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Smartlappenkoor "leedvermaak" uit Franeker
met Berlstsumer tintje, winnaar fonkelfestival!
Zoals Theo Reitsma het zo mooi
verwoordde na de EK winst van het
Nederlands elftal in 1988: “Het is
een goed stel hoor!”, zo gaat dat
ook op voor de Berltsumer dames
Tetty Wiersma, Sippie Abma,
Corrie Temme en Pietie Siderius.
In een ware kakofonie rollen in
huize Wiersma tijdens het vraaggesprek de anekdotes en zangfragmenten over de tafel! Een enthousiasme die zijn weerga niet kent
en waarschijnlijk de basis is voor
het succesvolle smartlappenkoor
“Leedvermaak”. Op het smartlappenfestival in Amersfoort van
vorig jaar volgde de uitnodiging
vanuit Helmond voor het fonkelfestival met het reeds gememoreerde resultaat. Een prachtige
stimulans om met dezelfde energie
door te gaan en het zoeken van
nieuwe uitdagingen.
Levensliederen, smartlappen en
volksmuziek met daarbij een
lach en een traan is de basis van
een smartlappenkoor. Emotie
overbrengen op het publiek dat
drama, vreugde, verdriet, droefheid en mogelijk een hopeloze
liefde moet doorvoelen gelijk de
teksten ten gehore worden gebracht. Deze hartstochtelijkheid
weet Leedvermaak dusdanig over
te brengen dat elk optreden een
feestje wordt met soms een uitschieter in een prestigieuze prijs!
En hoewel plezier een belangrijke pijler onder het succes is, is
discipline, inzet en gedrevenheid
net zo belangrijk!
De Berltsumer dames zijn dan
ook ongelooflijk trots op de prijs
die hen ten deel viel samen met
hun collega’s van het smartlappenkoor. Een professioneel geleid geheel dat weliswaar met
veel vrolijkheid opereert maar
waar de kwaliteit voorop staat!
Maar liefst veertig koorleden en
de nodige aspirant zangeressen
die nog op de wachtlijst staan om
toegelaten te worden tot dit muziekensemble! Er is een soort van
ballotagecommissie die de zang
beoordeeld en bij goeddunken
wordt je toegelaten tot de groep!
Als ware het een voetbalteam!
Zoals Douwe Wiersma, vanuit de
woonkamer tijdens het interview
vaak glimlachend meegeniet end
van de welbespraaktheid van de
dames, bijvalt: “Het is een teamsport!”
Tetty Wiersma is deelneemster
van het eerste uur in het 11 Jarig

bestaan van het koor en geniet
nog steeds van elke repetitieavond en optreden! “Ik seach doe
de advertinsje yn de krante en
tocht: “Dit is krekt wat foar my!”
Ik ha der nea spyt fan hân en genietsje fan alle sjongmominten!”
Pietie Siderius is nog maar een
jaar lid van de club maar moet
aan tafel bijna geremd worden in
alle gesproken superlatieven die
zij nu met het smartlappenkoor
in korte tijd heeft meegemaakt.
Met veel gevoel voor drama en
wellicht iets aangezet komt ze
woorden tekort wat “Leedvermaak” nu al voor haar betekent!
“It is in feest mei dizze froulju op
te treden. Wat in genot en plesier
dat wy hawwe! It is net te leauwen!”
Spil in dit geheel is dirigent, solist, regisseur en tevens arrangeur Inge Teerstra. Corrie, ook
al weer zeven jaar actief, roemt
haar inbreng en typeert haar als
“streng maar rechtvaardig!” Er
wordt bij de repetities namelijk
een hoge opkomst geëist, uit het
hoofd leren van de zangstukken
en opperste concentratie bij het
zingen en repeteren van de muziekstukken. Als een van de weinige koren wordt er driestemmig
gezongen met daarbij veel solo
partijen! Samen met de muziek
wordt een verhaal verteld en uitgebeeld zodat het publiek nog
beter beleeft wat er wordt gezongen. Een cruciale rol dus voor
Inge die een samenbindende rol
vervult en zorgt dat al die veertig persoonlijkheden een geheel
vormen… zonder wanklank en

Chris: Ik haw myn skouderbonke brutsen, no haw ik in
brutella om.
Brecht: Mem, ik moet een doekje want mijn snot gaat
bellen.
Gineke: Mem iepen jo mûle, ik wol wat tsjin 'e poppe
sizze.
OPROP: Hawwe jo ek in leuke útspraak fan jo bern,
jo pakke-/beppesizzer as miskien fan jo buorjonkje?
Stjoer it ús ta! roaster.berlikum@gmail.com ●

Hoog bezoek op CBS De Fûgelsang
In schooljaar 1868 - 1869 ging het christelijk onderwijs in
Berltsum van start. Vorig schooljaar heeft de school daar
uitgebreid bij stilgestaan met een leuke feestdag en receptie
voor de hele school. Dit heeft de aandacht getrokken van
onze commissaris van de koning van Friesland,
dhr. Arno Brok.
nooit in mineur! Onder al die
hartstochtelijke vrouwen trouwens een man, toetsenist Hans
Bruining, die zich uitstekend
in dat vrouwengeweld weet te
“Hanshaven”.
Er is een bestuur en er zijn commissies die verantwoordelijk zijn
voor de gekozen muziekstukken,
de kleding en het gezongen repertoire bij optredens. De lat ligt
hoog en wordt nogal eens naar
boven bijgesteld om nog beter
uit de verf te komen zonder dat
dit ten koste gaat van het plezier en de beleving! Ook voor
Sippie Abma is het zingen van
smartlappen en volksliederen
in groepsverband al ruim zeven
jaar een feestje. “Ik moast suver
bykomme fan it súkses en it genietsjen fan it Fonkelfestival. Yn
de bus dêrhinne mei sels-smarde
broadsjes! It wie lykas in skoallereiske.” Zelfs haar kleinkinderen
genieten van de smartlappenmuziek als ze oppast en mooi gelijktijdig kan oefenen. Dat haar
eigen kinderen dan weleens de
wenkbrauwen fronsen bij een
dusdanig smartlapgehalte neemt
Sippie maar op de koop toe!
Zingen houdt je dan ook jong van
geest en is ook nog eens gezond!
Vele optredens staan alweer gepland en na deze festivaloverwinning zal de vraag wellicht nog
groter worden! De Berltsumer dames zien de toekomst rooskleurig tegemoet en smachten vol gevoel voor drama alweer naar het
volgende hoogtepunt! ●
JAN J

Maandag 28 oktober bezocht hij de school omdat hij zelf wel eens
wilde ervaren wat voor een speciale school De Fûgelsang is. Dat ze
tegen de verwachting in niet krimpt maar groeit en hoe die christelijke identiteit wordt vormgegeven en hoe voelen kinderen, ouders en leerkrachten dit dan?
In gesprek met leerkrachten, de leerlingenraad en op zijn weg
door de school en ook tijdens het bijwonen van een Friese les bij
de kleuters, een gymles in groep 5 en een muziekles in groep 4
voelde dhr. Brok de positiviteit van de school.
De Fûgelsang is een school die staat waar ze voor staan en dit uit
zich in o.a. de omgang met elkaar. Waarden als samenwerking,
discipline, respect, moed, humor en betrouwbaarheid maar ook
zelfstandigheid en verdraagzaamheid staan hoog in het vaandel.
Hiermee is het nog niet afgelopen want de leerlingenraad heeft
een uitnodiging gekregen om na de kerstvakantie op het provinciehuis te komen waar ze de speciale gasten van de heer Brok zullen zijn. Super leuk! Dat de maandag de Fryske dei op de skoalle is
vond de heer Brok helemaal geweldig.
Dhr. Brok werd vergezeld door zijn persoonlijke medewerker
mevr. Bergwerff, de wethouder van onderwijs van de gemeente
Waadhoeke mevr. N. Haarsma en de bestuurder van CBO Noardwest Fryslân, dhr. W. Reitsma. Voorafgaand werd directeur Jeanette Slagter door Omrop Fryslân tijdens een radio uitzending gebeld
om uitleg te geven over het bezoek van dhr. Brok.
En deze week ontving de school een bedankbrief waarin de prettige ervaring alsmede de uitnodiging van de leerlingenraad nog
eens werd benadrukt.
Team en leerlingen kijken terug op een geslaagd bezoek en kijken
uit naar de nieuwe ontmoeting na de kerstvakantie. ●

Bern mei in ferhaal

Grietje doet een stapje terug
Na ruim 40 jaar doet Grietje een stapje terug. Om u voortaan goed van
dienst te kunnen zijn, hebben wij de taken verdeeld tussen Grietje, Siepie
en Helena. Grietje richt zich nog enkele jaren (naast haar gebruikelijke
activiteiten) op permanente make-up, één van haar specialismes. Voor
alle andere behandelingen, kunt u vanaf 28 november terecht bij Salon
Helena in Berltsum en bij Schoonheidssalon Siepie in Dronryp. De winkel
van Salon Grietje blijft open met aangepaste openingstijden. Hierover
wordt u binnenkort geïnformeerd via de Facebookpagina van Salon
Grietje. Wij willen u via deze weg graag hartelijk danken voor het in ons
gestelde vertrouwen in de afgelopen 40 jaar. En graag bevelen wij Salon
Helena en Schoonheidssalon Siepie van harte aan voor uw toekomstige
schoonheidsbehandelingen!

Geopend vanaf:

28 november
ma: 13.00 - 21.00
di t/m vrij: 9.00 - 18.00
info@salonhelena.nl
06 - 345 57 457
Kersehof 11
9041 GC Berlikum

Hoi ik ben Anna. Ik ben 9 jaar. Mijn vader heet Bernardus, mijn moeder heet Jantien en mijn zusje heet
Nynke. Ik zit op kaatsen en mijn verdere hobby’s zijn:
knutselen, buiten spelen en dansen, we hebben drie
kippen deze heten K3.
Ik woon op de Hofsleane 77 mijn moeder is juf op
de Twiner in Sint Jacobiparochie en mijn vader aardappel inkoper voor de patatfabriek. Ik zit op De Fugelsang en mijn lievelingsvakken zijn topografie,
gym en handvaardigheid. Later wil ik kunstenares of
juf worden omdat ik knutselen en werken met kinderen heel leuk vind. Ik knutsel elke donderdag met
beppe Afke. Op maandag en vrijdag pas ik samen met mijn moeder of tante Ant op
mijn neefje Jelmer en mijn tweeling nichtjes Lotte en Elske. Familie is voor mij heel
belangrijk omdat het fijn voelt om samen te zijn.
Wij doen altijd het spel Jachtseizoen in Berltsum, er zijn veel goeie verstop plekken.
Maar er ligt wel veel troep op straat en dat vind ik slecht voor de natuur. Voor de
dagelijkse spullen kunnen we goed terecht in de winkels van Berltsum . Op sportgebied geef ik Berltsum een 10. Net als mijn vader en moeder wil ik ook op toneel,
ik help ze soms met de rollen. Berltsum is voor mij het beste dorp ter wereld dus ik
wil nooit verhuizen want ik heb veel ste veel vrienden zoals Amy en Esmee en mijn
leuke klasgenootjes. Ik voelde me speciaal toen Jan naar me toe kwam om dit stukje
te schrijven. Ik vind het leuk om over mijzelf te schrijven en over het leven van een
ander te lezen. Dat maakt deze rubriek KABOEJA (vet cool)! Ik zie je in Berltsum!!! l
Anna Smits.

Groep 7 en 8 Fûgelsang doen mee
aan (S)cool on wheels!
(S)Cool on Wheels is een voorlichtingsproject, aangeboden door Fonds Gehandicaptensport, waarbij een docent in de klas en in de gymzaal laat zien hoe het
is om een handicap te hebben.

/salonhelenaa

Buorren 76, Berlikum, 0518 461744, www.salongrietje.nl

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

VOEG- EN METSELWERK
■ STRALEN ■ BETONRENOVATIE
■ IMPREGNEREN ■ INJECTEREN
■ KELDERAFDICHTING
■

administratie en MKB-advies

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

Berltsum • 0518-41 92 95

www.siegersmagevelrenovatie.nl

Sport Fryslan vindt dat iedereen moet kunnen sporten en steunt daarom dit project
van harte. Leerlingen leren hierdoor namelijk spelenderwijs dat als je een handicap
hebt heel erg veel mogelijk is! Ze ervaren zelf hoe het is om in een rolstoel te zitten
en gaan met elkaar de uitdaging aan tijdens een potje rolstoelbasketbal.
Zo heeft docent Martin Bergman in groep 7 en 8 verteld over zijn leven en sporten
met zijn handicap en met de kinderen van deze groepen (m.b.v. assistent-instructeur
Joop Gutman) in de gymzaal rolstoelbasketbal gespeeld: in alle opzichten een erg
leerzame ervaring voor de leerlingen! l

BSO Berltsum
De herfstvakantie stond bij BSO
Berltsum in het teken van cupcakes
bakken. En niet zomaar bakken, nee,
voor het goede doel!

FOAR MOAI TÚNWURK
Kersehof 14
9041 GC Berltsum

germsgrien
germsgrien.nl

06-2693 4267

Dit jaar deed onze BSO mee aan de “Aan
de bakdag” van dr. Oetker en SOS kinderdorpen. De bedoeling was om zoveel
mogelijk cupcakes te verkopen. De opbrengst gaat naar de kwetsbare kinderen
in Meru, Kenia. In zo’n SOS kinderdorp
wonen kinderen die er anders alleen
voor staan. Hier wordt hen een liefdevol thuis geboden en een SOS-familie.
Kinderen kunnen hier veilig opgroeien.
Wat is er nou mooier dan samen met
de BSO kinderen cupcakes te bakken,
deze te versieren en daarna te verkopen.
Vol enthousiasme werd er gebakken,
versierd en ingepakt! Al met al een succesvolle actie met een mooie opbrengst
van € 236,00. Alle kinderen, leidsters en
kopers nogmaals bedankt voor het steunen van deze actie. Wie weet doen we
volgend jaar weer mee?! l

berlikum.com 9

Berltsum yn bedriuw

UITGELICHT

Christa de Vries: “Als de basis goed is,
komt een kind tot ontwikkeling.”

Friese streekwinkel “Ut Streekie”
in Leeuwarden feestelijk geopend
door zangeres Anneke Douma.

Ik ben aangeschoven bij Christa de Vries. Als ik binnen ben, vertelt ze me dat ik met de trap wel
alvast naar boven mag gaan. Een subtiele trap brengt mij bij een ruimte aan huis. Als ik bovenaan
de trap sta, kom ik uit op een ruime en vooral lichte zolderkamer. Een fantastisch mooie plek waar
kinderen ondersteunt en begeleid kunnen worden.
Christa de Vries woont samen
met haar partner Frans al ruim
twintig jaar in Berlikum, op de
Bitgumerdyk samen met hun 2
zonen, Jochem (14) en Floris (10).
Tien jaar werkte Christa als juf
in het basisonderwijs, maar na
een tijdje voldeed dat haar niet
meer. De manier van lesgeven,
de tijdsdruk en vooral de prestatiegerichtheid stonden haar tegen. Op die manier wou ze niet
langer kinderen begeleiden naar
de volwassenheid. Maar ja, wat
dan wel? Dat was destijds nog
een grote vraag. Ze wist wel dat
ze in elk geval haar baan ging opzeggen, ging werken op de peuterspeelzaal en zich ging oriënteren in datgene dat er allemaal
nog meer was. Aan opleidingen
geen gebrek, er was genoeg
keuze. Maar waar kies je dan
voor? Ze kwam een artikel tegen
over een kindertherapeut en dat
wekte haar interesse. Ze las het,
werd enthousiast en koos voor
een opleiding in Utrecht; Holistische Pedagogische Begeleiding,
gericht op kinderen. Ze behaalde
haar diploma en gedurende haar
studie doet ze nog een aantal bijpassende cursussen.
Sinds februari 2015 is Christa
gestart met haar eigen onderneming. Ze richt een praktijk voor
Kinderyoga en Begeleiding op.
Het leuk deel van haar werk vindt
ze het inschatten wat kinderen
en ouders nodig hebben en op basis daarvan aan de slag gaan. Ze
start met een intakegesprek met
de ouder(s) en kind. Vervolgens
wordt ingeschat wat er nodig is.
Per kind is dat natuurlijk erg verschillend en Christa speelt dan
ook in op de behoefte, de ontwikkeling en de voorkeuren van een
kind. Door het inzetten van begeleiding zowel voor het kind maar
ook richting ouders, worden er
aan diverse doelen gewerkt. Yoga
zet ze vaak in om die doelen te
bereiken. Want yoga is meer dan
alleen maar in de knoop liggen.
Zo was mijn beeld, echter er zit
veel meer achter een yoga oefening. Naast yoga zet ze ook massage in, adembewustwording en

creatieve werkvormen als verf,
klei en kleurpotloden in om doelen te bereiken.
Naast het begeleiden van kinderen biedt Christa binnen haar
praktijk ook yogalessen aan
kinderen en ouders aan. Yoga
bestaat uit verschillende onderdelen, te weten houdingen, zintuigen, ademhaling, ontspanning
en inspanning. Het inzetten van
yoga is bijvoorbeeld goed voor
het vergroten van het zelfvertrouwen, vergoot de weerstand
en stimuleert de creativiteit.
Yoga kan al vanaf de peuterleeftijd gedaan worden, maar is zeker ook geschikt voor kleuters,
tieners en alle leeftijden daartussenin. Voor de peuter en kleuters
wordt vaak gewerkt met prentenboeken, bij de oudere kinderen
worden thema’s passend bij de
leeftijd aangeboden bijvoorbeeld
zelfvertrouwen, uniek zijn en
balans. Naast yoga geeft Christa
ook Wobbel yoga. Zij is de enige
Wobbel yoga docent in Friesland.
Wobbel yoga is yoga waarbij gebruik gemaakt wordt van het originele wobbelboard (balansbord).
Doel is op een speelse wijze het
lichaamsbewustzijn vergroten en

het stimuleren van de creativiteit, balans en kracht.
De laatste tijd doet Christa er
steeds meer en meer bij. Zo
heeft ze de cursus “kind van 9”
(gaat om de levensfase van 7 t/m
11 jaar) afgerond. Doordat haar
eigen kinderen ouder worden,
ontstaan bij haar ook nieuwe vragen rondom de ontwikkeling van
kinderen. Vanuit haar eigen thuis
neemt ze veel mee en blijft ze in
ontwikkeling. Op zoek naar nieuwe informatie, nieuwe cursussen
of opleidingen. Voor Christa is
het belangrijk om door te blijven
ontwikkelen. Daarnaast vind ze
het belangrijk dat een kind zich
gehoord en gezien voelt. Dat is
voor Christa de basis en vanuit
daar komt een kind tot ontwikkeling. In haar begeleiding streeft
ze er dan ook naar om ouders
echt in gesprek te laten gaan met
het kind en ouders echt te laten
luisteren naar hun kind. Ga er
maar gewoon naast zitten.
Ik heb Christa leren kennen als
een open en toegankelijk persoon die geniet van de kleine
dingen in het leven. De kleine
dingen in het leven zorgen over
het algemeen voor het grootste
geluk ●

Nieuws van het MFC
De heren Jan en Frans Zeinstra, gezamenlijk eigenaar van de tomatenkwekerij Dili, hebben de
financiering van het MFC een enorme steun in de rug gegeven.
Een van de stuurgroep leden
heeft gevraagd naar de bereidheid om een deel van obligatie
mee te ondersteunen om zo het
multifunctioneel centrum te
kunnen realiseren. De beide heren hoefden niet lang na te denken en gaven aan dat ze voor het

restant aan obligaties ter hoogte
van € 43.000 wilden instaan.
Jan en Frans geven hiermee een
krachtige invulling aan hun eigen gevoel bij maatschappelijke
verantwoordelijkheid van het
ondernemen. Ze voelen zich ook

verbonden met het “wel en wee”
van het dorp Berltsum en het
vele vrijwilligerswerk.
De Stuurgroep is uiteraard “ut de
schroeven” met deze toezegging
en het dorp krijgt hiermee weer
een enorme impuls. ●

Op zaterdag 9 november was het zover. Winkel “Ut
Streekie” werd geopend door Anneke Douma. Zij verzorgde daarnaast een muzikale bijdrage op de opening.

Eerst heette de winkel nog Priuw maar nadat Hisse en Renuka Brouwer uit Berltsum de winkel hadden overgenomen
wilden ze verder onder een nieuwe naam, een echte Liwadder naam, en met een nieuw logo. Dit is tevens de derde
winkel in 6 maanden tijd die het ondernemersechtpaar in
Leeuwarden heeft geopend.
De winkel bestaat al zes jaar en de vorige eigenaresse heeft
door de jaren heen een vaste klandizie opgebouwd. Ook veel
toeristen weten de winkel te vinden. Mede dankzij Leeuwarden Culturele hoofdstad 2018.
De opzet blijft hetzelfde, namelijk veel Friese streekproducten, Friese speciaal Bieren, souvenirs etc. Verder kunt u in
de winkel terecht voor het opmaken van geschenksets en
diverse proeverijen ●
Openingstijden:
Dinsdag
13.00 - 17.00 uur
Woensdag 13.00 - 17.00 uur
Donderdag 10.00 - 21.00 uur
Vrijdag
10.00 - 17.00 uur
Zaterdag
10.00 - 17.00 uur
Zondag
13.00 - 17.00 uur

“Ut Streekie”
Oldehoofsterkerkhof 52
8911 DH Leeuwarden
Tel: 06-28283772
www.utstreekie.frl
info@utstreekie.frl

FK
tikkertje
Berltsumer talint Corné
Bakker heeft zich geplaatst voor het Friese
kampioenschap tikkertje op 18 december in
Drachten.
Succes Corné! ●

Huisartspraktijk Comello Berlikum
Vooraankondiging eindejaarsmededelingen

Praktijk en apotheek gesloten
van woensdag 25 december 2019
t/m woensdag 1 januari 2020
IN DEZE PERIODE alleen WAARNEMING
voor DRINGENDE MEDISCHE ZAKEN
(dus huisarts EN recepten apotheek)
Wees op tijd met u herhaalrecepten,
u kunt dit bestellen tot maandag 23 december 10.00 uur
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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

Nieuws van OBS LYTS Libben
Sponsorloop
Een aantal weken geleden hebben alle kinderen
van OBS Lyts Libben meegedaan aan een sponsorloop. Alle kinderen werden gesponsord door
hun ouders, familie en vrienden. Wat hebben
de kinderen super hun best gedaan om zoveel
mogelijk rondjes te lopen om daarmee geld op
te halen voor nieuwe materialen voor school. En
wat waren veel ouders gekomen om de kinderen aan te moedigen!
Door middel van een prachtige officiële cheque
werd het bedrag van de sponsorloop bekend gemaakt. Wat een fantastisch bedrag van € 2885,85 hebben de kinderen bij elkaar
gerend!! Een dik compliment voor alle kinderen van onze school. De leerlingenraad
bespreekt in de groepen wat de wensen zijn en op deze manier wordt er met elkaar
besloten waar we het geld aan besteden.
Voorleeswedstrijd groep 7/8
In het kader van de Kinderboekenweek streden
leerlingen van groep 7 & 8 om de titel ‘Beste
voorlezer van Lyts Libben 2019’. Iedereen deed
het super goed, wat een talent! De jury had het
moeilijk maar de winnares was Simone Born.
Hemmemapark
Vorige week hebben groep 7 en 8 in tweetallen
herfstfoto’s gemaakt in het Hemmemapark te
Berltsum. Eenmaal terug op school werden de
mooiste foto’s uitgezocht en aan elkaar gepresenteerd. En wat zaten er prachtige foto’s tussen.

■ LEVENSMIDDELEN
Wat een kinderen met aanleg
op onze school! Het was een geslaagde middag!

■ VERF EN SCHILDER ARTIKELEN
■ HOME DECORATIE
■ HONDENVOER
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En grat eur!
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Website/Facebook
Op de hoogte blijven van al onze
activiteiten? Check onze vernieuwde website www.obslytslibben.nl en (of) like onze facebookpagina (zoekterm: O.B.S
Lyts Libben) l

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

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
hoge kennisniveau weten wij zakelijke en particuliere
opdrachtgevers aan ons bedrijf te binden.

Zomaar een bloemetje voor De Laatste Eer
Geen jubileum, niemand jarig, niemand geslaagd. En toch een prachtige bos
bloemen. Een blik op het kaartje brengt duidelijkheid. Het is een blijk van
waardering van kinderen die ons bedanken voor de goede afwikkeling van de
begrafenissen van hun ouders. Wat een lief gebaar. En wat is het fijn om te
ervaren dat wij als vereniging iets kunnen betekenen voor mensen als ze afscheid moeten nemen van een dierbare.

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

Wekelijks een heerlijk uurtje ontspannen, tijd voor jezelf en even he-le-maal niks moeten?
Dat kan bij Centrum de Spiegel. Hier vind je alles voor body and mind: Yoga lessen,
meditatie lessen, privé les, coaching, workshops, massages en retraites.
Heb je interesse, wil je graag een proeﬂes volgen of meer informatie?
Bel of mail dan naar onderstaand telefoonnummer of mail adres.

Om en nabij de vijf dagen van overlijden
tot en met de uitvaart staat onze bode
Sybren Klaas Visser heel dicht bij de familie. Daarna volgt de financiële afhandeling. De penningmeester verzamelt de
uitvaartfacturen en betaalt deze; handelt
de eventuele uitvaartpolis(sen) af en stelt
tot slot de nota voor de nabestaanden op.
Daarop verrekenen we de ledenkorting
waarop het overleden lid recht op had.
Luisterend oor
Dat zou het kunnen zijn. Maar we doen
meer. Ongeveer zes weken na het overlijden neemt Anna-Neeltje Schots telefonisch contact op met de contactpersoon
en biedt zij een luisterend oor. Haar ervaring is dat mensen het op prijs stellen dat
ze hun verhaal bij haar kwijt kunnen.

Centrum de Spiegel, Agnes de Vries

Hofsleane 40 | 9041 AS Berlikum | www.centrumdespiegel.nl | info@centrumdespiegel.nl | Tel. 0645063616

Handvat bij verlies
Verder krijgen de nabestaanden een
boekje van ons. Meestal is dit ‘Vingerafdruk van verdriet’ van rouwdeskundige

Manu Keirse. Hij schreef het als hulpmiddel bij de verwerking van een verleden dat onherroepelijk voorbij is en het
aanvaarden van een toekomst die nog
moet worden geleefd.
Het is een bemoedigend boekje in handzaam formaat, waarin je ook mooie gedichten en schilderingen vindt. Keirse
stelt niet de dood centraal, maar juist
het leven. Verdriet is als een vingerafdruk: voor iedereen herkenbaar en toch
zijn geen twee vingerafdrukken gelijk.
De lijnen lopen telkens weer anders en
vormen een uniek patroon. Zo is het ook
met verdriet. Het is niet te wegen of te
meten. Het is zo erg als het is voor de
mens die het overkomt. Verdriet is de
keerzijde van liefde en kan heel heftig
zijn.
Misschien bieden wij met dit boekje de
nabestaanden een handvat bij de verwerking van hun verlies. Fijn dat het
gewaardeerd wordt, deze keer met een
bloemetje l
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It giet oan: Piipskoft 2019/2020

Klassyk yn de Kas

De zomer is voorbij, de bladeren vallen weer van de bomen dus tijd voor ons als bestuur om de
koppen weer bij elkaar te steken. Dé aftrap van het nieuwe Piip-seizoen!
Succesnummers worden weer
opgepakt en er zijn balletjes opgegooid voor een aantal nieuwe
ideeën. Uiteraard staan we ook
open voor jullie inbreng. Mocht
je dus een leuk idee, een eerste
opzet of een helder plan hebben
schroom niet en deel je idee met
ons! Voor nu delen wij graag ons
eerste plannen met jullie.

Nog even en dan komt de goed
heilig man ook weer richting
Berltsum. Kom zaterdag 23 november 13.30 u. naar het Skil
en ontdek samen met familie en
vrienden welk avontuur de Sint
en zijn Pieten in Berltsum gaan
beleven. De avond voorafgaand
aan de Sint zijn entree nodigen
we de jeugd uit de groepen 5 t/m
8 graag uit voor een gezellige filmavond.

Volg ons op facebook: mis niks en
denk mee!
Oant sjen! It Piipskoftbestjoer.
Agenda
Filmavond - Vrijdag 22 nov.
19.30 u. Heechout
Intocht sinterklaas
Zaterdag 23 nov 13.30 u. It Skil
Talentenshow - Zaterdag 18 jan. ●

Voor de ‘oudere’ jeugd staat ook
dit jaar de oudjaarsborrel weer
op de agenda.
Eén van de succesnummers van
afgelopen seizoen: de talentenshow. Berltsum bleek veel talent
te hebben en wij bieden hun
graag weer een podium. Zet zaterdag 18 januari maar vast op de
kalender want dit is de dag dat de
Berltsumer jeugd zich weer van
hun beste kant laat zien!
Kortom achter de schermen van
het Piip wordt alweer drukt gewerkt.

Nieuws van gymnastiekvereniging Berltsum
Dit jaar bestaat onze vereniging maar liefst 85 jaar. Dit is uniek omdat veel gymnastiekverenigingen in de dorpen om ons heen het niet redden. Dat is erg jammer maar des te meer reden om trots
te zijn op onze eigen vereniging.
We hebben de verjaardag van
de vereniging gevierd met een
prachtige uitvoering. De uitvoering was in de Bildtse Slag te Sint
Annaparochie. Met als thema:
Musical. Het was een geweldige
avond. Er was veel publiek en de
leden hebben de meest prachtige
acts laten zien. Het was duidelijk
zichtbaar dat de leden veel plezier hadden en heel goed hadden
geoefend.
Er wordt al hard getraind voor de
wedstrijden. Zowel op de woensdag en de donderdag als op de za-

terdag. Dus na de uitvoering direct in actie voor de wedstrijden.
Uiteraard houden wij u hierover
op de hoogte.
Binnenkort komen de gymleden
bij u langs met de verkoop van
sinterklaaslekkernijen. We sparen voor een pegasus. Dit is een
turntoestel die de gemeente niet
beschikbaar stelt en wij wel echt
nodig hebben.
Wij hopen dan ook dat u ons wilt
helpen door lekker veel lekkers
te kopen.
Het Zumba-uur is verplaatst naar

de donderdagavond van 18:30
uur tot 19:30 uur en wordt gehouden in de gymzaal. U bent
van harte welkom om gratis te
proberen of zumba iets voor u is.
Eén ding kunnen we garanderen.
En dat is plezier! Wij zien u graag
verschijnen.
Verder zijn wij nog op zoek naar
juryleden en bestuursleden. Als u
één van deze rollen voor ons wilt
invullen dan horen wij dat graag.
Mail ons gymberlikum@gmail.
com ●

Beste sjongers, it moaiste ferske, klassyk yn de kas… dizze
lêste kin moai mei naam wurde yn it rychje. It rychje fan
populêre musykprogramma’s
fan hjoed de dei. No seach it
by klassyk yn de kas miskien
net swart fan de kamera’s en
wie er troch de organisaasje
net in blik mei ‘bekende’ Hollanners iepen lútsen de sjongers en muzikanten wa at op it poadium stiene lieten harren
harren bêste kant sjen. It program wat yn it wykein fan 12
oktober presintearre waard wie fan heech nivo. De lokaasje
unyk, in prot frijwilligers yn it spier en in noflik publyk soargen foar in moaie jûn. Doe't ik oan kaam wie it al goed tsjuster, mar dochs waard it troch de minsken op’e dyk goed dúdlik
makke wa wer hinne moast. Foar de auto’s wie genôch én fergees plak. Der kamen ek minsken op’e fyts en sels per skonk
lykas my. Ik kaam eins tafallich del, nou ja tafallich. Ik wist
uteraard dat dizze happening barre soe. De flyers fleagen my
in foarôfgeande wiken om de earen, de posters seach ik oeral
en by myn baaske seach ik mails foarby kommen mei in link
wer at je je kaarten keapje koene. Ek de tarieding waar profesjoneel oanpakt. Dus ja, ik wist dat er wat kaam mar hie op de
bewuste dei doe ik efkes krekt bûten de grinzen fan Berltsum
in frisse noas helle wie ik my er net bewust fan dat it de dei
fan klassyk yn de kas wie. Ik kaam derefter doe ik krekt lekker
oan it snuffeljen wie oan in plokje gers yn de bocht fan de Bodde. Myn tinzen wiene by de geur fan it hûntsje die syn spoar
efter litten hie doe ik mei in stik lûde muzyk wer efkes werom
helle waar nei de ‘echte’ wrâld. Ik harke gekonsintreart doe
ik sels in Frysk lietsje werkenne, it liet gong oer ús buorman:
in feintsje út Menaam….sjoch dat Frysk dat klonk wat oars
mar ik kin net oars sizze dat it moai klonk en my nijsgjirrich
makke nei mear. En mear ha ik ‘krigen’. Net allinne mear
Fryske ferskes, Verdi, Mozart, Schubert, Offenbach, Carmen
en noch folle mear kamen foarby. It liet de Parelvissers waard
ek hiel moai delsetten en troch it publyk goed ûntfongen. It
waard entûsjast ûntfongen mar ek ûntspannen. Hjir en der
seach in pear kopkes knikkebollen. Dizze minsken wiene neffens my sa oan it genietsjen dat se harren efkes op in oare
planeet waanden. In freedsume wrâld, de boel de boel litte en
al it soadsje efkes litte foar wat at it wie….prachtich wat muzyk dwaan kin. Muzyk ûntspant, muzyk ferbynt. Sjoch allinne
al nei de gearwurking op it poadium. Hollanders wa at Frysk
sjonge. Jong talint wa at it poadium krije. In spesjaal gearstalt
koar. Heit en dochter tegearre. De fanfare fan OpMaat. En dan
moat we de minsken efter de skermen net ferjitten want ek
der wie er wer sprake fan in grutte gearwurking. It blik mei
frijwilligers waard wer ipen lutsen. En dan dogge Berltsumers
wer at se goed yn binne. Se steane tegearre op. Se slaan de
hannen yn ien en gean gjin útdaging út de wei. Wat er op it
poadium barre wie prachtich mar wat er barre moat om sa'n
evenemint del te setten is ek fantastysk.
Muzyk ferbynt! Berltsum tige tank.
En net allinne fan heech nivo knikke bolle ●

Samar in Momint...

Elts syn
(WC-)Rol actie!
Op donderdag 2 en vrijdag 3
januari a.s. komen de leden
van Toneelvereniging Elts syn
Rol vanaf 15.30 uur bij u aan
de deur met wc-rollen.
Door de vereniging te steunen,
kunnen ze in het voorjaar weer
vier prachtige voorstellingen
neerzetten van het toneelstuk
Sake en de suertsjefabryk (naar
het bekende boek - en film- Sjakie en de chocoladefabriek van
Roald Dahl. ●

“Klok in de buorren. Na bijna 80 jaar werkt hij weer.”

Voortgang Project Natuerlik Ferskaat Berltsum
De werkgroep Natuerlik Ferskaat heeft 14 oktober 2019 overleg gehad met de
bewoners van de Kwekerijleane over een conceptplan De opzet is dat de
laanbeplanting van de Kwekerijleane weer wordt hersteld. Het past in de
lanen structuur van Berltsum: Hofsleane > Mulseleane > Kwekerijleane >
Koekkoeksleane.

Beko WTV7732XWO

Er waren veel suggesties die bijna allemaal in het plan kunnen worden meegenomen. Het verslag en de nadere
uitwerking van het plan wordt in de
Kwekerijleane huis aan huis voor commentaar verspreid.
Er is intussen een conceptplan voor de
Pôlle gemaakt. Het is een “suteriche”
entree van het dorp. (Zie foto) Voorlopig
zijn er geen plannen voor een definitieve
inrichting.
Met de gemeente Waadhoeke is de afspraak gemaakt dat zij de rommel en
grondstort op de Pôlle zullen opruimen.
De gemeente heeft daarmee reeds voortvarend een begin gemaakt. Aan de bewoners het verzoek om deze terreinen niet
meer als vuilstort te gebruiken.

Nu voor €299,- met 2 jaar garantie

OP=OP

De terreinen worden deels beplant met
struiken en verder ingezaaid met een
bloemenmengsel. Het lelijke aanzien
vanaf de Hofsleane, op loodsen en geparkeerde vrachtwagens, is daarmee verholpen. Mocht het zo zijn dat er een definitieve inrichting van het terrein komt dan
zal de beplanting wijken.
Verder stellen wij voor een onverhard
voetpad vanaf het einde van de Sportleane, via de nieuw aangelegde bloemenweide, naar de Hofsleane te maken. Het
maaibeheer wordt door Stichting Hemmemapark gedaan ●
De werkgroep Natuerlik Ferskaat Berltsum:
Wijbrand de Graaf, Matthé van Hout ,Henk
Muller, Bauke Wiersma en Jouke Ynema

Berltsum
www.wytguod.nl
pieter@wytguod.nl
06 16 09 62 96

Wytguodadvertentie_NEW.indd 1

09/07/2019 09:26

Geopend vanaf:

28 november
ma: 13.00 - 21.00
di t/m vrij: 9.00 - 18.00
info@salonhelena.nl
06 - 345 57 457
Kersehof 11
9041 GC Berlikum

/salonhelenaa

Volgende maand uw advertentie hier?

Voor meer informatie neem contact op via:
advertentie@berlikum.com

Mienskiplike ONS/PCOB gearkomste
mei boargemaster Waanders
Op tiisdeitemiddei 15 oktober hienen de âldereinôfdielingen ONS en PCOB in
mienskiplike gearkomste yn ”Ny Statenlân” yn Menaam.
Nei in bakje thé of kofje en efkes gesellich bypraten mei op de eftergrûn akkordeonmuzyk fan Roelie Boekema, hjit
de foarsitter fan de PCOB Gosse Bootsma
eltsenien hertlik wolkom. Yn it bysûnder
de spreksters fan dizze middei boargemaster Waanders en beliedsmeiwurkster Chris v. Kollenburg, beide fan de
gemeente “Waadhoeke”. As earste krijt
de boargemaster it wurd. Mefrou Waanders fertelt oer har komôf, de ferskate
opliedingen, û.o. de learare-oplieding,
wêrtroch se yn Ljouwert telâne kommen
is. Hjir hat se wurke as docent en waard
ek al gau polityk aktyf foar de PvdA.
Dêrneist die se ek noch in doktoraal
stúdzje Nederlânsk en Letterkunde en
in kursus Frysk. Nei acht jier wethâlder
west ha yn Ljouwert en dêrnei njoggen
jier boargemaster yn Dongeradiel is se
dat no sûnt 30 oktober 2018 yn ús gemeente “Waadhoeke”. De boargemaster
is foarsitter fan de gemeenteried en hat
de portefeuille fan ‘Iepenbiere Oarder en
Feilichheid’. Se hat gjin politike ynfloed.
It kontakt mei de ynwenners is foar har
tige wichtich.
Fanôf in 65-jierrich houliksjubileum

komt de boargemaster lâns en ek mei
de jierdei fan 100 jier en âlder. Fanút de
oanwêzigen komme ferskate fragen û.o.
oer it oanbesteegjen fan it taksyferfier
en de ynspraak fan de ynwenners, dy’t
troch de boargemaster wiidweidich beantwurde wurde.
Nei it skoft krije wy útlis oer it wurk
fan mefrou Chris van Kollenburg. Se is
beliedsmeiwurker, wat ynhâld dat se de
programmearing en útwurking fan de
foarstellen fan de gemeenteried fersoarget.
Ek it “Gebiedsteam” wurdt troch har oanstjoerd. Foar in helpfraach kin men dêr altyd terjochte. Fanút “de Skûle” yn Frentsjer wurde ferskate projekten útfierd..
Op de fraach as alle aktiviteiten no altyd
fanút “de Skûle” organisearre wurde, is it
antwurd dat op termyn probearre wurdt
om ek fanút de doarpen wat op te setten.
Fierders wurde dêr noch fragen stelt oer
WMO, parkeerkaarten en rydbewizen.
De beide spreksters en de akkordeoniste
wurde troch de foarsitter betanke foar it
slagjen fan dizze nijsgjirrige gearkomste
●

A.S.-J.
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AGENDA

Gemeente zoekt oudste fietser van Waadhoeke

16 november

Bent u of kent u een oudere die nog altijd op de fiets stapt? Meld uzelf of uw kennis dan aan voor
de verkiezing Oudste fietser van Waadhoeke. De oudste persoon die nog regelmatig fietst, krijgt
een bokaal en de titel Oudste fietser van Waadhoeke. Dus geef u of uw kennis snel op! Aanmelden
kan tot 30 november. De winnaar maken we op 13 december bekend.

23 november

14.30 uur

SC Berlikum combi VR - Stiens VR 2

23 november

13.30 uur

Sinterklaastintocht op It Skil

30 november

14.30 uur

SC Berlikum - ONT

Doortrappen
De verkiezing is een initiatief van
het landelijke programma Doortrappen en gemeente Waadhoeke doet hier graag aan mee. Doel
van het programma is mensen
ervan bewust maken dat zij een
leven lang kunnen fietsen. Door
de fiets te blijven gebruiken, kunnen zij bijvoorbeeld langer zelfstandig blijven. Uit onderzoek
van verkeersonderzoeksbureau
SWOV blijkt dat vooral ouderen
boven de 75 jaar de kans lopen
om zeer ernstig letsel op te lopen bij een verkeersongeval waar

05 december

Hele dag

Sinterklaas

06 december

18.00 uur

Oud papier

07 december

14.30 uur

SC Berlikum combi VR - AVC VR

13 december

18.00 uur

Eten met een praatje, Kruiskerk

14 december

14.30 uur

SC Berlikum - FC Grootegast

geen andere weggebruikers bij
betrokken zijn. Het programma
Doortrappen ondersteunt de
mensen die langer en veilig willen fietsen. Maar ook om deze
fietsers een hart onder de riem te
steken.
Acties
Vanaf november tot volgend jaar
zomer zijn er, na deze actie – nog
meer acties die het Beweegteam
Waadhoeke en de gemeente samen uitvoeren. Zo gaat team
Doortrappen bijvoorbeeld nog
een fietstocht organiseren en

haakt het team aan bij lokale
cursussen of acties die met het
verkeer te maken hebben. Want
fietsen moet zo lang mogelijk
kunnen!
Aanmelden oudste fietser
Enthousiast geworden? U kunt
u zelf of uw kennis aanmelden
bij Jannie Paauw, coördinator
Doortrappen Waadhoeke. Mail
naar j.paauw@waadhoeke.nl. Het
maakt overigens niet uit of er gefietst wordt op een fiets met 2 of
3 wielen en ook niet of de fiets
elektrisch is of niet ●

Maatschap voor Fysiotherapie St.Jacobiparochie
Minnertsga en Berlikum overgenomen

Na ruim 40 jaar nemen wij
afscheid van de praktijk voor
fysiotherapie en kinderfysiotherapie.
De praktijk is nu in goede handen
bij: Fysiotherapiepraktijk Fysta,
Middelweg-West 164, 9076 GE

St.Annaparochie, 0518-403030.
Zij zetten de locatie St. Jacobiparochie, Kadal 31, 0518-491475
en Minnertsga, Ferniawei 1A,
0518-471211 voort. Astrid de
Boer, al bekend in Minnertsga en
Berltsum, gaat deze locaties bemannen.
Fysio De Trije, Alex Heitmeyer,
neemt de locatie in Berltsum
over: Sportleane 7, 9041EC
Berltsum, tel. 0518-461382.

Puzzel: Raad het logo

De kinderfysiotherapie wordt
overgenomen door FysioStiens,
Truerderdyk 9, 9051JB Stiens.
Tel. 058-2575250
Langs deze weg willen wij u dan
ook hartelijk bedanken voor het
in ons gestelde vertrouwen in de
afgelopen jaren ●
Marjan Leenstra
Hanneke Hoffmann

14.30 uur

SC Berlikum combi VR - Leovardia VR

22 november
19.30 uur Filmavond Heechhout,
		 Piipskoft groep 5 t/m 8

2 januari 2020 15.30 uur

WC rollen verkoop Elts syn Rol

3 januari 2020 15.30 uur

WC rollen verkoop Elts syn Rol

Iedere
dinsdag

Spreekuur Gebiedsteam Waadhoeke
in het Groene Kruis Gebouw

9.0011.00 uur

CORIENS ITEN

Nieuwe
rubriek!

‘In lekker waarm stoofgerjocht’
We binne alwer healwei de hjerst,
de dagen wurde hieltyd koarter. Wat
is it dan hearlik om ússels te traktearjen op in stoofgerjocht. De tiid
nimme en dan lekker ite fan malse
hin yn in saus fan reade wyn. Dit gerjocht ha ik foar it earst iten by myn
muoike Germonde, fan har krige ik
sadwaande it resept. Yntusken ha ik
it gerjocht foar in protte minsken
makke en ik kaam der efter dat ek
minsken dy›t gjin reade wyn drinke,
it o sa lekker fine. It heart miskien wat luxe: kip in rodewijnsaus›, mar it is maklik te meitsjen. Hjir fine jo it resept en ek
op myn webside www.coriensiten.nl stiet it resept mei foto›s
fan it meitsjen, sa moat it dochs wol goed komme. Besykje jo
it ek ris te meitsjen?
Nodig voor kip in rode wijnsaus (4 pers.):
• 1 kg kipdrumsticks, gekruid
• 150 gram magere spekblokjes
• 12 sjalotten
• 300 gram geschraapte worteltjes
• 250 gram champignons (of een courgette)
• 750 ml rode wijn
• 1 blikje tomatenpuree
• 1 tablet kippenbouillon
• 2 eetlepels olie
• 1 el gedroogde tijm
• 2 tenen knoflook
• 2 laurierbladen
• 2 eetlepels maïzena of aardappelzetmeel
Bak in een warme braadpan met 2 el olie de kip rondom aan
en haal uit de pan. Bak de spekblokjes uit en haal ook uit de
pan. Snijd de groentes in blokjes,
de sjalotten halveer je. Bak de
knoflook, sjalotten en wortel en
bak 5 minuten aan. Ontzuur de
tomatenpuree door in de braadpan een paar minuten aan te bakken. Voeg hier de rode wijn, het
bouillonblokje, de tijm, laurier,
de champignons en de kip aan
toe. Als de kip niet onder staat,
voeg je water toe totdat de kip
wel onder water staat. Laat dit 1 tot 1,5 uur op een kleine pit
stoven. Eerst met de deksel erop, na een half uur zonder de
deksel. Zo kookt de rode wijnsaus in en wordt het dikker.
Voeg als laatste de uitgebakken spekblokjes toe en verwarm
mee. Aan het einde van het stoven kun je, als de saus nog dun
is, maizena of aardappelzetmeel in een kopje water los kloppen en door de rode wijnsaus roeren. De saus wordt zo lekker
dik. Serveren met een frisse salade en aardappeltjes. ●
Lekker ite!

Dames & Heren

Iedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tarief

Volgende maand
uw advertentie hier?

Voor meer informatie
neem contact op via:
advertentie@berlikum.com

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

www.robs-tuincentrum.nl

www.osinga-adviesdiensten.nl

Dealer van:
Specialist in:
• Autolaadkranen
Veilingverse aanbiedingen
• Bulkkippers
en voordelig geprijsd
• ContainerafzetsystemenSpecialist in:
(Let op onze wekelijkse aanbiedingen in de Franeker Crt.)
Dealer van:
or
res votiopleggers
• Autolaadkranen
• Laadbakken
h ng
Het adinric&
• Bulkkippers
otaaluin, kamer
• RAFt vaanhangwagens
• Containerafzetsystemen
an t sterbank
• Laadbakken & opleggers
en ven
• Wintermaterieel
• RAF aanhangwagens

Onze activit
• Engineeri
• Reparatie
• Periodiek
Onze activiteiten:
• Engineering & constructie
• Spuiten &
• Reparatie & onderhoud
• Periodieke keuringen • 24/7 Hyd
• Spuiten & Conserveren
• 24/7 Hydrauliekservice • Import &

• Wintermaterieel

• Import & Export

Rondaan Carrosserie & Wagenbouw BV

Rondaan Transportservice BV
Schoenmakersstraat 12, 8601 WC Sneek
 0515-439298  0515-434830
: sneek@rondaan.nl

Bitgumerdyk 69, 9041 CB Berltsum (Frl.)
Rondaan Carrosserie & Wagenbouw
BV
 0518-462070  0518-461723
:
info@rondaan.nl
Bitgumerdyk 69, 9041 CB Berltsum (Frl.)
 0518-462070  0518-461723
: info@rondaan.nl

Sinds 1915

www.rondaan.nl

Sinds 1915

www.rondaan.nl

Colofon
Op'e Roaster

> Glasbewassing
(bedrijf en particulier)

> Schoonmaak
> Zonnepaneel reiniging
> Specialistische reiniging
> Hogedruk reiniging
> NEN keuringen
Berlikum | 06 57 70 36 90 | vandergraafmultiservice.nl

Redactieleden:
Henny van der Graaf
Jan Joostema
Henk Muller
Frans Rob
Harmke Siegersma
Joke Wassenaar
Maaike Moerland
Oplage
Dorpskrant Op ‘e Roaster verschijnt iedere maand (behalve
in augustus) in een oplage van ca. 28.000 exemplaren.
Verspreiding
Zie colofon ‘De Stienser’ door: FRL Leeuwarden (tel. 058-2154157)
Opmaak
Brandsma Offset Ferwerd
(Druk- en zetfouten voorbehouden)
Email
Advertenties: advertentie@berlikum.com
Kopij: krant@berlikum.com

Rondaan Trans
Schoenmakerss
 0515-439298
: sneek@ron

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:
krant@berlikum.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 4 december 2019
aangeleverd te worden per email: advertentie@berlikum.
com.
• Kopij dient uiterlijk woensdag 4 december2019 op de
redactie aanwezig te zijn via krant@berlikum.com
Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster:
zaterdag 14 december 2019

