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Margriet Miedema schaatst voor KIKA, help
haar met donaties
Als student van het Centraal Instituut Opleiding Sportleiders (CIOS) in Heerenveen, kent de 16-jarige Margriet Miedema het belang van een goed functionerend lichaam heel goed. Als getraind
schaatster kwam zij in aanraking met de oproep “Schaats voor KiKa op de Weissensee!” van stichting KiKa (stichting tot het werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker - red.).

Isabel: “Yes, it reint mem! Dan ha wy de boarterstún hielendal foar ús allinnich!”
Mem: “Leave, mem moat hjoed extra betiid begjinne mei
wurkjen.”
Kim (4): “Moai sa, dan is mem dus ek ekstra betiid thús!”
Leah: “Mem, sille wy ‘Wie ben ik’ spielje?”
Mem: “Miskien is dat noch wat te lestich.”
Leah: “Oh, mar dan liz ik it mem dochs út?!”
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 ●

Werkgroep Berltsum Actief
Inmiddels houdt de werkgroep Berltsum Actief zich ruim een
jaar bezig met de vraag: “Hoe kunnen we Berltsum 'recreatief' beter op de kaart zetten”. Tijd dus om u bij te praten.
Wie zijn wij?
In 2015 heeft stichting Hemmemapark aan stichting Berlikumer
Belangen (SBB) gevraagd na te denken over hoe Berltsum 'recreatief' beter op de kaart te zetten valt. Daarop is een werkgroep
ontstaan, welke op dit moment bestaat uit: Klaas Smits (st. Hemmemapark), Grytzen Spijksma en Pieter Smit (beide SBB), Karina
de Vries (Panta Rhei) en Ella Vis (st. Op ‘e Roaster).
Margriet (met roze hoofdband) in actie op het gladde ijs… (Foto: Siewart Wiersma, www.siewartwiersma.nl)
Deze oproep is voor Margriet een
aanleiding om haar steentje bij
te gaan dragen aan dit belangrijke onderzoek om kinderkanker
zoveel mogelijk te reduceren.
Hiervoor wordt een schaatstocht
van 100 km op de Weissensee in
Oostenrijk georganiseerd.
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een aanzienlijk bedrag als startgeld inbrengen, dat
als donatie naar KiKa gaat. Een
sportief goed doel dus. Na het
bezoek aan de informatieavond
in Leeuwarden (ook elders in
het land werden deze avonden
georganiseerd), werd duidelijk
dat elke deelnemer minimaal
1500 euro als startgeld moet inbrengen. Hiervan gaat tenminste
1000 euro naar het onderzoek
en een klein gedeelte is bestemd
voor de noodzakelijke reis- en
verblijfkosten.
Deze werkwijze betekent dat er
minimaal 50.000 euro beschikbaar komt voor het onderzoek.
100 kilometer schaatsen is bijna
een halve Elfstedentocht, kun je
dat aan? Margriet: Ik ben nu 5
uren per week op het ijs waarvan
ik 2 uren les geef. De 1e jaars stu-

dente Cios loopt namelijk stage
bij haar schaatsclub in de nieuwe
Elfstedenhal in Leeuwarden.
Je schaatst voor KiKa waarom? De
organisatie zocht naar een ander
evenement om geld te genereren
voor het onderzoek. Voor mij is
er sprake van een samenloop van
sport, hobby en Facebook.
Daarnaast ben ik ook bezig met
het maken van armbandjes die
ik ga verkopen op markten waar
mijn mem met de winkel staat.
Verder ben ik druk bezig met de
collectebus, ik ga langs bij bedrijven en heb ook in de ijshal gestaan. Schaatsen is mijn passie.
Het is mooi om te zien en zelf
wil je beter worden dan wat je
ziet. Ik train intussen al 10 jaar
en krijg ook les.
Waarom voor KiKa rijden? Het is
een goed doel, de kinderen waar
het om gaat zijn erg ziek; deze
kinderen kunnen niks en ik ben
gelukkig gezond en kan bij wijze
van spreken alles.
Hoe lang duurt de tocht op de
Weissensee? Die duurt ongeveer
6 uren, het weer speelt daarbij
een grote rol; de temperatuur

kan soms min 20 graden zijn
met een harde wind.
Er wordt maar een gedeelte van
de Weissensee gebruikt en hier
worden rondes van ca 3 kilometer uitgezet.
Waar komt de passie voor schaatsen vandaan? Gewoon, begonnen en ik zit bij een leuke vereniging. Tijdrijden voor de club
en persoonlijke records steeds
verbeteren, dat is het leukst. De
nieuwe Elfstedenhal in Leeuwarden is prima om te rijden. Er is
zoveel buitenlicht, het is net alsof je buiten rijdt.
Margriet is dankbaar voor alle
sponsors, ze doet het niet voor
zichzelf maar voor de kinderen.
Hoe werkt het: U meldt zich aan
op de site https://www.schaatsvoorkika.nl/sponsor, en geeft
aan dat u sponsor wilt zijn voor
Margriet Miedema en de rest
wijst zich vanzelf.
Laat Margriet maar zweten op de
Weissensee en help haar en de
kinderen die KiKa nodig hebben
●

DICK

Doelstelling werkgroep
Berltsum heeft héél veel te bieden aan zowel bewoners, (watersport)toeristen als toekomstige bewoners. Onze doelstelling is dan
ook: “Promotie van Berltsum als dorp, zodanig dat zowel recreanten als (toekomstige) bewoners worden voorzien van actuele en
historische informatie over diverse onderwerpen”.
Daarbij is een drietal uitgangspunten van belang:
- Behoud van eigenheid & identiteit van alle participanten
- Samenwerking, krachten bundelen en delen van expertise
- Een herkenbaar communicatie-platform gebruiken
Waar houden wij ons mee bezig?
Tijdens vele brainstormmomenten zijn zeer uiteenlopende ideeën
de revue gepasseerd. Een Berltsumer-app zou in alle behoeftes
kunnen voorzien, echter het mag geen 2de www.berlikum.com
worden. De kosten zijn behoorlijk hoog, waardoor dit plan momenteel moeilijk uitvoerbaar zal zijn. We houden ons daarom
voorlopig beter bezig met het uitbreiden van de huidige site, berlikum.com, met een interactieve kaart. Daarnaast stellen wij voor
om specifieke informatie te voorzien van de “Berltsum-huisstijl”,
zodat de algemene herkenbaarheid wordt verbeterd. Voor de
“Berltsum-huisstijl” mogen we gebruik maken van het logo “de
12de Stad” welke door Undernimmend Berltsum-Wier is ontworpen. Het afgelopen jaar hebben wij aansluiting gevonden bij de
promotie van de Noordelijke 11-steden Vaarroute en zijn er twee
opstapdagen georganiseerd. Tijdens deze dagen is gebleken dat
mensen onze TOP-locatie nog niet hebben gevonden (TOP staat
voor Toeristische Overstap Punt). In 2017 onderzoeken wij de mogelijkheden om ons aan te sluiten bij deze organisatie. Kortom:
werkgroep Berltsum Actief is erg actief geweest en zal in de toekomst ook zeker actief blijven om Berltsum, onze 12e stad, nog
beter op de kaart te zetten. Heeft u na het lezen van dit artikel
een leuk idee of initiatief, kom dan naar onze “Op-borrel avond”
op donderdag 19 januari 2017. Meer informatie volgt via www.
berlikum.com. Of stuur ons een bericht via berltsumactief@gmail.
com ●

Zijlstra Bouwt
v a n A t o t Z ...
Onze kracht is onze toegevoegde waarde. Die vertaalt
zich in zich in betrokkenheid, duidelijkheid en kwali-

Bern mei in ferhaal: Jacob Kalma
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Jacob Kalma. Hij is leerling van de
Fûgelsang en zit in groep 8. Het is een belangrijk schooljaar waarin ondermeer
de keuze wordt gemaakt voor de vervolgstudie.

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 kernwaarden 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.

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

Wyt gu o d
2e hands & nieuw witgoed
Wasmachines
Drogers
Koelen & vriezen
Vaatwassers
Koken

Noflike Kryst &
Lokkich Nijjier

Ir C.M. vd Slikkeleane 4
9041 CH Berltsum
pieter@wytguod - 06-16096296

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

Berltsum
0518-41 92 95

www.siegersmagevelrenovatie.nl

Eartiids en No…
Tradysjes

Sinteklaas is it Fryske lân noch mar krekt út,
As de krystbeam stiet al wer by ús foar it rút.
We sjogge hjoeddedei tradysjes hieltyd, kear op kear,
Krysttiid, Sint Maarten, Sinteklaas, Halloween en noch folle mear.
Sommige tradysjes wurde hieltyd minder brûkt as falt dat ta?
Oare tradysjes nimme wy oer fan grutte lannen as Amerika.
Sa wie der lêsten in Black Friday op ‘e merk,
Elkenien wie doe neffens my fuort op skerp.
Soe dy trend út Amerika, lyk as Halloween, ek sa goed oanslaan?
As binne wy friezen der te nochter foar, wolle wy der gjin acht oan jaan?
Eartiids fûnen we it iene miskien wol belangryk en woene wy der by hearre
Wylst wy hjoeddedei der hiel oars nei sjogge, oer tinke en mear ferneare.
We kinne ús ôffreegje hoe typysk Frysk yts no einliks is, mar noch mear wichtich,
Hoe geane we der mei om? Dat makke my no sa nijsgjirrich.
Om’t it eartiids ek sa gong, moatte wy elke tradysje as ûnferoarlik beskriuwe?
Alles dat âld is bewarje om’t it ûnderdiel is fan in rike skiednis en dat mat bliuwe?
Dat is miskien net hielendal reëel, feroaringen hearre der no ienkear by,
Mar wat moatte we dan? Dat antwurd, kant en klear ha ik net foar jo en dy.
Wat wol dúdlik is, is dat tradysjes mei de tiid wat feroarje en oars wurde,
Moatte wy ús eigen dingen dwaan as rinne wy mar sljocht wei mei, mei de kudde.
Tradysjes biede ek in hâldfêst en jouwe ús in soarte fan eigen identiteit,
Se binne ús dierber en we fiene it wichtich , it is in soarte fan loyaliteit.
It jout ús in ferbining mei ús foarâlden en we begripe dat we allegearre komme út
ienselde hok
Dertroch begrype wy wer’t we hinne geane en dat jout in bining yn elkoars gelok.
Wichtich yn in multykulturele maatskippij is each en begrip foar elkoars tradysjes,
Want as wy ienkear yn in oar lân binne, bliuwe tradysjes de tradysjes ●

In het onderstaande verhaal vertelt hij
ons iets over zich zelf. Wij horen iets
over zijn hobby’s, school en hoe hij het
vindt om in Berltsum te wonen. De eerste maanden op school zijn alweer achter de rug, benieuwd dus hoe het Jacob
tot aan nu toe bevalt! Veel leesplezier
gewenst met zijn eigen geschreven verhaal!
Hallo ik ben Jacob Kalma
Ik ben 11 jaar oud. Mijn vader heet Mathijs en mijn moeder heet Froukje, ik
heb ook een broertje hij heet Bram hij
is zeven jaar. Mijn vader is projectleider
bij Antea Group. Mijn moeder werkt bij
de Albert Heijn in St.Annaparochie. Wij
wonen met zijn allen op de Kersehôf in

Berltsum. Berltsum is een mooi dorp,
het is er altijd gezellig. En er is altijd wel
wat te doen. In mijn vrije tijd speel ik
gitaar en doe ik aan voetbal. Ook vindt
ik muziek luisteren leuk.
Ik zit in groep 8 op de Fûgelsang in
Berltsum, en ik vind school heel leuk
omdat je dan bij vrienden bent. Ik wil
volgend jaar naar Leeuwarden naar
school. Dat is voor mij tenminste een
goede uitdaging. Wat ik later wil worden
kom ik dan vast wel achter. Nu weet ik
dat nog niet helemaal.
Tot zover de bevindingen van Jacob Kalma in deze jeugdrubriek. In de volgende
editie weer een ander persoon van groep
8 voor deze rubriek! ●
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Berltsum yn bedriuw
Lieuwkje Vrij verlegt haar grenzen met
zomerproject in Zambia

Gemeente komt met mooi plan
voor de Buorren in Berltsum

Komende zomer gaat een groep enthousiaste jongeren uit Berltsum naar Zambia om mee te werken aan de uitbreiding van een kliniek in het plaatsje Nambo. Jongeren uit de kerkgemeenschap
van Berltsum maar ook van daarbuiten.

Zo’n 70 bewoners bezochten dinsdagmiddag en -avond 6
december het Hervormd Centrum om daar kennis te maken
met de nieuwe inrichtingsplannen voor de Buorren. Vereniging ‘De Buorren Maken We Samen’ heeft jarenlang gepleit
voor een mooiere uitstraling van de oude dorpskern.

Een prachtig breed gedragen initiatief! Eén van die jongeren is
Lieuwkje Vrij. Ze werd meteen
gegrepen door het doel van de
reis en op één van de voorlichtingsavonden werd het laatste
zetje gegeven. Een groot avontuur, ver van huis in een arm
land waar zoveel behoefte is aan
een helpende hand. Samen met
initiatiefneemster en jeugdwerker bij de PKN Berltsum, Carlijn
Niesink, is de drive bij de groep
groot! “Hjir woe ik by wêze! Helpe oan wat moais en we kinne
der ek noch fan inoar leare.”
De Christelijke organisatie World
Servants is hierbij de drijvende
kracht achter bouwprojecten in
ontwikkelingslanden. De organisatie stuurt teams van jongeren
en volwassenen uit om samen
met de lokale hulporganisaties te
“bouwen aan verandering”. Een
prachtige levensinstelling en uitdaging voor velen om bijna letterlijk een steentje bij te dragen
en de leefomstandigheden aldaar
blijvend te verbeteren. Scholen,
klinieken, huizen en andere gebouwen vallen hierbij onder de
ontwikkelingsprojecten.
Het idee werd aanvankelijk opgepakt door jeugdwerker Carlijn
Niesink die speciaal door de PKN
Berltsum is aangesteld om de
jongeren bij de kerk en het ge-

loof te betrekken. Naast het reguliere jongerenwerk zoals club,
jongerendiensten en onder meer
praatgroepen, is dit weer een
welkome en uitdagende aanvulling om de jeugd enthousiast te
maken voor geloof en een stukje
naastenliefde.
De twintig jaar jonge Lieuwkje
Vrij, samen met haar ouders wonend aan de Kleasterdyk en de
Berltsumer vaart, is opgetogen
mee te kunnen en mogen naar
Afrika. “Ik ha noch nea flein en
dat fyn ik noch wol in bytsje
spannend mar it sil wol goed
komme.” Wat betreft haar deelname was Lieuwkje er snel uit
want het helpen van mensen zit
in haar bloed en ook met haar
studie als pedagogisch medewerker is het omgaan met mensen
en de jongere versie daarvan,
de kinderen, belangrijk. Lieuwkje loopt momenteel stage in
Beetgumermolen bij kinderopvang “Het Kwetternest” en doet
dat met veel plezier. In het verlengde van deze studie past voor
Lieuwkje de trip naar Zambia
dan ook perfect. Maar liefst drie
weken op stap met een groep die
nog wordt aangevuld met jongeren uit Damwoude en Eastermar.
Toch zijn er naast al deze verheugende ontwikkelingen ook zorgen voor Lieuwkje en dit dan in

hun thuissituatie. Lieuwkje haar
vader is ziek en ondergaat hiervoor de nodige zware behandelingen en dat vergt veel van het
gezin. Voor Lieuwkje rees dan
ook de twijfel of ze wel mee kon
gaan in dit buitenlands project.
“Ik hie best wol in protte twifel,
want ik wol der ek foar myn heit
en mem wêze. Mar myn âlden
fûnen dit sa’n unyk projekt en
moaie kâns dat se seinen: “Moast
it dwaan, moast mei gean!”
En hoewel de zomer van 2017
nog ver weg lijkt is het een bekend gegeven dat de tijd vliegt.
Er moet nog van alles gebeuren
op het gebied van documenten,
de nodige inentingen en visa
maar ook de geldwerving is van
groot belang. “We komme regelmjittich byinoar en binne
drok mei de tarieding. We hawwe al aksjes ûndernommen lykas
in Bingo wat € 1000 opbrocht
hat, mar der binne en komme ek
ferskate oare ynsammel aksjes.”
Zo komt er nog onder meer een
flessenactie, een oliebollenactie
en kerk gerelateerd, de pepermuntenactie!
Met al deze voorbereidingen en
samenkomsten heeft Lieuwkje
de groep goed leren kennen en
het enthousiasme is alleen maar
verder aangewakkerd. Lieuwkje
is ook blij dat Carlijn als “ietsiepietsie” oudere deelneemster
van de partij is en enige sturing
kan geven. Het zal voor Lieuwkje
ongetwijfeld een enorme levensverrijking worden om in een
ontwikkelingsland haar passie
en kwaliteiten te benutten. Omgaan met jongeren, zelfs bouwen
maar ook educatief iets bijdragen aan de jeugd daar aanwezig.
Een bijzonder avontuur met haar
ouders als grootste supporters! ●
JAN J

De aangeboden plannen waren op drie grote, gekleurde tekeningen gepresenteerd op tafels met tekst en uitleg. Het inrichtingsplan is door de bewoners goed ontvangen. Een kritisch punt was
te weinig ingeplande parkeervakken in de zone Buorren 50-100,
maar de bewoners kwamen ter plekke met nieuwe parkeeroplossingen op maat. De Buorren in Berltsum krijgt begin maart 2017
een volledige metamorfose. De rommelige Buorren is vaak het onderwerp van gesprek geweest, maar kreeg ook in de media volop
de aandacht voor vernieuwing. Nieuwe stenen aan beide kanten,
nieuwe stoepranden en straatverlichting. De palen worden vervangen door passend groen in de vorm van hagen of op bepaalde
punten worden grote bakken neergezet met een langzaam groeiende boom die niet hoog wordt. Er komen zitbanken en 15 parkeervakken extra, verdeeld over het parkeerterrein tegenover de
bakkerij, het Dok en de Lytse Buorren. De bewoners waren tevreden over de gepresenteerde plannen. De ruimtelijke uitstraling
wordt een mix van authentiek en modern. Op de tekening was
te zien dat er aangewezen plaatsen komen voor containers. In de
Buorren zijn verkeer remmende maatregelen aangebracht door op
bepaalde plaatsen de weg optisch smaller te maken door groene
hagen en grote bakken met bomen of beplanting. Ook de Lytse
Buorren wordt in de inrichtingsplannen meegenomen met zeven
extra schuine parkeervakken en compleet nieuwe bestrating.

Bewoners bekijken de nieuwe inrichting tijdens het inloopspreekuur
Op de tekening was het totale beeld van de Buorren en de Lytse Buorren goed inzichtelijk gemaakt. De afgevaardigde van Stichting
Berlikumer Belangen en een paar gemeenteraadsleden bezochten
ook het inloopspreekuur. De gemeente gaat de nieuwe input van
de bewoners bekijken en dat vertalen in een definitief plan. De
bewoners geven meteen wel aan dat het inrichtingsplan voor het
dorpsfeest eind augustus 2017 klaar moet zijn. Want tijdens het
feestthema ‘Carnaval in Berltsum’ is er geen ruimte om te straten,
maar tijd voor de polonaise door de vernieuwde Buorren ●
Hieke Joostema-Greidanus (secretaris)
Vereniging De Buorren Maken We Samen

Samar in Momint...

Werkzaamheden gebied De Bodde afgerond
De saneringswerkzaamheden bij De Bodde in Bitgum zijn afgerond. Op donderdag 9 juni 2016
stortte hier een F5 straaljager van Patrouille Suisse neer.
Na het neerstorten van de straaljager is het gebied rondom De
Bodde tijdelijk afgezet. Het gebied werd ook lange tijd bewaakt
door bewakingspersoneel van
Defensie. Daarnaast vonden er
allerlei saneringswerkzaamheden plaats om het gebied weer
in de originele staat te herstellen. Het water aan De Bodde is
gesaneerd en zowel het gebied
rondom het water als het terrein

van tuinbouwbedrijf Vink Sion
B.V. zijn weer in originele staat
teruggebracht. De groei van de
beplanting laat nog even op zich
wachten, waardoor het aangezicht deze winter iets anders is
dan normaal.
Voor bovenstaande werkzaamheden hadden Defensie, het Openbaar Ministerie en de gemeente
Menameradiel enkele maanden

nodig. Deze tijd was belangrijk
om de vijver en de aanliggende
percelen goed te onderzoeken.
Daarnaast hadden verschillende
organisaties een aandeel in het
onderzoeken, saneren en opruimen van de wrakstukken. Ook
dit nam de nodige tijd in beslag.
Aan de omwonenden en perceelhouders is inmiddels een brief
verstuurd over de beëindiging
van de werkzaamheden ●

"... bij dokter Tinus"

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

administratie en MKB-advies

Bitgumerdyk 30b | 9041CE Berltsum
T 0518 - 46 18 00 | www.born-graaf.nl

Sijbren van Tuinen

registermakelaar - taxateur

Sybren van Tuinen
registermakelaar - taxateur

* taxaties (o.a.-gevalideerd NHG)
* aan- en verkoop onroerend goed
* lid VBO-Taxateurs Unie-SCVM-NRVT
Neem vrijblijvend contact op
via tel. 0629.07.03.03

Soms kom je er alleen niet uit...

'Vivita' | Praktijk voor
psychosociale therapie
en rijangstbegeleiding

Berltsum | 0518 46 2552 |

www.vivita.nl

SAMEN OP ZOEK
NAAR EEN
BEWANDELBARE WEG...

...ALS JE ZELF EVEN DE
WEG KWIJT BENT.

INFO@PAADSIKER.NL
WWW.PAADSIKER.NL

Ledegearkomste mei reisferhaal
De Protestantse Christelijke Ouderen Bond ( PCOB) ôfd.Menameradiel hie op
moandeitemiddei 21 novimber yn “de Molewjuk” te Bigummole har ledegearkomste.
Troch sykte fan foarsitter Durk v.d.
Schaaf hat ús 2de foarsitter Gosse Bootsma dizze middei de lieding.
Nei in bakje tee of kofje wurdt de gebrûklike aginda ôfwurke.. Dan krije wy
in reisferhaal fan Pim en Miep Vink út
Berltsum. Yn 2009 ha se in reis fan trije
wiken makke troch it West-Afrikaanse
lân Mali. Efternei besjoen wie it ek in
bysûndere reis, want in pear moanne
letter wie it troch polityke reboelje net
mear fertrouwd om dêr te reizgjen. Se
begjinne yn de haadstêd Bamako en
trochdat dêr hast gjin ferfier en wegen
binne, geane se de earste dagen rinnend
troch de Dongo-vallei. De bagaazje en it
iten giet mei op in oksekarre. Mei moaie
bylden nimme se ús mei troch in droech
en rûch lânskip. De moskeën en húzen
binne boud fan sels makke stiennen fan
klaai.
De groep sliept yn in sliepsek op de platte dakken fan de húzen, ûnder de bleate himel. Sanitêre foarsjennings binne
dêr hiel faak net. De bêrn geane nei sober ynrjochte skoaltsjes. Ek rinne dêr
ferskate bêrn om mei in dúdlik sichtbere

nâlebreuk troch in tekoart oan medyske
soarch.
De minsken dy’t se moetsje binne hiel
aardich. Op de merk yn in doarp wurde
de produkten mei tige heech ôfladen,
gammele frachtauto’s oanfierd. Nei in
lange tocht stekke se de rivier de Niger
oer. Mei grôtfolle boatsjes besykje se
fiskersdoarpkes en kinne dan yn tinten
sliepe. Dan komme se yn de âlde stêd
Timboektoe oan. Dizze stêd is ferneamd
troch de ieuwenâlde grêftombes en de
handel yn sâlt, ôfkomstich út sâltmynen
yn de Sahara.
De ynfloed fan de moderne tiid sjogge
wy op de lêste bylden mei in snackbar
en dêrneist op strjitte in bult ôffal, efterlitten troch de konsuminten.
Pim en Miep wurde hertlik betanke foar
de boeiende en dúdlike útliz, se brochten in fier lân efkes tichtby.
De earstkommende ledegearkomste is
op: moandei 16 jannewaris 2017, sprekker is dan dhr. Geart Benedictus út Garyp ●
A.S.-J.

Dokter Tinus brengt Berltsumer
geschiedenis voor het voetlicht
In de uitzending van de televisieserie “Dokter Tinus” op 31 oktober jongstleden, zagen we plotseling een kistje opduiken met daarop de naam “Jac. van
Dijk Berlikum”. Reden voor de redactie om de oorsprong van dit kistje eens na
te gaan.
En wat bleek: Het kistje is afkomstig
van een gerenommeerd handelaar van
consumptie- en pootaardappelen uit ons
dorp. Deze was gevestigd in de loodsen
achter de huidige Túnboustrjitte, waar
als laatste kringloopwinkel “Nochris”
was gevestigd. De gebouwen zijn thans
eigendom van de gemeente en zullen
binnen afzienbare tijd worden gesloopt.
Hiermee verdwijnt opnieuw een stuk geschiedenis van Berltsum die herinneringen oproept omtrent de actieve handel
in streekproducten die eerder in dit dorp
plaatsvond. We plaatsen de foto van de
eerste loods zoals Jacob Bouwes van Dijk
heeft laten bouwen. Later zijn loods 2, 3,
4 en 5 gebouwd. Veel van deze loodsen
werden in eigen beheer gebouwd door
Douwe Jacobs van Dijk in samenwerking
met zijn schoonvader/timmerman Pieter
Lolke Lolkema.
De heer Jappie van Dijk was een commissiekoopman en werkte in de aardappelen, uien en kool, maar zijn zoon
Douwe was meer een handelsman en

richtte zich in eerste instantie vooral op
consumptieaardappelen en later op de
pootaardappelen. De aardappelen kwamen uit de Noordoostpolder en werden
in de loodsen in Berltsum gesorteerd om
later (via Amsterdam) verscheept te worden naar het Caribische gebied, Hongkong, Spanje, Portugal etc.
In de jaren ’80 van de twintigste eeuw
is het bedrijf gestopt als gevolg van de
groei van een aantal grote spelers in
de markt. De keuze was stoppen of
meegroeien. Hierna zijn de loodsen voor
diverse opslagdoeleinden gebruikt. Zo
vond de familie Van Wigcheren in 1992
na de grote winkelbrand op deze plaats
een goede plek om de winkelactiviteiten
voort te zetten.
Verder is het vermelden waard dat in
deze eerste loods ook de basis is gelegd
voor de huidige kringloopwinkel “Nochris”, thans gevestigd in een mooie
nieuwe loods in Menaam. Hier bloeit het
verhaal van de familie Van Dijk rustig
voort ● DICK

De Mulseleane/Túnboustrjitte vanaf de Hôfsleane. De grote loods van Van Dijk en de loods met de
metalen platen staan er nog steeds. De loods met de metalen dakplaten werd jarenlang gebruikt
voor het boerenbedrijf van Jan Dooitzes van der Lei en is nu in eigendom van …..Van Dijk.

Berltsum feriening
Nieuws van muzykferiening OpMaat!
Maestroconcert: Op vrijdagavond 18 november organiseerde ‘OpMaat’ een maestroconcert. Bij dit
concert kregen drie Berltsumers de kans om voor het korps twee stukken te dirigeren.

Maestro’s Jelle Eijzenga, Geertje
Miedema en Erik Jansen namen
het tegen elkaar op voor de titel
‘Maestro 2016’. Tijdens de repetities was het natuurlijk lachen,
gieren, brullen. De ene maestro
wachtte rustig af tot het korps
ging spelen, terwijl de andere
maestro al begon te zwaaien toen
het korps de muziek nog niet
eens voor zich had. Dat is weer
eens wat anders, zo’n nieuwe dirigent voor het korps. Tot grote
verbazing van de maestro’s zelf,
ging het dirigeren hen goed af.
Vrijdag 18 november was het dan
eindelijk zo ver. De kandidaten
trokken alles uit de kast om de
jury ervan te overtuigen dat zij
Maestro 2016 moesten worden.
Het concert werd gepresenteerd
door ex-Berltsumer Jeannette

van den Bogaard. De jury bestond
uit dirigente Annemarieke Bos,
Feike van Tuinen en onze eigen
dirigent Tjipke Pasma. Na een
fantastische avond, waarbij alle
drie de maestro’s een geweldige
prestatie hebben neergezet, ging
Geertje Miedema er uiteindelijk
met de winst vandoor. Als orkest
zijn wij trots op onze drie Maestro’s, en het enthousiasme waarmee zij telkens weer voor het orkest verschenen!

gestart met het schoolproject.
32 Leerlingen uit groep 5 van
de basisscholen OBS Lyts Libben
en CBS de Fûgelsang hebben 7
weken lang muziekles gekregen
van dirigent en muziekdocent
Syde van der Ploeg. Elke week namen de kinderen hun blinkende
bugels, trompetten en cornetten
mee. En wat waren ze enthousiast! Begrijpelijk, want wat is er
nou leuker dan samen muziek
maken?

Sinterklaas
Zaterdag 19 november heeft de
drumfanfare van OpMaat Sinterklaas en zijn pieten binnengehaald in Ingelum en Berltsum.

Op vrijdagavond 16 december
hebben de kinderen, tijdens een
concert in TDF, ten gehore gebracht waar zij al die weken keihard voor geoefend hebben.

Schoolproject
Begin dit schooljaar zijn we weer

Foto’s zijn te vinden op onze site
www.opmaatberltsum.nl ●

”Brandveiligheid”
De Stichting Welzijn Middelsee hield in samenwerking met ONS en PCOB een informatieve bijeenkomst op donderdagmiddag 17 november in “it Heechhout” te Berltsum.
Na de opening door Sieta Kuipers
van Welzijn Middelsee kreeg de
heer Jan Kees Toxopeus coördinator Brandveilig leven afd. Noordwest het woord.
Eerst vertelde hij over de brandweer in het algemeen, hoeveel
kazernes, auto’s, vaartuigen,
duikteams en oppervlaktereddingteams er zijn. Al deze onderdelen worden bemand door
1400 medewerkers, waarvan
1200 vrijwilligers, die dit allemaal naast hun werk doen. Met
een korte film zagen we dat de
goed getrainde brandweer er is
om mens en dier te redden. Het
streven is om door voorlichting
te geven er minder branden komen, dus ook minder schade. Nu
zijn erin ons land 4000 woningbranden per jaar met 50 doden
en 600 gewonden. Brandveiligheid is eigen verantwoordelijkheid!
De belangrijkste oorzaken van
een woningbrand met dodelijke
afloop zijn: roken 30%, kaarsen

BERLTSUMER
HÛNTSJE
Oant sjen
Wat wie it in moai jier. In jier
mei hichte en djipte punten. It
jier dat De Roaster de kar makke om nije stappen te setten. It jier fan in hurde wyn yn febrewaarje. De beamen op de Slikkeleane koene it net mear oan.
It wie it jier dat de mannen fan de riolearing, de strjitlizzers
en de mantsjes fan de gemeente ús strjitten wer netjes efter
lieten wertroch ús doarp wer wat tagonklik waard. In jier fan
de feestjes. In reünie, de merke en sels in ‘kleintje dorpsfeest’
as foarpriuwke op it grutte feest yn 2017.
It wie it jier fan besite fan it keningpear en fan keatskeningin
Ilse. It jier fan in strieljager yn ús eftertún. Berltsum wie yn
top en takel. It jier fan de katten die kwyt wiene. In jier mei
moaie prestaasjes. Sukses op de fuotbalfjilden en yn it gymnastyklokaal. In jier om foar de twadde kear troch de drek.
Gjin droege trie mear oan. In jier foar it erkenne talint en ûntdekt talint. Der siet muzyk yn. Elts spiele syn rol poerbêst. In
jier mei fertriet, in jier mei in laits. Fan rein en sinneskyn. De
hjerst te waarm, de simmer te kâld. It jier fan de jongerein
efter de Pokémon oan en in jier fol mei iverichheid. Berltsum
yn bedriuw. Bedriuwen setten hun doarren ipen foar elts fan
ús. Mar ek it jier wer guon tochten dat alle doaren iepen stiene
om it guod mei te nimmen wat net fan harren wie. In jier wer
at de boarterstún in nije namme kriig en in sukses wie foar
grut en lyts. In jier wer Berltsum foar Berltsum stiet en de
jongerein út it doarp sjen lit dat se hun hert op it juste plak
ha. It wie in jier fan gearwurking en die fan takomstmuzyk.
Oant sjen myn freon we treffe inoar folgjend jier. In jier mei
in nije dei, fol mei nije kânsen. Nije muzyk om op te dûnsjen.
In jier wêryn we grutsk roppe: ‘Ik bin in Berltsumer’. Mar foar
no: oant sjen!
It Berltsumer Hûntsje ●

Kerstprogramma 2016
Als kerstkommissie hebben wij geprobeerd er weer een mooi
kerstprogramma van te maken. Samen vieren wij dit jaar het
kerstfeest in de Kruiskerk.
Wij hopen op fijne diensten in verbondenheid met elkaar, waarin
wij samen het feest van de geboorte van Jezus vieren. Het programma ziet er als volgt uit:
Woensdagmiddag 21 december - 14.00-15.30 uur
Knutselmiddag voor de kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisscholen, in de grote zaal beneden bij de Kruiskerk. Je kunt je hiervoor opgeven door je aan te melden via: kerstknutselen@gmail.
com of bellen met Froukje Kalma, Tel. 461005.
Zaterdagavond 24 december - 19.00 uur
Kinderkerstfeest met hulp van de leiding van de kindernevendienst.
Zaterdagavond 24 december - 21.30 uur
Kerstnachtdienst in de Kruiskerk. Dit is een oecumenische dienst.
Voorganger ds. G. Laan uit Sneek. Medewerking aan deze dienst
wordt verleend door muziekvereniging “Op Maat” o.l.v. T. Pasma.
Samen willen we de bekende kerst liederen zingen. De collecte in
deze dienst is voor het project “World Servants”

7%, apparaten 17% en koken 23%.
Al is er vuur in de woning dan
hoeft er nog geen brand te ontstaan, want door te doven of te
zorgen dat er geen zuurstof bijkomt kun je brand voorkomen.
Wij kregen als advies mee om
vooral ‘s nachts alle deuren in
huis te sluiten. Mocht er toch
brand uitbreken dan kan die
door zuurstofgebrek beperkt
worden tot één vertrek.
Rookmelders en koolmonoxidemelders moeten in elk huis op de
juiste plaats aanwezig zijn.
Voor slechthorenden is er o.a. een
‘trilplaat’, die je onder je kussen
kan leggen om zo gewaarschuwd
te worden. Deze wordt door de
zorgverzekering vergoed! Ook is
het wenselijk om met je medebewoners een vluchtplan te maken
om tijdig de woning te verlaten.
Na al deze informatie kregen wij
in een film te zien wat je wel en
niet moet doen als er brand ontstaat.
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Iedereen is van harte welkom in deze kerstnacht. Na afloop van
de dienst kunt u een lekker glaasje warme glühwein of chocolademelk drinken en nog gezellig even napraten.
Zondag 25 december - Eerste Kerstdag 7.00 uur
Kerstzang door de jeugd van JOP in het dorp.
Als dank voor deze belangrijke
informatie, waardoor wij waarschijnlijk onze woningen en
apparatuur wat kritischer gaan
bekijken, ontving de heer Toxopeus een boeket rode bloemen
van de voorzitter van ONS, de
heer Jan Kuipers.
De volgende bijeenkomst van
Stichting Welzijn Middelsee,
PCOB en ONS is op: donderdag 9
februari 2017 in “Nij Franjum”in
Marsum ●
A.S-J

Zondag 25 december - Eerste Kerstdag 9.30 uur
Eredienst in de Kruiskerk; Voorganger ds. A.J. Bouwknegt.
Medewerking in deze dienst wordt verleend door het gospelkoor
Signalen uit Sneek.
Maandag 26 december - Tweede Kerstdag 9.30 uur
Oecumenische dienst in de Kruiskerk; Voorganger ds. A.J. Bouwknegt.
Medewerking in deze dienst wordt verleend door mannenkoor
Sjongendewiis o.l.v. J. Hoogterp.
We hopen als kerstkommissie dat u goede en gezegende kerstdagen mag beleven en we hopen op mooie diensten zodat u met een
warm hart de kerst mag vieren ●

Nieuws van OBS Lyts Libben
De spanning was al een tijdje aanwezig want Zwarte Piet had zijn tentje opgezet
in de binnentuin van onze school.

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

Iedere ochtend was het weer een verrassing of zwarte Piet in zijn tent lag te
slapen met z'n voeten buiten de tent of
dat hij al volop in het spier was want
dan zagen we zijn pyjama aan de waslijn hangen.

Afvoer

verstopt?

BEL 06 53 173 042

Gelukkig kwamen Sint en zijn Pieten
op 5 december alle kinderen van o.b.s.
Lyts Libben verblijden met een bezoek
zodat we samen Sint zijn verjaardag
konden vieren.

Bedrijfseconomische adviezen
Sparringpartner
Vertrouwenspersoon
Registeraccountant
Subsidies en fondsenwerving

Sint had prachtige cadeaus en lekkere
pepernoten meegebracht en voor de
oudere kinderen waren er super mooie
surprises en gedichten.

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

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

We willen Sint, zijn Pieten en iedereen die er voor heeft gezorgd dat we
er weer een geweldig feest van konden
maken bedanken voor hun inzet! ●

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

www.osinga-adviesdiensten.nl

Een woning
kopen of
verkopen?

Buorren 76, Berltsum
Telefoon 0518-461744





Iedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tarief
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in binnen- en
buitenschilderwerk,
wandafwerking
en beglazing

Vakmanschap hoef..t.
niet duur te zijn
Prommehof 6 / 9041 GH Berlikum / telefoon (0518) 461587 - 462367 / telefax (0518) 461587

Buorren 37
9041 AX Berltsum
tel: 0518-462242
www.kapsalontsteegje.nl

Copyright: Goldwell ®

Maak een afspraak op
nwf.vrĳehuizenmarkt.nl
of bel 0518 - 451314 

Voor een
zichtbare
verzorging
Specialisten

Dames & Heren

03-09-15 11:29

Wij wensen jullie een
groen, gezond en
gelukkig

NIEUWJAAR
Natuurlijk staan we ook
daarin graag voor je klaar.

Van Tuinen Tuinservice

E johan@vantuinen.nl
www.vantuinen.nl
T 0518 46 26 67 | M 0653 94 40 14
Hemmemawei 2 | 9041 CD Berltsum



Berltsum kultuer
Marjolein ‘Berini’ Meijers presenteert een uniek
dubbelprogramma in de Ioannis Teaterstjerke
Marjolein Meijers, beter bekend als Annie van de Berini’s of An van het duo An & Jan, bracht al
eerder met veel succes haar programma’s ‘Hongerig Hart’ en ‘Van Berini tot Solex’ op de planken
in Wier.
In het weekend van 17 en 18
december krijgt het publiek de
unieke gelegenheid om twee
keer te genieten van haar grote
vakmanschap en -vooral- haar
aanstekelijk enthousiasme. De
afwisseling waarmee zij haar
programma’s brengt resulteert
erin dat het publiek in een emotionele achtbaan terechtkomt.
Vrolijkheid, verdriet, verbazing
en uitzinnigheid in een recordtempo. De muzikanten Walter
en Onno Kuipers steunen haar
daarbij als een geoliede machine.
Meijers, zangeres, muzikante,
actrice, theatermaker en songschrijver, studeerde klassiek gitaar aan het Rotterdams Conservatorium. Tot de oprichting van
de Berini’s in 1983 speelde zij in
vele bandjes en ook als bassiste
bij het Russisch Staatscircus. Ze
maakte een serie afleveringen
van ‘Mijn eerste keer’, een kinderprogramma voor Veronica
Televisie, speelde een hoofdrol
in de film ‘Sloophamer’, doceerde aan het Koningstheater in 's
Hertogenbosch, gaf een boek uit
en trad solo op met haar eigen
programma’s. Met recht een alleskunner. En al die tijd werden
haar verhalen, liedjes en muziek
steevast onthaald op lovende kritieken.
Haar programma ‘LUST’, op zaterdag 17 december, is pikant
eettheater en het vervolg op het
succesvolle ‘Hongerig Hart’. In
'LUST' vertelt Marjolein prach-
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AGENDA
17 dec. 18.00 uur		“Lust” pikante eetverhalen (Ioannis
Teatertsjerke Wier)
18 dec. 15.00 uur		“Muziek!” Muzikale wereldreis (Ioannis Teatertsjerke Wier)
21 dec. 14.00 - 15.30 uur	Knutselmiddag groep 3 t/m 8 (zaal
onder Kruiskerk)

Hercules van de Wâlden - Het leven van brigadier Tjeerd de Walle
Een unieke kijk achter de schermen van de politie. In juli
2015 geeft net gepensioneerd brigadier van politie Tjeerd de
Walle een aansprekend interview in de Heerenveense Courant.

tige (familie)verhalen over een
bruiloft die anders loopt dan iedereen had verwacht, over een
bijzondere kerst, of wat te denken van een Italiaanse schoonmoeder die alleen maar het beste
wil voor haar zoon. 'LUST' staat
ook voor mooie en filmische mu-

ziek. De verhalen van Marjolein
worden afgewisseld met de exclusieve gerechten van de Wierster meester-kok Mattie van Dijk.
De welhaast natuurlijke combinatie van verhalen en gerechten
maakt van het avondje-uit een
complete, voortreffelijke show
voor hoofd, hart en maag!
Op zondag wordt het theaterfeest vervolgd met ‘MUZIEK!’.
Marjolein Meijers maakt muziek, al een leven lang. Dit jaar
staat zij 40 jaar op de planken. In
‘MUZIEK!’ -met veel nieuwe muziek en veel nieuwe (Nederlandstalige) liedjes- staat de Ioannis
Tsjerke vol instrumenten. Goed
voor een muzikale wereldreis
die begint in Rotterdam. Daarna
gaat het via Ierland, Bulgarije en
Turkije naar Amerika. ‘MUZIEK!’
staat niet alleen bol van prachtige muziek, maar zit ook weer
vol vrolijke en ontroerende verhalen.
Dubbelprogramma
Marjolein Meijers
‘LUST’ - pikante eetverhalen
Zaterdag 17 december 2016 om
18:00 uur
Entree € 35,00 inclusief diner
‘Muziek!’ - muzikale wereldreis
Zondag 18 december 2016 om
15:00 uur
Entree € 10,00
Ioannis Teatertsjerke
Lautawei 5a, Wier
Reserveren:
s.sevenster@hetnet.nl
of 0518-471123
www.ioannistheatertsjerkewier.
nl ●

Hij breekt een lans om met elkaar in gesprek te gaan waarbij jezelf de moed moet hebben om je kwetsbaar op te stellen. Hij geeft
tevens aan dat hij nog wel eens een boek over zijn leven wil schrijven. In april 2016 leest Peter Boomsma, oud-woordvoerder van
politie Fryslân en oud-collega van Tjeerd de Walle het artikel en
hij stelt De Walle voor dat boek voor hem te schrijven. Vervolgens
spreken de twee elkaar circa 15 keer in lange sessies, afwisselend
in hun woonplaatsen Feanwâlden en Drachten.
De Walle: “De belangrijkste reden voor het boek is dat ik een andere kijk op het leven van een gewone diender wil geven. Elke
agent kan sterke verhalen vertellen. Ik wil een slag dieper gaan.
Daarom had ook ik als voorwaarde aan Peter Boomsma gesteld dat
er in het boek aandacht moet zijn voor mijn depressie. Een politieman is net als ieder ander, dat wil ik in Hercules van de Wâlden
graag laten zien.” In het boek wordt een uniek kijkje achter de
schermen van de politie gegeven. Het gaat over politiegeweld, de
consequenties die dat kan hebben, de eerste bekeuring, Lonsdale
in Dokkum, over beledigingen op Schiermonnikoog, zijn werk in
Elburg, Lichtenvoorde, Abcoude en Feanwâlden, de arrestatie van
een zware crimineel in Feanwâlden, politiehumor en de kunst
van goed rechercheren. En ook over muziek, De Walle speelde zowel in het Nederlands Politie Orkest en de Blauhúster Dakkapel.
Hoofdstuk 7 is gewijd aan Geertje de Walle, vrouw van Tjeerd, met
haar geheel eigen kijk op politie, depressie en huwelijk.
In een apart kader wordt, op verzoek van De Walle en onder een
gefingeerde naam, zijn voormalige familie- en systeemtherapeut
geïnterviewd over De Walle zijn behandeling tijdens zijn verblijf
in De Oosthoek in Limmen in 1997. Een zeer openhartig verhaal!
De titel verwijst naar het nummer Hercules van zangeres Elske DeWall, dochter van Tjeerd en Geertje de Walle. In dit nummer, van
de cd Velvet soldier, wordt de hoop uitgesproken dat kleinzoon
Herre de Hercules van pake Tjeerd mag worden.
Algemene informatie
Hercules van de Wâlden wordt uitgegeven bij Eddy van der Noord
van Uitgeverij Louise uit Grou, bevat136 pagina’s, negen hoofdstukken en is vormgegeven door Monique Vogelsang van Vogelsang grafisch ontwerp uit Heerenveen.
Over de auteur
Peter Boomsma (1960) is geboren in Berlikum, volgde de middelbare school in Leeuwarden en studeerde in 1988 als historicus af
aan de RUG. Boomsma schreef in 1999 Kneppelfreed. Gevecht om
de taal met wapenstok en waterkanon. Hij werkte 12 jaar bij politie Fryslân, waarvan 8 jaar als woordvoerder. Ook was hij acht
jaar teamleider communicatie bij de gemeente Weststellingwerf.
Tegenwoordig is hij eigenaar van Boomsma Communicatie & Mediatraining ●

Stichting de Grúsert, Documentatiecentrum & Historisch Archief Berlikum
Onze hartelijke dank aan alle mensen die een Amaryllis bol
van ons hebben gekocht. Met de opbrengst o.a. hiervan, kunnen we het documentatiecentrum draaiende houden.
Natuurlijk ook een woord van dank aan alle donateurs voor hun
bijdrage het afgelopen jaar. Zoekt u nog een cadeau voor de kerst?
Dan is het boek ‘Berlikum een beeld van een dorp’ misschien een
idee. Hiervoor kunt u terecht bij Margriet Bouwma, tel. nr. 0518840151. Wij blijven op zoek naar alles wat met Berltsum te maken
heeft. Dit kunnen foto’s zijn, maar ook bijvoorbeeld documenten,
kaarten, krantenknipsels etc. Dus bent u aan het opruimen en
komt u iets tegen dan zouden we het erg op prijs stellen dit van
u te mogen ontvangen. Elke donderdagavond vanaf 19.30 uur is
het Documentatiecentrum geopend, komt u eens langs, misschien
weet u wel namen van personen die op foto’s staan die bij ons niet
bekend zijn. U bent van harte welkom! Wij wensen u alvast Noflike Krystdagen en in Lokkich Nijjier! ●

Bouwbedrijf
v.d. Graaf

Maak het niet moeilijker
dan het is.
Voor een persoonlijke uitvaart
word je gewoon lid van de
uitvaartvereniging dichtbij.

20 jaar vakmanschap in o.a.
Fysiotherapie • Kinderfysiotherapie • Bekkenfysiotherapie

• Nieuwbouw, verbouw en

www.dleberlikum.nl

onderhoudswerkzaamheden

dle.berlikum@gmail.com
0518-462375

• Isolatieglas leveren en plaatsen
• Hout- en kunststofkozijnen
• Badkamers
It Koartlân 7, Berltsum
T 0518-462246
M 06-53378373

www.robs-tuincentrum.nl

www.bouwbedrijfvdgraaf.nl

Veilingverse aanbiedingen
en voordelig geprijsd
(Let op onze wekelijkse aanbiedingen in de Franeker Crt.)
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Tichelersdyk 28b Berlikum

■ 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
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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 11 januari 2017
aangeleverd te worden per email: roasteradvertenties@
gmail.com.
• Kopij dient uiterlijk woensdag 11 januari 2017 op de redactie aanwezig te zijn via roaster.berlikum@gmail.com
Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster:
zaterdag 21 januari 2017

