielden hielendal. Wat in pracht
byld. Hjir moast ik mear fan witte. Nijsgjirrich stuts ik myn kop
tusken in ploegje froulju en doe seach ik it. Dizze froulju binne
sekers o sa linich want op hun oarkonde stie dat sy mei dwaan
meie mei it Frysk kampioenskip turnen. Doe ik dit wist en de
grutske kopkes fan de famkes seach, skeaten de triennen my
yn myn hûne-eagen. Wat in prestaasje, froulju! Hjir kinne wy
as doarp ek grutsk op wêze. Sokke jonge froulju dy ‘t it sa moai
fyne om te dwaan wat se doche. Prachtich dochs! Ik winskje jim
in moaie dei ta. In dei wêrby jimme de heiten, memmen, pakes
en beppes de triennen oer de wangen rôlje litte sille. Triennen
fan gelok, want wat sille se grutsk wêze. En foar alle froulju
wa’t mei dwaan sille oan it FK: wat de útslach ek wurdt, it doarp
is grutsk op jimme! ● It Berltsumer hûntsje

Ledegearkomste mei ds. G.
Knol oer it boek “Na dit leven”
De Protestantse Christelijke Ouderen Bond (PCOB) ôfd.Menameradiel hie op moandeitemiddei 21 maart yn “de Molewjuk”
te Bigummole har ledegearkomste. Neidat de gebrûklike
aginda ôfwurke is, krijt de gast fan dizze middei, ds. G.Knol
út Reduzum, it wurd.
Dûmny Knol hâld syn lêzing nei oanlieding fan it boek “Na dit leven”, skreaun troch Eben Alexander, in neurosirurch út Amearika.
Tocht de skriuwer foarhinne altiid ‘dea is dea’, dat feroare doe’t hy
troch in earnstige harsensfluesûntstekking seis dagen yn koma lei.
Yn dy tiid hie hy in ‘omtrint dea-ûnderfining’ wêryn’t hy glinsterjende wêzens, fûgels, ingels, stimmen en prachtich ljocht sjoen
hie, en wist, doe’t hy wer wekker wie, dat der mear is nei de dea.
Hjirnei krije we in stikje film te sjen dat giet oer it 4-jierrich jonkje Colton, dy’t tidens in operaasje in bisûndere reis nei de himel
makke hie. Hy fertelde letter syn âlders dat hy op ‘e skurte siet by
Jezus en dat ingelen songen. Dan ferfolget de sprekker mei wat
Eben Alexander allegear beskriuwt oer syn ferskate waarnimmingen, wylst de dokters foar syn libben fjochtsje.
Yn dy seis dagen koma krijt hy ek de folgjende opdracht: Do
wurdst bemind, Do hoechst net bang te wêzen, Do kinst neat ferkeard dwaan. Foar de neurosirurch Alexander is dizze ûnderfining
wittenskiplik net te ferklearjen, dochs is hy der wis fan dat dizze
ûnderfining gjin dream wie, mar al is men bewusteleas, it brein
dochs funksjonearje kin. Hy stiet no oars yn it libben.
Ds. Knol neamt noch in tal fan foarbylden fan in ‘omtrint deaûnderfining’. Ek lit hy ús in saneamd 4-lûk fan de skilder Jeroen
Bosch sjen, mei twa himelske- en twa helske foarstellingen. Wêr
út blykt dat der troch de ieuwen hinne altyd fragen oer libben en
dea west ha.
Fanút de oanwêzigen komme noch in pear fragen en opmerkings
dy’t troch dûmny Knol besprutsen wurde en hy slút ôf mei de wurden; ”Nei it lêzen fan it boek fan Eben Alexander soe men sizze
kinne: God hâldt fan ús!” Foarsitter Durk van der Schaaf betanket
ds. Knol foar dizze bisûndere lêzing.
Dit wie de lêste ledegearkomste fan dit seizoen. It jierlikske reiske
is op tiisdei 24 maaie. Wy geane dan nei it “Ot en Sien museum
yn Surhústerfean. Opjaan hjirfoar kin by Jaap v.d. Schee, til. 0517234814.
A.S.-J. ●
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JOP-clubweekend in
Kollumerpomp groot succes

Nieuws van O.B.S. Lyts Libben
Onze groepen 3 en 4 volgen 4x een kaatsles en onze groep 5 en 6 hebben 4x een tennisles gevolgd.
Alle kinderen genieten van de lessen, wat een prachtig initiatief.

Geen grap maar bittere ernst want in het weekend van 1 t/m
3 april was het traditionele clubweekend voor de JOP jeugd
van Berltsum in de leeftijd van 12-16!
Een enthousiaste groep jongeren die zich mocht vermaken in
het Lauwersoog natuurgebied. Onder begeleiding van jeugdwerker Carlijn Niesink, clubleider Jouke Ynema en ondergetekende
mochten we er een prachtig weekend van maken. Op locatie “Natuurlijk Kollumerpomp” was er vrijdagavond de “installatie” in de
slaapvertrekken. Als een zwerm bijen werden de slaapplekken tot
eigendom verklaart waarbij strategische ligging ook van belang
bleek! Naast de slaapvertrekken hadden we een prachtige eet- en
activiteitenruimte waar wij een deel van het weekend konden verkeren. De eerste avond stond er een avondfilm op het programma,
aangrijpend en met een boodschap. Carlijn Niesink was belast met
de configuratie van de Beamer en het scherm maar de uitvoering
daarvan zorgde voor nogal wat hindernissen en de nodige ergernis. Uiteindelijk slaagde de missie en kon een ieder de film volgen!
Aangezien de film nogal aan de lengte was bleken enige sanitaire
stops noodzakelijk en op een van die momenten toucheerde een
van de jongelingen de verbindingskabel tussen beamer en scherm!
Beeld weg en terug bij af! Gelukkig kon de onfortuinlijke “struikelaar” de situatie in het juiste perspectief plaatsen met de relativerende opmerking: “Kin gebeure!” En zo is het maar net. Een dergelijk weekend gaat altijd met ups en downs! Toch zat de vaart er
goed in met voldoende mogelijkheden voor sport en spel en hier
en daar nog een verdwaalde quiz! De eerste nacht is een van tradities en wel zolang mogelijk wakker blijven. Onder een verhoogde
spiegel van adrenaline en het “opzij, opzij, maak plaats, maak
plaats” gevoel van het bekende lied van Herman van Veen, verliep de eerste nacht onrustig! De zaterdags deden we eerst levend
Stratego onder auspiciën van spelleider Jouke Ynema. Op enkele
kleine vals spel incidenten na geslaagd. Na de lunch vervolgden
we met een survivalroute langs kabelbaan, klimtoestellen en meer
van die ongein. Het zorgde voor groot enthousiasme in de groep!
Hierna nog een uurtje intensief voetbal met enkele gastspelers en
de energiewaarden waren reeds goed aangesproken! In de avond
volgde nog “De bonte avond” met een sensationeel kampvuur! Zoals dit kampvuur uiteindelijk doofde, zo was het ook met de aanvankelijke tomeloze energie onder de jeugdigen.
Het was verrassend snel stil in het slaapgedeelte, overigens geheel
niet tot verdriet van de JOP leiding. Op de zondagmorgen had Car-

In de week voor Pasen kwam de
Paashaas op bezoek in groep 1
t/m 4. Voor de kinderen van de
groepen 1 en 2 had de Paashaas
chocolade-eitjes verstopt rondom
school en voor de kinderen van
de groepen 3 en 4 in het Hemmemapark. De Paashaas had voor
het verstoppen gelukkig wel hulp
van alle kinderen van groep 5 t/m
8 gekregen. Dat was TOP! Voor de
groepen 5 t/m 8 was een echte
Paas Bingo georganiseerd. En als
klap op de vuurpijl was er voor
iedere groep een kleurwedstrijd
en een prijs. Wat heeft iedereen
genoten!!

Tijdens de Himmelwike hebben
alle kinderen rondom school en
in het dorp al het zwerfafval opgeruimd. Het was prachtig weer
en we konden merken dat we
vorig jaar al veel zwerfafval hadden opgeruimd. Berlikum wordt
steeds schoner en onder het motto jong geleerd, oud gedaan zou
het fijn zijn dat we er samen voor
zorgen dat dat zo blijft.
Op 6 april hebben we genoten
van de meesters- en juffendag. In
alle groepen waren leuke activiteiten georganiseerd van theater
en zang tot film maken. Om onze
kinderen goed voor te bereiden
op hun toekomst leren wij ze in
het kader van ICT de 21ste eeuwse vaardigheden. Een van deze
vaardigheden is Leren Programmeren. Leren Programmeren
maakt dat kinderen logisch en
gestructureerd na leren denken

en zal in 2018 als basisvak in het
lesrooster worden opgenomen.
De komende weken laten we alle
kinderen van groep 1 t/m 8 kennis maken met Leren Programmeren. Al ons nieuws kunt u
volgen op onze Facebooksite Basisschool Lyts Libben.

Ook op woensdag 6 april streden
de leerlingen van de bovenbouw
om het schoolvoetbal kampioenschap. De meiden kwamen thuis
met de derde prijs en de jongens
met de tweede prijs. Het was een
mooie sportieve middag ●

Run to the mudrun deel II
De tijd vliegt en 26 april nadert al met rasse schreden: Mudrun Berltsum 2016. Inmiddels is de
inschrijving gesloten en zijn ook de routes online. Het lijkt een gevarieerde route door en rondom
Berltsum met een aantal punten waar water moet worden gekruist.

lijn nog de taak om de jeugd enige geloofsvitaminen bij te brengen
via een aangrijpend filmpje en het daarbij geleverde commentaar
en we konden ons bijna opmaken voor vertrek. Zelfs nu in deze
gehaaste en moderne tijden blijkt er gelukkig nog altijd draagvlak
voor een dergelijk traditioneel opgezet jeugdfestijn met hier en
daar enige nieuwe elementen (zoals mobiel, laptop en beamer) om
het voor de jongeren aantrekkelijk te houden! Maar de basis blijft
gelijk in een clubweekend menu: Sport, spel, een vleugje geloofszaken, maar bovenal een waardevol samenzijn! JAN J ●

Nieuws uit de Vermaning
Deze zomer komen er drie groepen Mennonites naar Berlikum.
Op zaterdag 11 juni, dinsdag 28 juni en op vrijdag 15 juli.
Een bijzondere groep: Amish Mennonites, die door hun uiterlijk
en kleding direct opvallen. De mannen hebben bijna allemaal
baarden, maar géén snorren, dragen een hoed, afhankelijk van
geloofsrichting varieert de kleur. De kleding is sober. De vrouwen
dragen “plain dress”, een jurk van stof in een gedekte kleur, zonder knopen, maar voorzien van haakjes en ogen. Vaak dragen zij
ook een mutsje of haakwerkje op het hoofd. Dat varieert ook met
de geloofsrichting die zij aanhangen, streng of wat minder streng.
Wie kennis wil maken met deze groep gelovige mensen, heeft
nu de kans! Neemt u contact op met Onijdes Sijtsma, tel (0518)
461656 of Frederika Hiemstra (0517) 850485. Zondag 17 juli hopen wij samen een viering te houden.
Op zondag 12 juni om 9.30 uur (in plaats van 5 juni) hopen wij
samen een dienst te houden. Predikante zr. Geja Laan zal aanwezig
zijn. Alle gastgezinnen zijn van harte welkom en verder wie maar
wil komen. Zoals bekend staat de gemeentezang bij onze Amerikaanse zusters & broeders op hoog peil, zij zingen hun liederen zó
vierstemmig. Doe dat maar eens na…. ●
Bernard Posthumus

De route gaat in tegenstelling tot
vorig jaar nu tegen de wijzers van
de klok in, waarbij ook delen van
de route van vorig jaar worden
gevolgd. Volop uitdaging voor iedereen die zich heeft opgegeven.
Eten en drinken: Je weet vaak
zelf wat voor jou het beste werkt,
wat betreft het eten en drinken
voor een wedstrijd. De start is
aan het einde van de middag, dus
op je lunch kun je niet meer rekenen. En om 17:00 uur een bord
aardappelen met een gehaktbal
naar binnenschuiven, gaat zeker
ook niet werken. Je zou er voor
kunnen kiezen om een uur of
drie nog een paar boterhammen
te eten en wat extra te drinken.

Tijdens de mudrun zijn er verversingsposten waar je kunt drinken
en vaak wat fruit kunt eten.
Techniek: In eerste instantie
wordt vaak gedacht dat je toch
wel behoorlijk wat kracht moet
hebben om de hindernissen aan
te kunnen die je onderweg tegenkomt. Dit hoeft niet. Het is meer
een combinatie van een redelijke
basisconditie, techniek en een
portie doorzettingsvermogen.
Het allerbelangrijkste is dat je je
benen het meeste werk laat doen.
Vooral in de hindernissen met
touwen en netten ben je geneigd
om op armkracht te klimmen en
te klauteren. Met als gevolg dat
je armen snel verzuren en je niet

meer kunt. Aangezien je benen
het toch al gewend zijn om je de
hele dag van A naar B te brengen,
kunnen ze dat ook in een hindernis wel doen. Gebruik je armen
om je evenwicht te bewaren en
om bij te sturen, maar laat het
zware werk, als het lukt, door je
benen doen. Bij sommige hindernissen zul je wel alles op arm- en/
of schouderkracht moeten doen,
zoals bij de zogenaamde monkey bars. Dit betekent dus de komende dagen nog maar even wat
push ups doen… Iedereen heel
veel succes tijdens de mudrun en
vergeet onderweg vooral niet te
genieten! ●
Mark van Krimpen

Schoolvoetbaltoernooi CBS De Fûgelsang
Elk jaar organiseert de KNVB een schoolvoetbaltoernooi voor de bovenbouwleerlingen van basisscholen. Veel kinderen die niet op voetbal zitten kunnen nu een balletje mee trappen.
Afgelopen woensdag hebben bovenstaande toppers uit groep 7
en 8 onder natte en koude omstandigheden een prachtige 1e
prijs (categorie elftallen jongens)
behaald bij de eerste (gemeentelijke) ronde van dit toernooi in
Menaldum. Vol spanning is het
nu wachten waar en tegen wie
de wedstrijden in de tweede ronde van dit toernooi zullen worden gespeeld. Wordt vervolgd
dus…… ●

Berltsum kultuer
Muzikale noot van Muzykferiening ‘OpMaat’
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AGENDA
24 april
15.00 uur
		
Week van 3 mei
6 mei		

Gerard & Compagnie
Ioannis Teatertsjerke Wier
Geraniumactie Opmaat
Oud papier Opmaat

Rijksmuseum
Maandag 21 maart was de grote dag voor groep 6, 7 en 8 van
de Fûgelsang. Met een touringcar gingen ze richting Amsterdam om daar het Rijksmuseum te bezoeken.
”Acht leden van Opmaat krijgen een onderscheiding tijdens het donateursconcert”
Donateursconcert 9 april 2016
Op zaterdag 9 april 2016 stond
muziek van de top 2000 op de
lessenaar van de muzikanten
van OpMaat. Een avondvullend
programma waarin de drumband
en de fanfare afwisselend nummers uit de top 2000 zoals de
Bohemian Rhapsody van Queen
en een medley van de King of
pop Michael Jackson ten gehore
brachten. In de pauze was er een
verloting, mogelijk gemaakt door
diverse sponsors. We zijn natuurlijk erg blij dat verschillende bedrijven ons willen steunen. Het
publiek was erg enthousiast over
de muzikale invulling. De avond
werd feestelijk afgesloten door
de band TimeMaud.

Hoogtepunt van de avond; 424
jaren muzikale ervaring werd
in het zonnetje gezet!
Het bestuur wist 8 leden en onze
dirigent Tjipke Pasma te verrassen met een jubileum insigne uitgereikt door een bestuurslid van
OMF: Doeke bij de Leij.
De Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân heeft insignes voor jubilerende leden en
dirigenten van de bij de OMF aangesloten verenigingen.
De OMF heeft hiervoor een speciaal eigen model laten ontwerpen
met een pompeblêd dat verwijst
naar de provincie en de alleszeggende G sleutel.

- Evert van Schepen
60 jaar en 65 jaar muzikant
- Bertus Peters
60 jaar lid en 60 jaar muzikant
- Douwe Wassenaar
50 jaar lid en 53 jaar muzikant
- Jannie Wiersma
50 jaar lid en 50 jaar muzikant
- Hinke de Vries-Dusselaar
40 jaar lid en 44 jaar muzikant
- Tineke Rienks
	40 jaar muzikant en 44 jaar muzikant
- Bernard Posthumus
40 jaar lid en 40 jaar muzikant
- Pieter Jan Jouwersma
40 jaar lid en 43 jaar muzikant
- Tjipke Pasma
	40 jaar muzikant en 25 jaar dirigent ●

Gerard & Compagnie brengen ode aan hun
helden met Three of a Kind
Al meer dan 20 jaar vertolken vijf mannen en één vrouw met hart en ziel akoestische folkmuziek
uit Amerika. En zondag 24 april staan ze met hun nieuwe programma op het podium van de Ioannis Teatertsjerke in Wier.

”Deze kinderen mochten de Nachtwacht met eigen ogen aanschouwen!”
In het museum kregen de kinderen een prachtige rondleiding
langs de schilderijen en voorwerpen die met de gouden eeuw te
maken hadden, met als topstuk natuurlijk de Nachtwacht. Het
was een fantastische excursie/schoolreis! ●

Zaterdag 18 juni:
Midzomermarkt 2016
Handelaren en particulieren gevraagd voor Midzomermarkt
op zaterdag 18 juni op het dorpsplein in Berltsum.
Na de geslaagde voorgaande edities organiseert SC Berlikum ook
dit jaar weer een Midzomermarkt op het dorpsplein in Berltsum.
Het begint om 16.00 uur en eindigt rond 21.00 uur. Dit jaar wordt
de Midzomermarkt i.s.m. de Wielerronde 'it Berltsumer Rûntsje'
georganiseerd. De markt bestaat uit een braderie en er is veel
ruimte beschikbaar voor de rommelmarkt. Start en Finish van de
Wielerronde zijn tevens op het dorpsplein. Natuurlijk is er muziek
en een tap aanwezig met groot terras en snacks voor de inwendige
mens. Ook is er een draaiend rad met mooie prijzen en ook voor
de kids is er weer het nodige vertier met o.a. een springkussen.
De eerste handelaren hebben zich alweer opgegeven. Wilt u er
ook staan? Opgave kan t/m woensdag 15 juni bij Jaap Plekkringa
via 06-46597017. Een kraam is tegen een schappelijk tarief te huren, maar ook zonder kraam bent u voordelig uit!! Graag tot ziens
op zaterdag 18 juni.
Organisatie Midzomermarkt Berltsum ●

Berltsumer Beamkes beginnen te werken

Gerard & Compagnie ontstond
rond 1995 en is na wisselende bezettingen uitgegroeid tot de huidige vaste groep. En het zijn niet
de minsten die elkaar hier hebben gevonden. De bandleden zijn
Gerard Nijborg en Lieuwe Koster,
die beide verschillende snaarinstrumenten voor hun rekening
nemen, Alco Hoogcarspel, viool,
Paul IJsseldijk, contrabas, Edith
van der Roest, percussie en Germ
Dikland, conga’s, snare-drum en
mandoline. De zang wordt door
alle groepsleden samen ten gehore gebracht. Zij hebben ruimschoots hun sporen verdiend in
verschillende bands zoals Kalis,
Irish Stew, Countrylane, Bombarje, The Jakedogs en The Woodyband. De laatste trad nog niet

zo lang geleden met veel succes
op in Wier. Drie albums maakten
Gerard & Co. al: ‘That’s what makes you Strong’ (2006), ‘Songs of
the American Civil War’ (2011)
en ‘Give me the Roses’ (2013). Op
het repertoire staat vooral Amerikaanse folk, maar ook liedjes
van bekende en minder bekende
Amerikaanse singer-songwriters
komen regelmatig aan bod. Onder het motto: ‘We are travellin’
in the footsteps of those who’ve
gone before…’ komen ze nu met
het nieuwe programma ‘Three of
a Kind’, over drie grote folk-artiesten uit de Amerikaanse muziekgeschiedenis. Huddy (Leadbelly)
Ledbetter (1858-1949) is nog
steeds een inspiratiebron voor
veel hedendaagse (pop)muzikan-

ten, Pete Seeger (1919-2014),
die de traditionele Amerikaanse
songs nieuw leven inblies en Tom
Paxton (1937) die als een van de
eersten in de folkscene zijn eigen
songs begon te schrijven. Drie
muzikanten die een belangrijk
stempel hebben gedrukt op de
folk en popmuziek in Amerika
en ver daarbuiten. Het programma bestaat uit songs van deze
drie folkhelden, aangevuld met
mooie verhalen en anekdotes!
Gerard & Compagnie
Zondag 24 april 2016 om 15:00
uur, Ioannis Teatertsjerke, Lautawei 5a, Wier. Entree € 10,00.
Reserveren: s.sevenster@hetnet.
nl of 0518-471123. www.ioannistheatertsjerkewier.nl ●

We vinden het erg leuk om te melden dat de eerste contacten via de Berltsumer Beamkes zijn gelegd. De beamkes zijn
op dit moment wel toe aan nieuwe vraag en/of aanbod. Dus
schroom niet en vul een appeltje of peer in, en wie weet volgt
er snel reactie.
Pluk de appel/peer
Mocht u willen reageren op een vraag of aanbod? Dan mag u zelf
het appeltje of peertje uit de boom halen. Dan weten wij dat deze
aanvraag behandeld is.
Peer van de maand:
Wie wil graag legpuzzels met 1000 stukjes hebben? Neem even
contact op via ons mailadres: berltsumfoarut@gmail.com dan geven je de contactgegevens even door ●

Opbrengst Collecte Reumafonds 2016
In Berltsum, Kleaster Anjum en Wier hebben van 21 tot en met
26 maart 27 collectanten gecollecteerd. Dit jaar mochten we een
bedrag van €1189,16 overmaken aan het Reumafonds. De gevers
en collectanten Heel Hartelijk Bedankt ●

www.robs-tuincentrum.nl
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Lid van:

Bedrijfseconomische adviezen
Sparringpartner
Vertrouwenspersoon
Registeraccountant
Financieel adviseur
Durk Osinga RA Kleasterdyk 3a 9041 VH Berltsum
T: 06-17 14 61 34 • E: info@osinga-adviesdiensten.nl

www.osinga-adviesdiensten.nl
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uw advertentie
De meeste bankzaken regelt u net zo makkelijk online
U wilt snel en gemakkelijk een nieuwe bankpas kunnen aanvragen. Of kort voor
vertrek een reisverzekering afsluiten. Daarom staan veel van onze diensten ook
online voor u klaar. Zo kunt u bankieren wanneer het u uitkomt.

Ga naar rabobank.nl/zelfregelen of de Rabo Bankieren App.

■ MATRASSEN, LATTENBODEMS, DEKBEDDEN,

Een aandeel in elkaar

KUSSENS, BEDLINNEN
■ DAMES- EN HERENKLEDING
■ WERKSCHOENEN, KLOMPEN, DAMESSCHOENEN

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

■ GEREEDSCHAPPEN
■ AUTO ONDERHOUDSPRODUCTEN,
AUTO/AANHANGWAGEN ONDERDELEN
■ SPEELGOED
■ HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN
■ BREI- EN HAAKGAREN, HANDWERK ARTIKELEN
■ LEVENSMIDDELEN
■ VERF EN SCHILDER ARTIKELEN
■ HOME DECORATIE
■ HONDENVOER
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Kijk voor meer informatie op www.berlikum.com
of op onze facebookpagina

Colofon
Op'e Roaster
Redactieleden:
Henny van der Graaf
Jan Joostema
Dick Abma
Geertje Miedema
Henk Muller
Karina de Vries
Harmke Siegersma
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

Adverteren
Aanlevering: Advertenties kunt u digitaal aanleveren per
email. Graag als JPG-, EPS-, TIFF- of PDF-bestand.
Kopij
- 	Kopij (max. 350 woorden) kan worden aangeleverd in een Microsoft Word file en gemaild naar:
roaster.berlikum@gmail.com
- 	Foto’s die geplaatst moeten worden als apart bestand aanleveren.
	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 resolutie 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 13 april 2016 aangeleverd te worden per email: roasteradvertenties@gmail.
com.
• Kopij dient uiterlijk woensdag 13 april 2016 op de redactie
aanwezig te zijn via roaster.berlikum@gmail.com
Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster:
zaterdag 23 april 2016

