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Frank Manders & Germonde
de Boer in Canada
Welke ‘Berltsumers om útens’ vertellen deze keer hun verhaal?
Wij zijn Frank Manders en Germonde de Boer, beide opgegroeid in Berlikum. Frank is sinds zijn
zevende en Germonde is er geboren en getogen.

Neefke Ties (4) is útfanhûs yn Berltsum. As der iis yn’e sleat
leit, hat hy it mar wakker oer ‘skaatse’, wêrop syn tante
seit “dat kin wy hjir net, wy reedride hjir.” Ties: “Reed…
Ride… Dat is vies…”
Jip (5): “Mama, Iedereen Wüst heeft goud gewonnen!!!”
Moeder: “Vroeger gingen meisjes naar de huishoudschool.
Daar leerden ze koken en schoonmaken.” - Bart (7): “Jij
hebt zeker weten niet op die school gezeten mama.”
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 ●

De Klokken Fan Berltsum
2018: het jaar dat Leeuwarden de Culturele Hoofdstad van
Europa is. Inmiddels zijn wij er al aan gewend en de spectaculaire opening en de eerste voorstellingen hebben al plaatsgevonden. Eén van de projecten die in Friesland in het kader
van Culturele Hoofdstad wordt uitgevoerd, heet: Under de
Toer.
We zaten tot en met de zesde
klas samen op de Fûgelsang. Germonde heeft vervolgens na de
Ulbe van Houten en de MEAO,
de opleiding Internationaal Directiesecretaresse afgerond in
Groningen. Frank is via het Lienward College naar het Van Hall
Larenstein gegaan, Agrarische
Bedrijfskunde. Na onze opleidingen hebben we ruim 20 jaar fulltime gewerkt bij diverse werkgevers in Nederland. Germonde
als office manager en Frank als
sales/export manager. We zijn
getrouwd op 30 juni 2000, toen
waren we 12,5 jaar bij elkaar en
vonden het leuk om een feestje
te geven.....een trouwfeestje, we
hebben geen kinderen.
We vonden het altijd al mooi om
diverse landen en culturen te
ontdekken. We zijn nieuwsgierig aangelegd en hebben samen
al ruim 30 verschillende landen
bezocht. We wonen nu sinds
vier jaar in Canada, in een klein
dorpje Rockglen in de provincie
Saskatchewan. Slechts 500 inwoners in een echte agrarische omgeving (akkerbouw en veeteelt),
het is een hechte gemeenschap
die goed voor elkaar zorgt. Er
wordt hier hard gewerkt maar
aanzienlijk minder gestrest. Een
prachtige omgeving, veel natuur,
wild en stilte... We zeggen wel
eens, je kunt hier de stilte horen.
Germonde werkt al vanaf het
begin bij de Credit Union hier
in het dorp, onze lokale bank.
Frank werkt voor een groot biologisch akkerbouwbedrijf met
2000 hectare, Remoué Family
Farms en is verantwoordelijk

voor de verkoop en export van
granen en rijdt zo nu en dan ook
nog ‘lekker op de trekker’! Sinds
2017 zijn wij de trotse eigenaren
van 130 hectare eigen landbouwgrond, ook biologisch. We verbouwen linzen, lijnzaad, kamut
(een soort tarwe) en rogge. Veel
van onze linzen exporteren we
ook naar Nederland. Grote kans
dat als je biologische Beluga/
zwarte linzen of groene linzen
(type ‘le puy’) ziet, dat deze van
onze farm zijn.
Hoe we hier terecht zijn gekomen? In 2010 zijn we voor het
eerst op wintervakantie geweest
in de Canadese Rockies. We hadden al wel plannen om ooit te
emigreren dus je kijkt dan iets
anders naar het land. Canada
vonden we erg mooi en we werden overal waar we kwamen ook
erg vriendelijk ontvangen. Een
paar weken later kwam Frank Tyler Remoué tegen op de Biofach
in Neurenberg (Duitsland) en zo
is het balletje gaan rollen.
Canada is een enorm groot land,
met veel leegte, maar erg vriendelijk, een prachtige natuur én
leuke bijkomstigheid, de zon
schijnt hier erg vaak in het zuiden van Saskatchewan. De cultuur is erg open en vriendelijk
en men doet hier veel vrijwilligerswerk. Aangezien we hier ver
van de steden af zitten zijn we
zelfvoorzienend in veel dingen
en voor je het weet zit je zelf ook
in aardig wat vrijwilligerswerk
en dat is leuk! Als een persoon of
vereniging in geldnood zit dan
komt echt iedereen opdraven en
wordt er in korte tijd veel geld

ingezameld, mooi om te zien hoe
dat werkt.
Het is hier dus heel gewoon om
elkaar te helpen. Toen we ons
huis aan het bouwen waren
kwam de hulp van alle kanten.
Op de dag dat er diverse vrachtwagens cement werden gebracht
voor de fundering stonden er, uit
het niets, acht man om te helpen.
Dat doet je wel wat, prachtig!
Het is ook mooi om bezoek te
krijgen van familie, vrienden
en zelfs Europese zakenpartners
(inkopers). We hebben al diverse
bezoekers gehad die hier met tranen in de ogen stonden, zo mooi
vonden ze het om een kijkje in
ons nieuwe leven te krijgen, dat
is lastig uit te leggen op afstand
met foto's.
Emigreren is mooi, maar heeft
ook mindere kanten. De eerste
twee jaar is het hard werken en
veel investeren van wat je in Nederland hebt doorgeknipt. Gelukkig maakt social media veel goed
met het in contact blijven met
het thuisfront. Voor de toekomst
willen we samen een gelukkig leven opbouwen in Canada en toch
ook wel weer zoveel mogelijk
proberen te reizen. Zoals het nu
lijkt blijven we hier en komen
niet terug naar Fryslân. We hebben twee jaar geleden een nieuw
huis gebouwd in Rockglen en dat
bevalt erg goed.
Tips voor de lezers van Op ‘e
Roaster: Als je dromen hebt over
reizen of emigreren, niet wachten maar gewoon doen! Niet
bang zijn om die eerste stap te
zetten. ●

Voor dit project zijn 80 ideeën ingediend, waarvan er 32 zijn gehonoreerd. Deze manifestaties vinden plaats in of nabij één van
de 750 kerken in onze provincie. Het zijn bijzondere verhalen,
die het vertrekpunt vormen voor manifestaties waarin kunstenaars samenwerken met de gemeenschap en samen verbeelden
zij mooie verhalen, die het waard zijn om te worden verteld. Maar
wat betekent dit voor Berltsum? De Klokken fan Berltsum is een
muziektheater waarin het verhaal wordt uitgebeeld van de twee
klokken die ooit (1593 – 1663) samen als twee ‘geliefden’ in de
kerktoren hingen. Door geldnood gedwongen, werd ten tijde van
Napoleon de zwaarste klok verkocht aan de Duitse stad Mannheim. In de Tweede Wereldoorlog werden beide klokken uit hun
toren gehaald en weggevoerd met het doel om te worden omgesmolten. In Berltsum ‘huilde’ de klok twee uur aaneen. De twee
‘geliefden’ overleefden allebei de oorlog maar bleven gescheiden.
Het eerste bedrijf van deze theatervoorstelling speelt zich af in
TDF; daarna gaat het publiek, onder begeleiding van een zingende
nar (Albert Bonnema), naar de Pijp (2e bedrijf) om via de Buorren
(3e bedrijf) uiteindelijk te eindigen in de Koepelkerk (4e bedrijf).
Het maximum aantal bezoeker per voorstelling bedraagt 300. De
speeldata zijn: 2, 3, 5 en 8 mei. Meer informatie vindt u op: www.
deklokkenfanberltsum.frl (niet .nl). Dus heeft u interesse in deze
voorstelling, wacht niet te lang met reserveren. Kaarten à €22,50
zijn verkrijgbaar via www.deklokkenfanberltsum.frl of www.vanplan.nl
Intussen zijn de repetities van het projectkoor en Opmaat van
start gegaan. Op bijgaande foto’s zijn het koor en Opmaat voor
het eerst samen aan het repeteren in het Heechhout. Vanwege de
griep was niet iedereen aanwezig. Wil je nog meedoen als acteur
of figurant, geef je dan op bij info@deklokkenfanberltsum.frl ●

Bern mei in ferhaal:
Mirte Visser
> Glasbewassing
(bedrijf en particulier)

> Schoonmaak
> Zonnepaneel reiniging
> Specialistische reiniging
> Hogedruk reiniging
> NEN keuringen
Berlikum | 06 57 70 36 90 | vandergraafmultiservice.nl
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Algemene Ledenvergadering
woensdag 11 april 2018
19.30 uur in ‘t Centrum

Iedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tarief

Testament ...
niks saai
niks taai
wel helder!

Presentatie notaris
20.30 uur
Ook niet-leden
zijn hierbij welkom.

www.dleberlikum.nl
SAMEN OP ZOEK
NAAR EEN
BEWANDELBARE WEG...

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

www.siegersmagevelrenovatie.nl

Mijn naam is Mirte Visser, en ik ben 9
jaar. Ik woon op de Bitgumerdyk met
mijn heit Harry, mijn mem Menita,
broer Milan en broertje Jilmar.
Mijn heit is helikoptermonteur bij de
marine en mijn mem werkt bij Bakkerij
Friso in Beetgumermolen.
Ik zit in groep 6 van de Fûgelsang bij
master Johannes. Mijn lievelingsvakken
zijn spelling en tekenen. Later wil ik
graag kapster worden.
Mijn hobby’s zijn buiten spelen, knutselen, filmpjes kijken op de tablet en majorette.
Ik zit bij de majorettes van CMV Oranje
Minnertsga in het wedstrijd team.
Wij hebben in april de eerste wedstrijd
in Emmeloord en daar heb ik heel veel
zin in. We hebben al heel vaak geoefend,
en ik hoop dat we daar een prijs winnen
met onze dans.
In Berltsum vind ik het Hemmema park
mooi en de Wettertun. In de Wettertun
kan je lekker zwemmen in de zomer.
Graag zou ik een MacDonalds in
Berltsum willen, want nu moeten wij
naar Leeuwarden, en gaan wij niet zo
vaak erheen.
Ik ken de Roaster niet echt, maar vorige
keer zag ik iemand uit mijn klas erin
staan, dat vond ik wel leuk.

Tot zover de bevindingen van Mirte Visser in deze jeugdrubriek. In de volgende
editie weer een ander persoon van groep
6 voor deze rubriek! ●

Eartiids en No…
Smoke

■

Berltsum
0518-41 92 95

In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Mirte Visser. Zij is leerling van de
Fûgelsang en zit in groep 6. Jarenlang was de jeugdrubriek het podium voor
groep 8, maar voor de afwisseling leek het ons leuk om eens een andere groep
voor het voetlicht te brengen. In het onderstaande verhaal vertelt Mirte ons
iets over zich zelf. Wij horen iets over haar hobby’s, school en hoe zij het vindt
om in Berltsum te wonen. Veel leesplezier gewenst met haar eigen geschreven
verhaal.

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

INFO@PAADSIKER.NL
WWW.PAADSIKER.NL

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

Hjoeddedei stiet de sûnens fan in minske heech yn it findel by elkenien.
Mar wat betsjut dat no eins. Litte we it ris hawwe oer it smoken, oftewol it
smoken fan hjoeddedei en fan eartiids. Wer is dat smoken no eins ûntstien?
Nei alle gedachten hawwe minsken út Midden-Amerika foar it earst gebrûk
makke fan tabak. Eartiids waarden tabaksbledsjes brûkt foar it behanneljen
fan plakjes op it lichem. It roken sels wie mear in ritueel. Yn de jierren foar
de oarloch wie roken hiel gewoan. Yn alle soarte reklames kamen minsken
foarby dy ’t oan it roken wiene. It wie sels sa dat minsken tochten dat je, ek al
rookten je, dochs gewoan 100 jier wurde koene. As we hjoeddedei bylden fan
eartiids werom sjogge, dan sjogge we minsken út de twadde keamer roken,
miskien hat sels de keninginne eartiids wol in sigaret op stutsen.
Tsjintwurdich is dat wol oars. Der wurdt noch hyltyd reklame makke, mar
no foar it stopjen mei roken. Want roken blykt dochs net sa sûn te wêzen
as minsken altyd tochten. Eartiids waarden doch hyltyd mear minsken siik.
Sûnt der hyltyd mear minsken siik waarden, binne der ek mear maatregels
troffen om it roken in halt ta te roppen. Earst wiene der allinne mar warskôgingen, dernei waard ek reklame foar it roken ferbean en stadichoan kinne
je op steeds minder plakken in sigaret opstekke. En dit liket goed út te pakken, der binne hyltyd minder minsken die roke.
Der sit wol deeglik ferskil tusken eartiids en no. Eartiids wie it hiel normaal
as je rookten, hjoeddedei is dat wol oars. En dat is mar goed ek. Minsken binne harren mear bewust fan de konsekwinsjes fan it roken. En ek de sosjale
omjouwing akseptearret it roken minder. Dêr wêr it eartiids gewoan wie, is
dat no net mear sa. Hyltyd mear minsken binne tsjin. Mar hielendal der oan
ûntkomme is soms lestich. Want jo kinne sels wol net roke, mar minsken
yn jo omjouwing miskien wol. En as jo der dan by steane, lâns rinne as neist
wenje hawwe je der dochs wat mei te krijen. Dizze foarm fan mei roken is
wol deeglik fan ynfloed op de sûnens fan in minske. Want mei-roke is hast
like skeadlik as it roken sels.
Ik mei sels ek graach in sigaret opstekke, mar ik hâld wol rekken mei myn
omjouwing. Bin ik allinne, dan stek ik in sigaretsje op. As der minsken by my
binne as yn ‘e buert binne, dan stek ik dy sigaret net op. Hielendal as ik wit
dat se rook ferfelend fine. In soad minsken dy ’t net roke, doare der neat fan
te sizzen. As je dan dochs graach roke wolle, moatte je rekken hâlde mei de
minsken en de omjouwing. Sykje in geskikt plak op en soarchje dat je oare
minsken net ta lêst binne.
Stoarmke ●
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Berltsum yn bedriuw

UITGELICHT

Geen brug te ver voor Aart de Zeeuw
en Gerrit Kuiken

Actualiteiten-programma voor
inwoners van Waadhoeke

Ze worden gekscherend “Buurman en Buurman” genoemd, Aart de Zeeuw en Gerrit Kuiken. Twee
door de wol geverfde harde werkers en tevens levensgenieters die weten wat er in de wereld te koop
is. Meteen toen ze elkaar als straatgenoten, en niet veel later zelfs als achterburen, leerden kennen
was daar die klik en de vriendschap.

“Buurman & Buurman”
Beide van dezelfde generatie, gelijkgestemd en met veel gevoel
voor humor. Ook de dames Berry
en Meintje kunnen prima met elkaar overweg en deze solide basis
is al goed voor meer dan 25 jaar
trouwe vriendschap. Over ruim
een maand staan de beide heren
weer bij hun favoriete bruggetje
aan de Wettertún bij de jaarlijkse
Mudrun. De voorpret is al begonnen! We hebben afgesproken bij
Aart om half acht en daar begint
al het eerste “verbale geweld”.
“Waar blijft ie nou weer die Gerrit, maar even bellen!” “Ja mei
Gerrit, seidest acht oere, do hast
my ferkeard ynljochte!” Eenmaal
gebroederlijk op de bank zijn de
kwinkslagen niet van de lucht en
duurt het nog even voordat we
op het beoogde onderwerp, de
Berltsumer Mudrun belanden.
Eerst volgt namelijk nog even een
opsomming van gezamenlijke
activiteiten en hoe het “samenwonen” bevalt. Er is een deur in
de schutting tussen beide tuinen
voor een gemakkelijke instroming. Het tuinhok is gelijkmatig
verdeeld over de achtertuin,

met de scheiding precies in de
midden en gelijk van vorm. Het
enige onderscheid vormt het Feyenoord logo en aan andere zijde
het Heerenveen logo van Gerrit.
Er wordt ook wel eens geklust
door beide buurmannen, zowel
thuis als bij de kinderen wat nogal bijdroeg aan de bijnaamvorming! Het is ook wel een naam
die bij hun past volgens Gerrit.
“Sa makken wy in kear in kninehok foar Robbert (zoon van Aart
en Berry) en die paste net troch
de túndoar. Doe hawwe wy it
hok mar oer it skud tild!” Ook
is er een jaarlijks vakantieweekendje en zo nu en dan uiteraard
een barbecue moment. Maar stelt
Gerrit mij al snel gerust, “Wy
rinne de doar net plat by inoar
hjer!” Na een halfuurtje belandden we toch eindelijk bij het doel
van de avond… de Mudrun! De
vierde editie alweer van de immens populaire loop stoelend
op uithoudingsvermogen, doorzettingsvermogen en techniek.
Door de hindernissen ook wel
obstakelrun genoemd. De Mudrun is met recht een organisatorisch huzarenstukje, waar een
leger van vrijwilligers voor en

achter de schermen mee bezig
is om er een onvergetelijke happening van te maken, dit aan de
vooravond van Koningsdag. Er is
ondermeer een PR commissie en
sponsorwerving, een bouwploeg,
verkeersregelaars en uiteraard de
mensen bij de hindernissen om
het geheel ordelijk en veilig te
laten verlopen. Aart en Gerrit genieten van de Mudrun en vooral
van de diversiteit van mensen
die er bij betrokken zijn. Duidelijk zijn ze in hun nopjes met de
plek die hun domein is, het eerder gememoreerde bruggetje bij
de Wettertún. Aart kan er alleen
maar van genieten:”Eerst is er de
loopbrug over het water naar het
bruggetje waar wij staan. Daarna
moet er op de brug geklommen
worden, waarna de lopers via de
glijbaan aan de andere kant van
de brug in het water belanden.
Heerlijk om de reeds vermoeide
lopers op te peppen, hier en daar
een beetje helpen en met bewondering naar hun prestaties
te kijken.” Wat mensen, modder
en hindernissen al niet teweeg
kunnen brengen! Het wordt volgens Aart en Gerrit een geweldige
happening om naar uit te kijken.
Aart roemt nog maar eens de
organisatie van dit schitterende
evenement. “Ieder jaar wordt de
lat schijnbaar hoger gelegd. Wat
een mooi gezicht al die sporters,
vrijwilligers en toeschouwers die
reclame maken voor ons dorp.
Een bijna niet uit te leggen enthousiasme en een gevoel van
opwinding siddert dan door en
langs het parkoer!” Gerrit durft
zelf nog te stellen: “Der binne
in protte frijwilligers nedich,
oars hienen wy sels ek noch mei
dien!” Het is een uitspraak die
geheel past in het beeld van deze
memorabele avond! ●

Radio Eenhoorn is sinds 3 maart gestart met een nieuw
actualiteiten en nieuwsprogramma; Wykein Aktueel.
Dit programma wordt uitgezonden op zaterdagmiddag
tussen 1 en 2 uur, voorafgaand aan ons veel beluisterde
sportprogramma.
Het is de bedoeling onze luisteraars van nieuws en informatie
uit de gemeente Waadhoeke te voorzien, het liefst zo breed
mogelijk. We willen actueel nieuws brengen, informatie op
maatschappelijk en cultureel gebied, maar ook sport en verenigingsnieuws. Daarnaast zullen we dieper ingaan op onderwerpen die voor iedereen interessant en nuttig kunnen zijn.
Een vast onderdeel van Wykein Aktueel is de uitgaansagenda.
Hierin zullen de evenementen, uitvoeringen, optredens enz.
worden belicht; niet alleen van de theaters en musea, maar
ook wat er in de dorpen wordt georganiseerd. Om dit alles te
realiseren is er een redactieteam samengesteld dat tot taak
heeft informatie te vergaren over alles wat er in de gemeente
Waadhoeke gebeurt. U begrijpt dat dit team onmogelijk alles in de gaten kan houden; we praten tenslotte over 40 dorpen en 1 stad. Wij vragen daarom uw hulp. Heeft u nieuws,
informatie, gebeurtenissen, evenementen of andere vermeldenswaardige zaken, stuur het op naar wykeinaktueel@radioeenhoorn.nl en wij zullen dit zoveel mogelijk mee nemen
in onze uitzending. Ook bieden we de mogelijkheid om langs
te komen in de studio om uw nieuws of informatie live te vertellen. Wij kunnen ook een opname bij u thuis maken. Wij
bieden het podium, u kunt uw vereniging/organisatie hierop
presenteren ●

Kernteam Samenleving
onderdeel Sociaal Domein
Aankondiging voor de eerste vergadering van het Kernteam
Samenleving van de gemeente Waadhoeke. De vergaderingen
van het kernteam zijn openbaar en vrij toegankelijk voor
belangstellenden.
Dinsdag 20 maart 2018 om 19.30 uur in Raadszaal van het
gemeentehuis in Franeker, Harlingerweg 18
AGENDA
1. Opening
2. Beleid uitleg door Chris van Kollenburg, beleidsmedewerker Waadhoeke
- Reikwijdte Wmo, Zorg voor Jeugd, Participatie - Beoogde
maatschappelijke resultaten - Zorgconsumptie: wat valt op
- Samenwerkingspartijen in de keten
3. 	Trends en ontwikkelingen: Henk Zondervan, Teamleider Dienst SoZaWe
- Trends en ontwikkelingen - beleidsissues (top 5) - PSD – beleidsagenda (doorkijk)
4. 	Gebiedsteam: Pier van Olhpen, Hoofd Gebiedsteam en GT-medewerkers
- Sturing aan de keukentafel - Transformatieopgave - PDCA
- Cases: • Wmo • Jeugd • Participatie
5. Sluiting ●

Van Der Graaf Multiservice viert zijn eerste levensjaar
Op 1 maart was het een jaar geleden dat René van der Graaf als zelfstandig ondernemer is begonnen met zijn bedrijf Van der Graaf Multiservice.
Daarvoor is hij jarenlang werkzaam geweest bij een groot
schoonmaakbedrijf in de regio,
waarvan vele jaren op de werkvloer, maar de laatste anderhalf
jaar als planner. Het werk als
planner gaf hem niet de bevrediging die hij ervan had verwacht
en voor hem was het de keuze:
weer terug naar de werkvloer
(waar hij altijd met veel plezier
heeft gewerkt) of voor zichzelf
beginnen. Na een aantal slapeloze nachten, veel overleg met zijn
vrouw en anderen besloot hij
voor zichzelf te beginnen. Van
zijn beslissing heeft hij geen spijt.
Direct contact met zijn klanten
vindt René belangrijk èn plezierig en ‘doen wat je belooft’ is zijn

credo. Voor elke schoonmaakklus kunt u bij René aankloppen,
of het nu recht-toe-recht-aan ramenwassen is of specialistische
hogedruk-reiniging, alle klussen
pakt hij met enthousiasme aan.
Als hij er zelf de tijd niet voor
heeft of de expertise niet in huis
heeft, maakt hij gebruik van ZZPers of andere contacten waarmee
het werk gezamenlijk wordt aangepakt en naar tevredenheid van
de klant wordt opgeleverd. Naast
zijn schoonmaakwerkzaamheden is René van der Graaf ook
gecertificeerd veilig-dak-inspecteur en keurmeester elektrische
arbeidsmiddelen, klimmateriaal
en valbeveiligingsmiddelen. Tegenwoordig zijn er voor werk

op en aan daken en gevels veiligheidssystemen verplicht. Deze
veiligheidssystemen dienen jaarlijks te worden gecontroleerd en
goedgekeurd. Ook dient elektrische apparatuur, dat beroepsmatig wordt gebruikt, jaarlijks
worden gekeurd. René is daartoe
gecertificeerd en voert door het
hele land controles en keuringen
uit. Deze keuringen kan hij in de
relatief rustige wintermaanden
inplannen en zijn een welkome
aanvulling op zijn werkzaamheden.
Mocht u meer willen weten over
zijn werk of een offerte aanvragen, kijk dan op www.vandergraafmultiservice.nl ●

Gialt Biesma levert met
scherpe blik olympische
prestatie in Pyeongchang

www.robs-tuincentrum.nl

De Olympische Winterspelen zijn al weer enkele weken verleden tijd maar
wat hebben we weer kunnen genieten van al die topsport die ons werd
voorgeschoteld.

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

or
res vo
Het adinrichting
l
totaa uin, kamer
van t nsterbank
en ve

Werden de winterspelen voor kijkend
Nederland decennialang beheerst door
het lange baanschaatsen, nu is daar de
definitieve doorbraak van shorttrack.
Eindelijk wordt deze sport op waarde geschat en met meerdere vaderlandse toppers op de baan is het een lust voor het
oog dat gezien mag worden! Wie al meer
dan vijfentwintig jaar meedraait in de
scheidsrechters-carrousel is onze eigen
dorpsgenoot Gialt Biesma. Begonnen bij
regionale wedstrijden in de provincie,
is hij nu uitgegroeid tot een internationale topscheidsrechter die bij de tweede
spelen op rij aanwezig is. “Shorttrack
is in fantastyske sport dêr’t alles yn sit.
Spanning, feart, taktyk en it jout de taskôger spektakel.”
Het was voor shorttrack minnend publiek misschien wel hét moment van de
spelen, het miraculeuze traject naar het
brons voor de vrouwen van de Nederlandse Relay ploeg. Zij grepen met een
wereldrecord de winst in de B- finale en
door twee gegeven penalties (straffen) in
de A- finale was er voor hen toch nog het
brons. Velen onder ons herinneren zich
ongetwijfeld nog die ongekende vreugde
uitbarsting van de vier rijdsters toen de
uiteindelijke onverwachte klassering bekend werd. In deze wedstrijd was Gialt
de videoscheidsrechter en in directe verbinding met de hoofdscheidsrechter op
de shorttrackbaan. In een aflossingswedstrijd als deze komen zelfs drie baanscheidsrechters soms ogen te kort om
alles te kunnen waarnemen. Gelukkig
is daar dan nog de videoscheidsrechter
die uiterst geconcentreerd, alert en met
behulp van de bewegende beelden hopelijk niets ontgaat. Uiteindelijk beslist de
hoofdscheidsrechter maar het tekent de
cruciale rol van de 'man achter de monitor'. “Ik sjoch it op byld en mei myn
ûnderfining en ynsjoch jou ik oertrêdings troch oan de haadskiedsrjochter
dy’t úteinlik beslist.” In al zijn wedstrijden als videoscheidsrechter is Gialt dan
ook volledig gefixeerd op de beelden
en wordt er van hem, evenals van de
rijders, een topprestatie verwacht. Een
enorme verantwoording waarbij alleen
de feiten en gebeurtenissen van belang
zijn, niet de deelnemers en de landen
waarvoor gereden wordt.

Gialt houdt van de sport die hij al vanaf
het moment dat hij er mee in aanraking
kwam nooit meer los kon laten. De sfeer
van de wedstrijden en de saamhorigheid
binnen het scheidsrechterskorps waarmee hij samenwerkt geeft hem zoveel
plezier en voldoening dat het einde nog
lang niet in zicht is.
Het meemaken van twee achtereenvolgende Olympische Winterspelen als
scheidsrechter is overigens uniek en laat
nog maar eens zien welke statuur Gialt
in al die jaren als scheidsrechter heeft
opgebouwd. “Ik sjoch it as in stikje wurdearring en in beleaning foar de tiid en
enerzjy dy’t ik der yn stek.”
Gialt, die als installateur werkt bij Hiemstra in Menaldum, is door de shorttrack
een wereldreiziger geworden en met
interviews voor 'Beeld en Geluid' op de
spelen voor even zelfs een nationale bekendheid! Eindelijk, na al die jaren investeren door de schaatsbond in shorttrack, is er de waardering en blijkt welk
spektakel deze discipline kan bieden. De
rondes zijn kort, de snelheid duizelingwekkend, sensationele inhaalmanoeuvres altijd op de loer, de beleving ongekend en stoelend op een combinatie van
techniek en durf bij de shorttrackschaatsers is geen enkele wedstrijd voorspelbaar. Met wereldtoppers zoals Sjinkie
Knegt, Jorien ter Mors, Yara van Kerkhof
en een gouden Suzanne Schulting is er
eindelijk wel de belangstelling van kijkend en journalistiek Nederland. Want
wie had ooit gedacht dat het langebaanschaatsen nog eens serieuze concurrentie zou ondervinden van shorttrack.
Vier jaar terug won Sjinkie als eerste Nederlander een medaille op de spelen in
Sotsji en dat bleek de opmaat voor vier
jaar intensieve topsportontwikkeling
met meerdere rijders in topnoteringen
bij WK’s, EK’s en Worldcups. Bondscoach Jeroen Otter mocht daarbij voor
de 'fine-tuning' zorgen en een nieuw
topsportklimaat was geboren! Op naar
de Olympische Winterspelen in 2022 in
het Chinese Peking en wie weet is Gialt
ook hier weer van de partij! ●
JAN J
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Berltsum feriening
Is je testament nog wel van deze tijd?

Je waant je ‘veilig’ met het
testament dat je ooit liet
opmaken. Voor eens en altijd
goed geregeld. Sjoukje de
Vries en Annemarie Feenstra van De Vries en Feenstra
Notariaat weten dat het in de
praktijk vaak anders uitpakt
dan verwacht. Erfgenamen die
van de kouwe kermis thuiskomen, het is absoluut geen
uitzondering.

onder bezit ook banktegoeden,
auto, boot en dergelijke. Nu zijn
er vrijstellingen voor erfbelasting, maar stel je voor: het huis
is afgelost en er is een spaarpotje
op de bank. Dan is er toch al snel
een behoorlijk vermogen en kan
de erfbelasting aardig in de papieren lopen. Een kleine rekensom toont aan dat het verstandig
is zo’n testament toch eens kritisch tegen het licht te houden.

Woensdag 11 april zijn de dames
te gast bij de algemene ledenvergadering van uitvaartvereniging
De Laatste Eer in Berltsum. Ze
komen vertellen hoe het werkt
met een testament. Niks saai,
niks taai, wel helder. Een tipje
van de sluier lichten ze alvast op.

Vruchtgebruik brengt wrange
vruchten voort
“Dat geldt trouwens ook voor het
vruchtgebruiktestament”, gaan
de dames verder. Echt niet meer
van deze tijd.“ Klein voorbeeld.
Zijn echtgenote is overleden.
Volgens het testament geniet de
weduwnaar vruchtgebruik. Kan
zijn, maar er moet met de kinderen nog wel een verdeling van
het vermogen gemaakt worden.
Op zeker moment wil de weduwnaar het huis verkopen en heeft
hij een hypotheek nodig voor
zijn nieuwe woning. Hij kan
dat niet zonder zijn kinderen
doen. Een van hen ligt dwars en
wil niet meewerken. Gevolg: de
bank verstrekt geen nieuwe hypotheek. Annemarie: “Dat is natuurlijk wel heel erg zuur. Wees
je ervan bewust dat in die hele
oude testamenten regels staan
die niet meer passen in onze tijd.
Hou verder in gedachten dat een
testament boven erfrecht gaat.”

Vermogen in stenen alleen kan
heel pijnlijk zijn
“Het is een misvatting dat een
testament voor het leven is”,
valt Annemarie met de deur in
huis. Als voorbeeld noemt ze het
testament op de langstlevende.
Bij deze vorm krijgen kinderen
hun wettelijk erfdeel pas na het
overlijden van de langstlevende
ouder. “Waar mensen vaak geen
rekening mee houden is dat er
na het eerste overlijden wel erfbelasting verschuldigd is over
het hele bezit”, vult Sjoukje aan,
“en de langstlevende moet dat
voorschieten. Als het vermogen
alleen in de stenen zit, kan dat
heel pijnlijk zijn.” Bij erfbelasting betaal je belasting over het
bezit, verminderd met de schulden. Naast de woning vallen

Partner onafhankelijk in testament van nu
In het testament van nu worden

de kinderen ‘verwachters’ als
een van de ouders overlijdt. Pas
bij het overlijden van de tweede
ouder is er erfbelasting verschuldigd over het vermogen dat er
dan nog is. Sjoukje benadrukt:
“De partner die overblijft houdt
zijn of haar onafhankelijkheid.
Had de weduwnaar zo’n testament gehad, had hij rustig een
hypotheek kunnen afsluiten. En
ook niet onbelangrijk, in het testament van nu kunnen kinderen
hun erfdeel opeisen op het moment dat hun ouder(s) naar een
zorginstelling verhuizen. In hele
oude testamenten zijn dergelijke
clausules vaak niet opgenomen.”
Levenstestament
Waar een testament uit de kast
komt na een overlijden, is het levenstestament juist bedoeld om
dingen bij leven te regelen. Dat
kan veel ellende voorkomen. Bij
hun presentatie gaan de dames
je erover voorlichten. Hoe het
mis kan gaan? Uit hun praktijk
hebben ze voorbeelden te over,
zoals de vrouw die voor het regelen van tal van zaken de handtekening van haar man nodig
heeft. Na een ongelukkige duik
in het Gardameer staat hij echter
te boek als vermist. Of de man
die maar moet bewijzen dat zijn
vrouw na een herseninfarct handelingsonbekwaam is en geen
handtekening kan zetten.
Ons kent ons
Ons kent ons. Ooit was het een
vanzelfsprekendheid. Maar toen
kwam het digitale tijdperk tot
bloei en werd ‘ons kent ons’ ten
grave gedragen. Een instantie
praat je niet meer om met je
mooie blauwe ogen. Laat je liever
overtuigen door Sjoukje en Annemarie van het belang van een
deugdelijk testament. Bezoek
woensdag 11 april de ledenvergadering van de uitvaartvereniging
in ’t Centrum. De presentatie begint om 20.30 uur en is ook voor
niet-leden. ●
Door Ria Algra

Samar in Momint...

BERLTSUMER
HÛNTSJE
Winterwille
Wat seach ús wrâld der efkes
hiel oars út. Berltsum is altiid
al in doarp om grutsk op te
wêzen mar foarrige wike wie
it hielendal in pronkje. Berltsum wie efkes wyt. Yn de sleaten
in laachje iis en de iisbaan iepen. De redens koene út it fet, de
slide fan ‘e souder.
Op myn gemakje strúnde ik yn dizze winterwike troch it
doarp. Bern op de slide fan de ‘grutte’ bult yn de boarterstún.
Bern mei it ark út de sânbak oan it wurk yn de skoallestrjitte
om in moaie kreaasje fan snie te meitsjen. Grutte bern oan it
sniebaljen. In riige Berltsumers bei Jan Feenstra yn de Tsjerkestrjitte mei de redens ûnder de earm. De minsken kamen
hun hûs út en giene de kjeld te liif. Jas oan, sjaal om, mûtse
op en wanten oan. Ik ha genoaten fan elts dy op in paad wie.
Op de iisbaan wie it ek in pracht gesicht. Mei soms wol trije
broeken oan stapten de trochsetters it iis op. De wyn yn ‘e
rêch en samar op nei it Moddergat. Dreger wie it om wer op
nei it iisbaanhokje te streekjen.
Klapperjende bernetoskjes, kâlde tienen, sere fingers… Mar se
joegen net oer, se setten troch. Der koe riiden wurden, dus der
waard riiden. Foar de ien in ‘uitje’ dy ‘t har tinken die oan de
tiid doe se sels noch in lyts famke wie en oan de hân fan heit
nei de iisbaan setten om fan heit it fertrouwen te krijen dat
se it sels ek wol koe. Om dernei wer nei hûs ta te gean wer at
mem siet te wachtsjen mei in kop poeiermolke. En at se gelok
hie…poeiermolke mei slachrjemme. In oar stie foar it earst op
redens. Foarsichtich gong it iene poatjes foar de oare. De earste meters lyk as Bambi die foar it earst op har eigen poatsjes
stean moast. Mar it duorre faaks net lang en de lytsje poatjes
begûnen al te glydzjen. Op jûntiid waard er ek riiden op de
iisbaan fan Berltsum. It ljocht oan en genietsje fan dizze mominten sa lang at de natuer it ta lit. Op ‘e jûn kaam de jongerein
ek nei de iisbaan ta. Foar de jongkeardels de kâns om in famke
by de hân te nimmen en sjen te litten wat se yn hûs ha. Foar it
famke in momint dat se efkes ferjit wat heit har eartiids leart
hat en krekt wat mear op de frijfeint hinget as nedich is. Els
belibbet de kâlde dagen op harren eigenwize. Tegeare op it iis,
rollebolle yn de snie as lekker waarm by de iepen hurd. Hoe at
jo it ek belibbe ha. Dit is hoe ik it besjoch. Kljeld bringt minsken tichter by inoar. It ferbynt! ●
It Berltsumer Hûntsje

Nieuws van tennisvereniging de Vierslag
Het mooie weer komt eraan en wat is er dan leuker om een
balletje te slaan lekker in de buitenlucht. En na de sportieve
inspanning is er de mogelijkheid voor ontspanning met een
drankje in onze gezellige kantine.
Altijd al eens willen leren tennissen? Pak nu je kans en geef je op
voor de tennislessen bij onze tennisvereniging De Vierslag! Vanaf
vrijdag 6 april starten de lessen die verzorgd worden door gediplomeerd tennistrainer Mannes van Weert van tennisschool RB challenge (meer info www.rbchallenge.nl).
Junioren kunnen 8x lessen voor € 55,- inclusief toernooitje. Senioren kunnen zich opgegeven voor 16 lessen voor € 110,-. Er zijn
diverse groepen voor beginners, gevorderden, jeugd en oudere senioren.
Ben je enthousiast geworden, dan kun je je tot 28 maart inschrijven via http://inschrijven.rbchallenge.nl/
Heb je vragen over de tennislessen, neem dan contact op met Aletta Kalma via tvdevierslag@gmail.com.

“Winterse streepjescode”

Meer informatie
Het tennispark is gelegen naast het kaatsveld. U bent van harte
welkom om eens een kijkje te komen nemen. Ook kunt u gebruik
maken van onze mogelijkheid voor introducees, dan kunt u 1 keer
tennissen voor € 3,75.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website
www.tvdevierslag.nl. Daarnaast hebben wij ook een facebooksite
@tennisverenigingdevierslag.
Graag tot ziens op ons tennispark ●
Het bestuur van TV de Vierslag
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Gezellige bingoavond met
muziek van Composed
Op woensdag 21 maart 2018 organiseert de diaconie haar
jaarlijkse ontspanningsavond voor alleen gaanden 60+ en
echtparen 65+.

Swingen, luisteren en meezingen met THC
Oostergoo in Ioannis Teatertsjerke
Hoewel THC staat voor Trek Harmonica Club, presenteren de leden zich liever als muziekgroep.
De trekzak staat weliswaar centraal en veel van de enthousiaste muzikanten hebben hun sporen
verdiend in de trekharmonicawereld, maar er wordt ook gespeeld op batá, cajon en gitaar.

De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur in
de Kruiskerk. Het belooft een gezellige avond te worden met bingo
en muziek. U kunt zich opgeven tot uiterlijk maandag 17 maart bij
Klaas Tolsma Buorren 46, tel.nr.: 0518 461321 Ook als u vervoer
nodig heeft, mag u dit doorgeven aan dhr. Tolsma ●

Bij de meeste nummers wordt bovendien ook gezongen. Het is dus
geen traditionele trekzakgroep.
Het tweede deel van de naam
verwijst naar Hotel Oostergoo in
Grou. Hier is het ooit begonnen.
En het is nog steeds de plek waar
de groep in de periode van oktober - mei iedere zondagochtend
samen speelt en repeteert. Dat
gebeurt dan van 10:30 - 12:30 uur
in het restaurant van Hotel Oostergoo, waarbij ook publiek van
harte welkom is. In deze periode
wordt er hard gewerkt aan het instuderen van nieuwe nummers,
wat resulteert in het traditionele
Voorjaarsconcert. Dit inmiddels

enorm populaire concert trekt in
april gewoonlijk meer dan 400
bezoekers naar Hotel Oostergoo.
THC Oostergoo brengt een gevarieerd programma. Natuurlijk
staan er trekzaknummers op het
repertoire maar dan wel vaak
net even anders, met eigen bewerkingen. Daarnaast komen instrumentale en vocale nummers
voorbij in Fries, Engels, Leeuwarders en Nederlands. Het gaat in
bijna alle gevallen om heel herkenbare nummers van bekende
artiesten, zoals -om er een paar
te noemen- The Dubliners, The
Eagles, Simon & Garfunkel en
John Denver, maar ook Gurbe

Douwstra en Anneke Douma. De
groep heeft maar één doel en dat
is het publiek laten genieten. En
dat lukt altijd met de brede muziekkeuze, van luisterliedjes tot
gezellige walsen, van gevoelige
ballads tot meezingers.
Muziekgroep THC Oostergoo
Zondag 25 maart 2018 om 15:00
uur
Ioannis Teatertsjerke, Lautawei
5a, Wier
Entree €10,00
Reserveren: s.sevenster@hetnet.
nl of 0518-471123
www.ioannistheatertsjerkewier.
nl ●

“Terwijl de meeste mensen lekker thuis bij de kachel zaten, werkten deze mannen in ijzige kou in het Hemmemapark. Dit heeft een reden. De tractor kon op dat moment, omdat de grond bevroren was, op
plekken komen waar ie anders wegzakt in de klei. De mannen gooiden de al eerder gesnoeide takken in de versnipperaar●

Berltsum kultuer
Janneke Bergsma: "Ynspiraasje komt út de
aventoeren fan hjoed en moarn."
Wat bart der as jo witte dat ien fan jo doarpsgenoaten de Lotto wûn hat, mar jo witte net wa at dat
is. Dat moat fansels útsocht wurde. En dat útsykjen, dat giet net sûnder tsjinslaggen.

dat net in goed idee en Janneke
keas foar in oplieding ta beukerjuffer. “Ik haw sân ier beukerjuffer west op in skoalle yn
it Fean. Dernei binne ik fiif jier
haad west fan in basisskoalle yn
Purmerend. Allegearre aardich,
mar ik woe fierder mei toaniel.
Purmerend en Amsterdam leine
net safier fan inoar en ik bin doe
start mei de teäterskoalle. Yn
fjouwer jier tiid bin ik ôfstudearre yn regy mei in twatalich stik.”

Janneke Bergsma regissearret dit
jier foar de tredde kear op rij in
stik fan Elts syn Rol, de toanielferiening fan Berltsum. Dit jier
spylje sy it stik ‘Nelis syn Lot’.
Janneke Bergsma regissearret
net allinne dit stik, mar hat it
stik ek bewurke foar ús toanielferiening.
Janneke Bergsma komt út in nêst
wer at toaniel en foardrachten
op ’e foargrûn stiene. Har heit
wie boer, mar skreaun en regissearre ek in protte. Doe ’t Janneke sechstjin ier wie, woe se wol
graach nei de toanielskoalle yn
Amsterdam. Heit en mem fûnen

Fan doe ôf oan hat Janneke it teater, regissearjen en rollenspullen spyljen net mear los litten.
Sy hat tsien kear mei spile in in
stik fan it Tryater en derneist hat
se teaterdosint west by Parnas.
Derneist joech se ek ferskate
kursussen. Wat regy oan belanget hat Janneke al in moai listje.
Witte jo it berne iepenloftspul
Minoes yn Jorwert noch, as it
iepenloftspul Hair in Dronryp?
Allegearre ûnder regy fan Janneke. “By it regissearjen draait it
om spilers oanwizingen te jaan
ta it belibjen, mar der is mear
as allinne it spyljen. Dat moat
goed fansels, mar de sfear moat
ek goed wêze. De groep moat in
ienheid mei inoar wêze en mei
inoar wat bysûnders fan meitsje
wolle. It stik, mar ek it proses
der nei ta mat bysûnder wêze. Je
moatte minsken ynspirearje en
triggerje sadat se it beste yn harren sels nei boppen helje. Mar
boppe al, de minsken moatte der
plezier yn hawwe. Dat dogge je

troch mei in goeie toanieloanpak te kommen en dudelik te
wêzen.”Hoe geane we it dwaan,
hoe sjocht it der út en….. ik fyn
it wichtich dat der repetearre
wurd sûnder boekje fan it begjin
ôf oan.”
It mei wol dúdlik wêze dat Janneke wit wer se mei dwaande
is. Neist regissearjen bewurket
en skriuwt Janneke ek stikken,
somtiden tegearre mei har man
Piter-Jan. “Dan binne we op
fakânsje en sitte we mei ús beiden foar de tinte. Soms giet it
dan fansels, som is it ek in worsteling. Dan skriuwe en betinke
we mei ús twaen.” En dan wurdt
der ek noch wurke. Janneke
is selsstannich ûndernimmer
fan Jawis training & advies. Dit
docht sy tegearre mei Wietske de
Boer. Nije dingen dwaan, op ‘e
nij ynspirearje reitsje, dwaande
wêze,aksje dat past it beste by
Janneke.
Tweintich ier lyn hat Janneke ek
alris in stik by Elts syn Rol regissearre. Dernei hat it even stil lein,
mar de lêste trije kear wie Janneke wer fan de party. Wolle jo in
jûn hearlik ûnberdaarlik jimme
fermeitsje om de minsklike lekken en brekken yn in doarp as
Terpwert? Dan moatte jo der by
wêze op sneon 17 maart, snein
18 maart as freed 23 maart. Allinne foar dan binne der noch
kaarten beskikber. Kaarten kinne jo online bestelle op www.
eltssynrol.nl. Oant dan! ●
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20 maart		
19.30 uur
			
21 maart		
19.30 uur
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15.00 uur
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19.30 uur
			
			

Kernteam Samenleving,
Gemeentehuis – Franeker
Bingo-avond met muziek, 		
Kruiskerk – Berltsum
THC Oostergo,
Ioannistsjerke – Wier
Paaseieren zoeken,
Hemmemapark – Berltsum
Oud papier, Berltsum
Algemene ledenvergadering
De Laatste Eer, ’t Centrum –
Berltsum

Kom paaseieren zoeken
op zondag 1 april
De activiteitencommissie van het MFC heeft vorige week de
paashaas uitgenodigd om dit jaar met Pasen zijn eieren in het
Hemmemapark te verstoppen.
Daarom kunnen alle kinderen uit Berltsum (tot 12 jaar) op zondag
1 april tussen 15.00 en 16.30 paaseieren komen zoeken! Onder begeleiding van een volwassene, en met een mandje om je gevonden
eieren in te bewaren, kun je je (gratis) inschrijven bij de ingang
van het Hemmemapark bij de Bildtdijk en op zoek gaan naar lekkere eieren!
Tot dan! ●

Tips en handvatten voor een positief leven, Cursus GRIP&GLANS gaat van start
Iedereen is in belangrijke mate zelf verantwoordelijk voor zijn of haar geluk. Soms is het goed om even de balans op te maken en te kijken hoe het beter
of plezieriger kan. De groepscursus GRIP&GLANS, die op 9 april start, helpt daarbij.
De cursus is bedoeld voor mannen en vrouwen ‘met levenservaring’ die hun leven meer glans
willen geven.
Als rode draad door de cursus
loopt de zogenaamde GLANSschijf van vijf, vergelijkbaar met
de voedingsschijf. Elke letter van
het woord GLANS staat voor een
element dat je geluksgevoel beïnvloedt.

veer tien deelnemers, die worden begeleid door twee ervaren
GLANS-trainers. Het cursusgeld
bedraagt €25,00.

Doelen stellen en bereiken
Deelnemers krijgen tips en handvatten om positief in het leven te
staan en tegenslag of verlies te
overwinnen. Aan de orde komen
onder meer initiatief nemen en
zelfvertrouwen opbouwen, sociale contacten en vriendschap,
doelen stellen en bereiken en
persoonlijke kwaliteiten ontdekken en uitbouwen. Tijdens de
cursus is er ruimte om ervaringen uit te wisselen en vaardigheden te oefenen.

Meer informatie en aanmelden
Op de website www.gripenglans.
nl staat meer informatie over de
cursus en ervaringen van eerdere
deelnemers.

Praktische informatie
De
volgende
GRIP&GLANS
groepscursus start op maandag 9
april en vindt plaats in het Groe-

Kennismaking
Deelnemers aan de cursus hebben voorafgaand een kennismakingsgesprek met een van de
trainers, waarin ze direct eventuele vragen kunnen stellen.

ne Kruis Gebouw, Sportleane 7 in
Berltsum.
De cursus bestaat uit zes weke-

lijkse bijeenkomsten, op maandag tussen 13.30 en 16.00 uur.
Een pauze is inbegrepen, waarin

voor koffie en thee wordt gezorgd.
De cursusgroep bestaat uit onge-

Wie meer wil weten over de cursus, of zich wil aanmelden, kan
contact opnemen met de glanstrainer in zijn of haar gemeente:
Johanna Schaap
(Gemeente Harlingen)
tel: 06-10890607
mail: j.schaap@harlingen.nl of
Tjik Flameling (Gemeente Waadhoeke, regio Menameradiel),
tel: 06-11860776,
mail: t.flameling@waadhoeke.
nl ●

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 kwaliteit. Met onze specifieke klantgerichte aanpak en het

Loop binnen
zonder
afspraak.

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.

Hypotheekvragen?

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

Kom naar ons
Hypotheek
Inloopspreekuur.

Je bent van harte welkom
Onze experts geven vrijblijvend en kosteloos antwoord op je hypotheekvragen.
Elke maandagavond in Franeker, alle werkdagen, dinsdagavond en zaterdagochtend
in Leeuwarden. En elke vrijdagmiddag in Sint Annaparochie.

Kijk voor locaties en tijden op www.rabobank.nl/lnwf
Growing a better world together

Sybren van Tuinen

registermakelaar - taxateur

Sybren van Tuinen
registermakelaar - taxateur

Voor
Keuze een
voor
zichtbare
het leven
verzorging

* 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

Buorren 76, Berltsum
Telefoon 0518-461744

1500 m2
er!
i
z
e
l
p
l
e
k
win
Tichelersdyk 28b Berlikum

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

keren
r
a
p
s
i
t
En gra
eur!
d
e
d
r
voo

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

Keuze
voor
het leven

Keuze
voor
het leven

DOUWE
PLOEG
FinanciëLE PLANNING 2.0

9041 GC Berlstum
Kersehôf 15
Douwe Ploeg FFP
■ MATRASSEN, LATTENBODEMS, DEKBEDDEN,

Keuze
voor
het leven

I www.douweploeg-fp.nl
E douwe@douweploeg-fp.nl
T (0518) 842 190 | 0621 578 628

DOUWE
PLOEG
FinanciëLE PLANNING 2.0

Gecertificeerd financieel planners
Gecertificeerd
financieel plannersfinancieel
Gecertificeerd

Douwe Ploeg FFP

DOUWE
PLOEG
FinanciëLE PLANNING 2.0

planners Gecertificeerd financieel planners

T (0518) 842 190 | 0621 578 628

DOUWE PLOEG
Colofon
Op'e Roaster DOUWE PLOEG
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Adverteren
Aanlevering: Advertenties kunt u digitaal aanleveren per
email. Graag als JPG-, EPS-, TIFF- of PDF-bestand.

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

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.
Gecertificeerd financieel planners
	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 resoOplage
lutie hebben van minstens 300 dpi (min 1 MB) in JPG, TIFF
Dorpskrant Op ‘e Roaster verschijnt iedere maand (behalve
of PSD file.
in augustus) in een oplage van ca. 28.000 exemplaren.
- Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde.
- 	De redactie behoudt zich het recht voor tekst in te korten
Verspreiding
of artikelen te weigeren.
Zie colofon ‘De Stienser’ door: FRL Leeuwarden (tel. 058-2154157)
Sluitingsdata voor de eerstvolgende editie van
Op ‘e Roaster
Opmaak
• Advertenties dienen uiterlijk woensdag 11 april 2018 aanBrandsma Offset Ferwerd
geleverd te worden per email: roasteradvertenties@gmail.
(Druk- en zetfouten voorbehouden)
com.
• Kopij dient uiterlijk woensdag 11 april 2018 op de redactie
Email
aanwezig te zijn via roaster.berlikum@gmail.com
Advertenties: roasteradvertenties@gmail.com

Douwe Ploeg FFP
Kersehôf 15
9041 GC Berlstum

Kopij: roaster.berlikum@gmail.com

T (0518) 842 190 | 0621 578 628
E douwe@douweploeg-fp.nl
I www.douweploeg-fp.nl

het leven
voor
Keuze

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster:
zaterdag 21 april 2018

