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Gebroeders Erik en René Brouwer brengen
historisch pand weer tot leven
Ondernemen zit de familie Brouwer in het bloed. Alle drie de zonen van Wop en Tjet Brouwer hebben hun eigen bedrijf en gaan uitdagingen nooit uit de weg.
ambitieuze plan. In totaal komen er zes appartementen waarvan vier stuks met 80 vierkante
meter oppervlakte en twee met
ongeveer 65 vierkante meter.
Ook hebben twee appartementen een eigen dakterras. De entrees tot de appartementen zijn
gescheiden en er is inspraak van
de huurders betreffende de kleurenstelling, de keuken en eventuele aanvullende wensen die in
overleg met de verhuurders te
realiseren zijn.

De broers René en Erik hebben
in dit kader weer een nieuw project gevonden en ontwikkelen
momenteel appartementen in
het voormalig waterschapsgebouw aan de Kleasterdijk. Een
prachtig en van oorsprong historisch pand dat in de voorgaande
jaren als huisvesting diende voor
voornamelijk detacheringbedrijven. Met het vertrek van EXSIN
verdween de laatste bedrijfsmatige invulling uit het gebouw en
was er de ruimte voor de beide
Brouwers om hun ideeën ten
uitvoer te brengen. “de plannen
sieten ús al in tiid yn ‘e holle en
we hawwe doe ek fuortendaliks
trochpakt om it gebou yn hânnen te krijen.”
Dit alles speelde zo ongeveer een
jaar terug toen het gebouw al sedert een jaar of twee nagenoeg
leeg stond. Die leegstand zorgde
ook voor speculaties en toen de
aankoop door Erik en René een
feit was en bekend werd ontstond er al snel enige onrust
over de mogelijke doelgroep van
de te verhuren appartementen.
Middels een nieuwsbrief en een
informatieavond was de kou
echter snel uit de lucht en konden de plannen met de nodige
instemming worden begroet. De
doelgroep zijn de ouderen en
jongeren, veelal tweepersoons-

huishoudingen of alleenstaand.
Volgens René is er momenteel
behoefte aan meer huurwoningen. “It oanbod is lyts en der binne hieltiten mear dy’t wenromte
sykje.”
René is alom bekend als eigenaar van schoonmaakbedrijf
TENDENS en Erik is eigenaar
van BIOLEASE, een bedrijf wat
een dusdanig concept heeft ontwikkeld dat het financieel meer
mogelijk wordt om biogas om te
zetten naar groengas. Iets wat
nu een lastige route is. Ondernemers “Pur Sang” dus die in bijna
hun gehele werkzame leven aan
de leidinggevende kant van het
bedrijfsleven hebben gestaan.
Vanuit deze ervaring en hun opgedane netwerk in de loop van
de jaren stappen zij met veel
vertrouwen in dit grootschalige
project.
Erik ziet de samenwerking met
zijn broer dan ook met groot vertrouwen tegemoet. “René is de
man fan it logysk neitinken en
it praktysk ynsjoch, wylst ik yn
dit projekt mear de regisseur bin
en dêrby de finânsjen goed yn it
each hâldt. Wy binne goed op inoar ynspile en wurkje wol mear
tegearre.”
Deze goede verstandhouding is
ook geen overbodige luxe in dit

In de indeling en verdeling van
het pand zit veel eigen werk aldus René: “We hawwe it bouplan
sels makke en dêrby fansels de
yndieling. Úteinlik hat in arsjitekt de lêste hân lein oan de tekening mar it is einliks bleaun
sa’t wy it foar eagen hienen. No
wachtet it noch op de boufergunning.” De regie houden de beide
heren in eigen hand en als hoofdaannemers kunnen ze goed zicht
houden op de noodzakelijke
investeringen. Het gehele pand
wordt gestript en krijgt een volledig nieuwe uitstraling die bij
dit karakteristieke gebouw hoort
op deze schitterende locatie aan
de doorgaande weg en vaarwater.
Bij voorkeur worden locale en
regionale bedrijven aangeschreven om een deel van het werk te
verrichten. De taken worden dus
opgesplitst en zowel binnen als
buiten wordt het pand duurzaam
hersteld.
Erik en René, broers met een
heldere visie en hun eigen specifieke kwaliteiten maar bovenal
mensen met het lef te investeren
in de leefbaarheid van hun eigen
dorp. “Ynterne utwreiding” zoals
zij het zo mooi stellen. Als gunstig neveneffect ontstaat er daarbij naar hun mening ook nog een
sneller verloop in de huizenverkoop. Volgend jaar rond deze tijd
hopen ze hun appartementen in
de verhuur te hebben. De eerste
belangstellenden hebben zich
reeds aangediend. Het is dan ook
zoals ze het zelf verwoorden: “it
kost de nedige ynspanning mar it
jout foaral in protte enerzjy om
mei sa’n prachtich projekt yn eigen doarp dwaande te wêzen en
dat as echte Berltsumers!”
(Voor meer informatie, Erik:
06-23632733 en René: 0653173042) ●
JAN J

Klaas (6): “Mem, hoe âld is beppe?” - Mem: “66 jier!” - Klaas:
“Wow, dat is ald, dan kin se al bijna op in stjer sitten gean!”
Mem: “Hast echt pineholle of hast gjin nocht om nei skoalle te gean?” - Pieter (8): “Ik ha ek pineholle.”
Luuk (5): “Mama, wij zijn toch jouw schatten? Dan is jouw
buik een schatkist.”
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 ●

Borstkanker Yoga-Verwen
retraite 12 t/m 16 maart in
Oosterwierum
Wanneer je borstkanker krijgt, word je geraakt in de grond
van je bestaan. Na een heftige periode heb je misschien
behoefte om even op adem te komen. Daarin kan het helpen
om een paar dagen ruimte te nemen voor jezelf samen met
“soulmates” die net als jij een heftige periode achter de rug
hebben.
Voor wie?
Genieten & Bijkomen is een
retraite voor vrouwen die de
diagnose borstkanker hebben
gehad en klaar zijn met de behandelingen. Het maakt niet
uit wanneer, kort geleden of
misschien al jaren geleden.
Genieten & bijkomen nodigt
je uit om een paar dagen letterlijk en figuurlijk tot rust te
komen na een heftige periode
en die je ondersteuning biedt
bij hoe je de draad van het leven weer gaat oppakken. Tijdens je verblijf neem je deel
aan een mooi programma dat
vanuit rust en verstilling alle
ruimte biedt om nabij jezelf
te zijn. Meditatie, yoga, diverse workshops op het gebied
van creativiteit, rouw, beweging, dans, massages, een beauty verwendag, stilte momenten, een kookworkshop, heerlijke maaltijden en persoonlijke begeleiding.
Begeleiding
De retraites worden begeleid door Agnes de Vries, in het dagelijks
leven werkzaam als yogadocente, stiltemaker en (energetisch)
coach in haar eigen praktijk Centrum de Spiegel. Samen met een
professioneel team van mensen wordt je 5 dagen lang begeleid bij
de stappen die je neemt op je reis naar binnen. Op een prachtige
locatie bij “Ievers yn Fryslân” in Oosterwierum wordt het een onvergetelijke week waarin genieten, niets moet alles mag, humor,
plezier en ontspanning centraal staan.
Wat het kost
De Genieten & Bijkomen retraite kost € 550,- en is inclusief vier
overnachtingen, drie maaltijden per dag en deelname aan alle lessen en sessies. Wil je meer weten? Kijk op www.centrumdespiegel.nl bel of mail naar T:06-45 06 36 16 M:info@centrumdespiegel.
nl ●

RECTIFICATIE

Huisartspraktijk
R.A.Comello te BERLIKUM
Praktijk en Apotheek
GESLOTEN
van maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart
Waarneming:
Huisartsenpraktijk BEETGUMERMOLEN
058 - 2531281
Herhaalt u tijdig uw medicijnen??
(Herhalen t/m donderdag 22 februari)

Specialisten

Bern mei in ferhaal:
Samantha Bangma
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Samantha Bangma. Zij is leerling
van Lyts Libben 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
Samantha ons iets over zich zelf. Wij horen iets over haar hobby’s, school en
hoe zij het vindt om in Wier te wonen. Veel leesplezier gewenst met haar eigen
geschreven verhaal.
Mijn naam is Samantha Bangma. Ik ben
10 jaar oud. Ik woon samen met mijn
mamma, mijn pappa en mijn broer. We
hebben een hond Laika en twee vogels,
Charlie en Tweety. Ik zit in groep 6 van
OBS Lyts Libben.
Ook ga ik twee middagen naar de BSO.
Dat is in hetzelfde gebouw van school,
dat vind ik wel leuk.
Mijn vader werkt bij Rinsma/Scania
in Berlikum. Mijn moeder werkt bij
het Friesland College. Mijn broer zit in
groep 8.

en beglazing

Ik zit op voetbal in Berlikum in JO11-2.
Voetballen vind ik erg leuk en doe dat
ook wel met mijn broer. Verder tablet ik
graag en vind ik fietsen ook erg leuk. Ik
fiets ook vaak met mijn pake.
Ik vind school wel leuk. Mijn lievelingsvakken zijn creatief, gym en knutselen.
Als ik later groot ben, dan wil ik graag
tandarts worden.

Vakmanschap hoef..t.
niet duur te zijn

Wat ik mooi vind in Berlikum, zijn de
school en het voetbalveld.
Wat ik niet zo leuk vind, is de drukte bij
de school met auto’s. Als het regent is
het heel erg druk met auto’s.

in binnen- en
buitenschilderwerk,
wandafwerking

Of ik in Wier blijf wonen weet ik nog
niet. Dat maakt mij eigenlijks niets uit.

Ik ken “Op ‘e Roaster” eigenlijk niet.
Maar als ik er in kom te staan, ga ik hem
uiteraard wel lezen. Ik vind het wel belangrijk dat de kinderen gevraagd wordt
om hun mening.
Groetjes Samantha
Tot zover de bevindingen van Samantha
Bangma in deze jeugdrubriek. In de volgende editie weer een ander persoon
van groep 6 voor deze rubriek! ●

Prommehof 6 / 9041 GH Berlikum / telefoon (0518) 461587 - 462367 / telefax (0518) 461587

Laat je

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

snoeien voor een fris en
fruitig bestaan.
Neem nu contact met ons op
voor een vrijblijvende offerte.

Van Tuinen Tuinservice

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

Berltsum
0518-41 92 95

www.siegersmagevelrenovatie.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

Eartiids en No…
Iepen mienskip
It is safier, 2018, it kulturele jier is út ein set. Wiene jo der by yn Ljouwert
mei de iepening? Ik wie der net, mar wat ik op ’e telefyzje sjoen haw, seach
der âlder prachtichst út. De wrâld feroaret, de tiid dêr’t wy yn libje feroaret,
de maatskippij feroaret, tja, wat feroaret der eins net?
Yn dit kulturele jier stiet de mienskip sintraal, wat is dat eins, de mienskip? Wat betsjut dat? Mienskip hâld yn dat elkenien har foar in oar ynset en
ynsette wol. En dat om mei in oar deselde doelen te berikjen. We meitsje
der mei syn allen in iepen mienskip fan. We benutte de kânsen dy’t harren
foardogge. We sjogge en hearre nei nije ynsichten. We binne fleksibel en we
doare ússels oan te passen sûnder ússels te ferliezen. Dat betsjut de mienskip, in iepen mienskip.
It doel fan kulturele haadstêd yn syn algemien is sjen te litten wat kenmerken binnen de Europeeske kultuer, yn dit gefal, de kultuer fan Fryslân, Ljouwert. Dit hat ta doel inoar better te learen kinnen en dat elkenien inoar
akseptearret sa as se binne. It hiele jier binne der yn Ljouwert aktiviteiten.
Der falt fan alles te belibjen. Yn Berltsum wie it Kulturele jier al earder fan
start gien. Begjin jannewaris hawwe we ús stedsrjochten wer helle út Frentsjer wei. Dat wie ús start. Der sille dit jier fêst mear aktiviteiten komme dy te
krijen hawwe mei kultuer.
Net elkenien is it der mei iens dat ús Ljouwert dit jier kulturele haadstêd is.
Ik hoopje dat it ûndertusken wat feroare is en dat we mei syn allen ús moaie
Ljouwert, mar eins ús moaie Fryslân sjen litte kinne. As elkenien der efter
stiet, dan strielje we dat ek út en litte we toeristen sjen hoe waarm en wolkom se hjirre binne, want dat binne se. It is wichtich foar ús provinsje, we
moatte ús sjen litte, miskien wol fan ús beste kant.
Ljouwert is in moaie stêd mei ferskate kultueren troch in oar. Dy moatte we
bine. Yn plak fan in hy en in sy moat der in wy komme. Dan slagget allinne
mar as wy der allegearre foar geane. Wat soe it moai wêze as wy oan it ein
fan dit kulturele jier sizze kinne: “Dat hawwe wy mar moai flikt! Der kinne
we grutsk op wêze.”
Dat liket my machtich en der gean ik dan ek foar. Ik sil my fan myn beste
kant sjen litte. Ik wol dat de minsken witte wat Fryslân te bieden hat. Dat
wy net allinne dy stive friezen binne, mar ek de iepen en spontane friezen.
Dat wy net allinne nuchter binne, mar ek útskroeven en gek dwaan kinne.
Jimme helpe dochs mei?! Dan sjugge we op it ein fan it jier werom op dit
kulturele ier. Op nei de iepen mienskip!
Stoarmke ●
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G2 Makelaars ook actief in Berltsum

Nationale voorleesdagen 2018
bij KDV Okidoki

Nu de economie weer volop tot leven komt stijgt het aantal woningen dat in de verkoop komt en
daadwerkelijk wordt verkocht ook. Makelaarskantoren merken dit en hoe blijf je als G2 Makelaar
onderscheiden van je concullega’s?

De kinderen van KDV
Okidoki in Berltsum zijn
de afgelopen week door

Tijdens het voorlezen hebben alle kinderen heel
goed geholpen om de tijger
in slaap te houden.
Na het verhaal hebben we
gezellig samen pannenkoeken gegeten! ●

Afrondende werkzaamheden in de Buorren
Deze vraag leggen wij voor aan
het enthousiaste team van G2
Makelaars, André Groen, Egbert
Thomas en Franke Zijlstra. Natuurlijk moet je de markt kennen
en deze kennis is ruimschoots
aanwezig bij G2 Makelaars: de regio waarop zij zich richten is met
name NW-Friesland (Franeker,
Harlingen, Dronrijp, Berltsum,
Stiens, Hallum), maar ook in
andere delen van Friesland zijn
zij actief. Daarnaast moet je betrokken zijn bij de aan- en/of
verkooptransacties, want voor
de meeste mensen is het (ver-)

kopen van een woning veruit de
grootste financiële transactie die
men ooit zal doen. G2 Makelaars
weet als geen ander wat er nodig
is om een woning te verkopen.
Iedere woning verdient een eigen aanpak. Verder moet een
makelaar meegaan met de tijd
en G2 Makelaars doet dat door
een hoge mate van innovatie. Uiteraard wordt het woningaanbod
via Internet (lees: Funda) aangeboden, maar kijk ook eens op
hun Facebook-pagina www.facebook.com/G2makelaars.
Daar
worden de woningen door mid-

del van een film aangeboden,
vaak gepresenteerd door de eigenaren zelf, maar soms door de
kinderen of een huisdier. Wilt u
ook kennis maken met deze vernieuwende vorm van makelaardij? Meer informatie kunt u vinden op www.g2makelaars.nl. G2
Makelaars biedt volledige dienstverlening voor een goede prijs.
G2 Makelaars luistert, adviseert
en verkoopt. Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek
zet G2 Makelaars graag voor u
op een rij wat de mogelijkheden
zijn en de kosten ●

Dykstra State ontvangt nieuwe keurmerk
‘Frysk Erkend Streekprodukt’
Er is nu een nieuw keurmerk ‘Frysk erkend Streekprodukt’ in het leven geroepen, bedoeld voor
bedrijven die hun producten verwerken uit Fryslân. Er waren wel keurmerken voor een bepaald
gebied van Fryslân, bijvoorbeeld Waddengoud, maar geen keurmerk voor streekproducten uit de
provincie Fryslân.
Met het nieuwe keurmerk, “Frysk
Erkend Streekprodukt” kan dit
wel. Een primeur voor Dykstra
State uit Menaam als enige bedrijf vanuit de gemeente Waadhoeke dinsdagavond 30 januari,
uitgereikt door gedeputeerde Johannes Kramer in het dorpshuis
te Raerd.
Deze avond werd georganiseerd
door de Provincie Fryslân, het
Nordwin College en de reeds
erkende Friese streekproductcertificaten ‘Het Waddengoud’,
‘De Marren’ en ‘De Wâldpyk’.
Zeven ondernemers over de gehele provincie Fryslân ontvingen het nieuwe certificaat ‘Frysk
Erkend Streekprodukt’. Om in
aanmerking te komen voor dit
keurmerk moeten de grondstoffen merendeels uit eigen Fryslân
komen, bewerking en verwerking in Fryslân plaatsvinden en
op maatschappelijk verantwoorde wijze geproduceerd. Jelmar
en Grietje Lautenbach zien het
‘Frysk Erkend Streekprodukt’ als
een grote waardering van hun
geleverde vlees afkomstig van

het Fries Hollands ras uit eigen
streek aan de consument. Alle
zeven bedrijven hebben zich kort
gepresenteerd over de motivatie
om in aanmerking te komen voor
het nieuwe keurmerk. In de presentatie van Jelmar Lautenbach
kwam duidelijk naar voren dat
er een toenemende vraag is van
consumenten, die willen weten
waar het vlees vandaan komt en
op een eerlijke en heerlijke wijze
vervaardigd is. Regelmatig wordt
de klant bij Dykstra State in de
gelegenheid gesteld om de producten te proeven. Maar ook dat

de consument hierbij een goede
omgevingsbeleving heeft en ziet
waar de koe graast.
Elke zaterdag is de winkel open.
Ook kunt u voor dit unieke bedrijf een code aanvragen om u
zelf te bedienen van vlees op de
momenten dat het u uitkomt.
Voor meer informatie over Dykstra State, zie www.friesvleespakket.nl, email: jeng.lautenbach@
planet.nl. U bent van harte welkom op het bedrijf aan de Bitgumerdyk 24 te Menaam! ●
Artikel: Hieke Joostema-Greidanus

Vanuit de gemeente Waadhoeke is bekend geworden dat de
volgende afrondende werkzaamheden nog in de planning
staan. De Brouwerssteech wordt in februari bestraat, evenals
het laatste stukje voetpad schuin tegenover Bakkerij Wijnsma.

De boombakken zijn inmiddels geplaatst. De bomen en beplanting komen in maart. De aangebrachte beuken en boombakken
worden door de gemeente Waadhoeke onderhouden, omdat deze
op openbaar terrein staan. Er komen nog bomen in het grote grasveld voor het appartementencomplex Berlinga State aan de Hôfsleane. Dit als compensatiegroen voor de bomen die weggehaald
zijn voor de twintig nieuwe, parkeerruimtes in de Lytse Buorren.
Om de parkeervakken komen struiken (Hypericum) als erfafscheiding en meer groen en kleur. Dit om de auto’s te camoufleren
en dat de ruimtelijke uitstraling in de Lytse Buorren minder blikkerig met auto’s zal worden voor een verbeterd natuurlijk aanzicht. Deze werkzaamheden zijn vertraagd door de extreem natte
weersomstandigheden. De nieuwe straatverlichting wordt in
maart geplaatst. In mei komen de bankjes. Het wordt dus maandelijks steeds mooier in de (Lytse-)Buorren. Een punt van aandacht
is het kruispunt Buorren/Vermaningsstrjitte/Krússtrjitte/It Skil.
Vanaf It Skil is het bord ‘verboden in te rijden’ duidelijk te zien.
Aanwonenden en weggebruikers hebben ook aangegeven dat het
kruispunt gevaarlijker is geworden. Want vanaf de Krússtrjitte en
Vermaningsstrjitte is nauwelijks het nieuwe verkeersbord herkenbaar. Automobilisten rijden zonder dat ze het kunnen zien tegen
het verkeer de Buorren in. Voor andere weggebruikers (auto’s,
fietsers, scooters) levert dit gevaarlijke situaties op. De gemeente
Waadhoeke gaat in april dit kruispunt in zijn geheel opnieuw inrichten rekening houdend met de nieuwe verkeerssituatie. Ook
heeft ondergetekende bij de gemeente aangegeven dat er tijdelijk
een geel bord met de tekst ‘Let op: rijrichting gewijzigd’ aan de
grote verlichtingspaal bij Buorren 97 geplaatst moet worden. Voor
regioverkeer uit Minnertsga en Sint Jacobiparochie bijvoorbeeld
moet het ook duidelijk zijn dat de rijrichting na tientallen jaren
is gewijzigd, zodat deze weggebruikers niet tegen het verkeer inrijden. Mochten er nog vragen zijn over de herinrichting van de
Buorren, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Waadhoeke, Sido Smit (projectleider) of Theun Wever (beleidsmedewerker
(verkeer/verkeersborden), telefoon 0517-380380 ●
Foto en tekst: Hieke Joostema-Greidanus

Wyt gu o d

Dennis van der Ploeg: “Een fanatieke crosser die niet terugdeinst voor
een beetje gas geven…"

2E HANDS

Wasmachines
Drogers
Koelvries
Vaatwassers

Samen met moeder Jolanda, vader Roelof zus Laura en zusjes Tessa en Amanda
woont Dennis aan de Wiersterdyk. En daar aan diezelfde Wiersterdyk wordt in
de achtertuin vaak flink geoefend. Dennis doet al vanaf zijn vijfde, misschien
stiekem al wel sinds zijn vierde jaar aan grasbaancross.

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

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

Bouwbedrijf
v.d. Graaf

Afvoer

verstopt?

BEL 06 53 173 042

20 jaar vakmanschap in o.a.
• Nieuwbouw,

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

www.bouwbedrijfvdgraaf.nl

Naast het ontstoppen van afvoeren doen wij ook
aan renovatie van rioleringen, glasbewassing,
houtwerk afnemen en schoorsteenvegen.
Tichelersdyk 22, 9041 EP Berlikum
Tel: (0518) 46 24 89 info@tendensberlikum.nl

> Glasbewassing
(bedrijf en particulier)

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

Toen Dennis nog jong was kocht vader een motor. Natuurlijk moest iedereen binnen het gezin dit proberen, zo
ook Dennis. Na eenmaal geprobeerd te
hebben was Dennis verknocht aan het
crossen. En zeven jaar later is Dennis
een fanatiek, maar ook zeer goede grassbaancrosser. “Ik heb hier in de achtertuin vaak geoefend met heit. Als ik in
het weekend een wedstrijd heb, dan
train ik door de week één keer. Als er
in het weekend geen wedstrijden zijn,
dan train ik door de week twee keer. “
Dat trainen wordt op diverse plekken
in noord-Nederland gedaan. Het crossseizoen loopt van eind maart tot en met
begin oktober. Dat betekent dat Dennis
op dit moment al volop in voorbereiding
is voor het komende seizoen. Dat kan
helaas alleen als het wat droger weer is,
anders is de baan niet goed.
“Ik ben lid van de VTBM en van de KNMV.
De eerste is vooral actief in noord-Nederland, de tweede is landelijk en zorgt ervoor dat ik mee kan doen aan nationale
kampioenschappen. De wedstrijden zijn
soms in hetzelfde weekend. Dat betekent dat ik op zaterdag en op zondag
onderweg ben. Heit gaat altijd mee naar
de wedstrijden. We gaan dan al vroeg
in de ochtend weg. Als ik aankom, is er
eerst de inschrijving, daarna moet mijn

motor gekeurd worden en doe ik nog
een training en als laatst is er nog een
bespreking. De wedstrijd zelf begint pas
aan het begin van de middag.”
Het zijn soms lange dagen voor Dennis,
maar dat vind hij niet erg. Hij vindt het
crossen ontzettend leuk.
In de toekomst zou Dennis graag meedoen in de top, misschien zelfs wel naar
het buitenland. Daarvoor moet hij zich
eerst nog flink laten zien. Als je zo hoog
mee wilt doen, moet je geselecteerd
worden. Hier zijn bepaalde wedstrijden
voor. Voor nu is het goed en heeft Dennis het naar zijn zin. Afgelopen seizoen
is Dennis Nederlands Kampioen geworden, wat een hele prestatie is.
Naast het crossen doet Dennis nog aan
voetbal. Tot nu toe is dit prima te combineren en gelukkig maar. Dennis kan niet
stil zitten en is vooral veel actief bezig.
Als het even mooi weer is, is Dennis buiten te vinden. Door het hele huis heen
staan prijzen van Dennis. De prijzenkast, die is er helaas nog niet. Ik denk
dat die prijzenkast er maar snel moet komen. Afgelopen crossseizoen stond Dennis alle wedstrijden op het podium. Met
een positieve vooruitblik naar komend
seizoen zal het op zijn minst weer een
aantal keer raak en zullen we Dennis terug zien op het podium ●

Tulpenactie en Wandeltocht t.b.v.
Victory4All & Good News ZA
Komende zomer zal er een groep Friese vrijwilligers afreizen naar Zuid-Afrika
om vrijwilligerswerk te doen voor Victory4all en Good News ZA. Om de reis succesvol te maken, worden er activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen.
De eerste organisatie die zal worden ondersteund is Good News ZA. Deze organisatie is opgericht door Theo en Jinke
de Jong. Zij zijn in 2011 vanuit Kollumerzwaag vertrokken naar Zuid-Afrika
en zetten zich in voor de kinderen en
jongeren in Knysna en omgeving. Het
doel is om deze jongeren te begeleiden
naar een hoopvolle toekomst. De tweede
organisatie die zal worden ondersteund
is Victory4all. Dit is een organisatie die
zich inzet om de kinderen in de omgeving van Jeffrey’s Bay en Humansdorp
goed onderwijs en begeleiding te bieden. De projecten bieden de kinderen
de kans om uit de armoede te komen en
zo een beter toekomstperspectief te krijgen. Om deze organisaties zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, worden
er door de vrijwilligers een aantal activiteiten georganiseerd. Ten eerste zal er
in de week van 19 t/m 23 februari een

tulpenactie worden gehouden in Berlikum. De tulpen worden huis aan huis
verkocht. Mensen woonachtig in Franeker kunnen een bestelling plaatsen via
siedsensaskia@hetnet.nl, deze bestelling
zal dan bij u thuis worden bezorgd. De
prijzen zijn: één bos voor €3,- en twee
bossen voor €5,-.
Op zaterdag 2 juni wordt er een wandeltocht georganiseerd in omgeving
van Berlikum. De afstanden die kunnen
worden gelopen zijn: 5, 10, 15, 20 en 25
km. Voorinschrijven kan door een email
te sturen naar s.joostema@upcmail.nl
met daarin uw naam en de afstand die
u loopt. De kosten van de wandeltocht
bedragen: €7,50 inclusief koffie bij de
start. Mocht u alleen een gift willen
doen t.b.v. deze organisaties kan dat op
NL73 RABO 0320 4020 29 t.n.v. Prot.
G.F. onder vermelding van Victory4all ●
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Berltsum feriening
Gymnastiekvereniging Berlikum doet
mee aan funwedstrijd

Het wedstrijdseizoen is in volle
gang. De eerste drie wedstrijden
zijn geweest.
De eerste wedstrijd was op 13
januari. Dit was de zogenaamde
funwedstrijd in Stiens. 18 deelnemers van Gymnastiekvereniging
Berlikum deden hieraan mee. Op
deze wedstrijd doen alleen maar
winnaars mee. Iedereen heeft
de tweede prijs en Wout, Hidde,
Annelie, Fenna Z en Fenna vd
M hebben een gouden medaille
gewonnen. Alle deelnemers
hebben een hele leuke fundag

gehad. Het was prima georganiseerd. Onze dank hiervoor.
Op 20 januari was de eerste
rayonwedstrijd voor de D-oefenstof. Berlikum had 21 talenten
meegenomen en maar liefst 11
medailles gingen naar onze club.
Goud voor: Robin, Fenna, Thirza,
Liset, Ant en Lieke. Zilver voor:
Elisa Noa, Marrin, Daniek en
Femme en Brons voor Inge. U begrijpt dat menig podium gevuld
was met Berltsummer huntsjes
en dat we meer dan trots waren
op al onze deelnemers.

Op 7 februari was ons jaarlijkse
clubkampioenschap. Al onze toppers hebben hun kunsten laten
zien en er was veel publiek.
10 en 11 februari is de eerste
rayonwedstrijd voor de grotere
meiden. Dit is in Dokkum. U
leest het, het gaat dit jaar weer
als een tierelier.
We houden u op de hoogte van
alle ontwikkelingen ●
Leiding en Bestuur
Gymnastiekvereniging Berlikum

Berltsum Foarút
De werkgroep Berltsum Foarút is een samenwerking van en voor inwoners uit Berltsum gericht op
de leefbaarheid in het dorp. Sinds enkele jaren zijn we nu als werkgroep actief en hebben in die
tijd al verschillende dingen gerealiseerd.
Tevens hebben we een activiteitenboekje samengesteld en deze
verspreid door het gehele dorp.
En zijn we hier en daar actief
met het aanbieden van activiteiten in de zin van Bingo en een
Sing-in. Deze activiteiten vinden
plaats in Berlinga State.Vanaf dit
jaar zijn we van start gegaan met
het aanbieden van een inloop/
koffie moment in Berlinga State.
De inloop is een plek waar mensen vrij in en uit kunnen lopen
voor een praatje, een bakje koffie, evt. meedoen met een spelletje, maar geen verdere verplichtingen. Deze inloop vindt plaats
op dinsdagmiddag van 16.00 –
18.00 uur in Berlinga State. De
gastheren Marten Hylkema en
Tsjerk Kooistra zullen u gastvrij
ontvangen.
Samen met Palet (dagcentra in
Berlinga State) hebben we een
buurtkamer project opgestart.
Met deze mogelijkheid willen
we dorpelingen stimuleren en
begeleiden bij de invulling van

de dag en sociale contacten. De
buurtkamer is bedoeld voor zelfstandig wonende volwassenen en
ouderen uit Berltsum, die graag
gebruik willen maken van een
laagdrempelige
ontmoetingsplaats met behoefte aan ondersteuning bij sociale contacten
en structurering van de dag. De
buurtkamer kan ook als ontlasting voor het thuisfront werken.
Voor de buurtkamer is geen indicatie op grond van WMO vereist.
Wel wordt er van de deelnemer
een eigen bijdrage gevraagd. De
eerste drie weken wordt voor u
betaald door Berltsum Foarut om
te kijken of dit hetgeen is wat u
verwacht en of zoekt. De buurtkamer is geopend op maandag
en donderdag van 10.00 – 16.00
uur. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar het
dagcentrum tel: 0518-461465.
Wij als werkgroep Berltsum
Foarút hebben ons tot taak gesteld om de leefbaarheid voor
een periode van drie jaar op peil

te houden of te vergroten en
daarna zullen we zien hoe we
verder gaan. Het einde van deze
drie jaar komt in zicht en daarom
willen we de activiteiten en acties
die we tot nu toe gedaan hebben
evalueren en zo nodig verlengen
. Daarbij ook alvast vooruit kijkend naar het nog te realiseren
MFC. Bij ons leeft echter nog een
grote vraag, is er behoefte om in
het MFC een inloopmoment te
organiseren. Waar men terecht
kan voor een kopje koffie/thee
maar ook voor een stukje gezelligheid en een eventuele hulpvraag. Deze inloopmorgen zou
ook aangevuld kunnen worden
met een activiteit of een stukje
informatief. Mocht u hiervoor
ideeën of wensen weten dan
kunt u dit doorgeven aan Sieta
Kuipers, Ouderenwerker van De
Skûle Welzijn. Tel: 0518-460805
of via mail: s.kuipers@deskule.nl
Wij hopen van u te horen ●
Werkgroep Berltsum Foarút

BERLTSUMER
HÛNTSJE
Elts hat talint!
Elke gek hat syn gebrek mar
ek elts hat in talint. Grut as
lyts, elkenien hat wat bysûnders. Sjoch we bin net allegear
Sven Kramer as Sjinkie Knegt mar dat soe ek wol hiel ientoanich wêze. Wat is no eins talint. Wannear bin jo talintfol?
Wat betsjut in wurd ‘talint’ eins? Van Dale seit, talint krije jo
mei by de berte. It is in gave as der is sprake fan oanlis. Talint
is krekt dat wat jo makkelik ôf giet. Wurkje fanút in talint jout
enerzjy. It is er yn allegear foarmen. Sa ha je fuotbaltalinten
as ien die ’t prachtich sjonge kin. Minsken kinne ek in talint
foar taal of rekkenje ha. De ien rint te pronkjen mei syn as har
talint wilens in oar it leaver foar sichsels hâldt.
Ek yn Berltsum rint in soad talint om. Fan in tal bekinde keatsers ta in muzikaal talint. Ald talinten, opkommende talinten, bekinde talinten en de ferjitten talinten. At we allinne
al nei de Roaster fan dizze moanne sjogge dan ûntdekke we
al in soad fan it Berltsumer talint. De jongerein dy ’t begjin
febrewaris op it toaniel yn it Heechhout stie, Dennis dy ’t hast
ien is mei syn motor. En lykas Gialt Biesma. Dizze namme sil
net by eltsenien bekind wêze mar dizze man hat dochs ek in
bysûnder talint. Syn talint hat him nei de Olympische Spelen
brocht. Yn dizze Roaster leare we syn talint kinnen. Mar der
rint noch mear talint om. Berltsumer famkes dy ’t troch hiel
it lân reizigje om sjen te litten hoe moai at se dûnsje kinne, in
stoere jonge knaap dy’t mei syn 7 jier probearret in lytse rol
yn in Nederlânske film te krijen, reedriiders, hynderrydsters,
tennistalint, turnsters… ja nim se mar op ….
Berltsum hat ek in protte minsken dy ’t in soad foarinoar krije
kinne. Dat is ek in talint. Saken regelje kinne. Saken op papier sette. It doarp belutsen hâlde. Lykas ‘ik bin in Berltsumer’.
Minsken ynformearje, je ynsette foar it doarp. Polityk belutsen wêze. Sa sjoche jo mar, talinten bin der écht yn ferskate
foarmen. Berltsum hat der in soad fan. Wy kinne grutsk op ús
wêze. Talint giet net allinne oer dat wat jo kinne mar ek oer
wa jo binne ●
It Berltsumer Hûntsje

Nieuws van uitvaartvereniging
De Laatste Eer
Doodgewoon: Wij vinden het de gewoonste zaak van de
wereld, dat de uitvaarten die wij verzorgen van begin tot
eind begeleid worden door één persoon: onze bode. Maar zo
gewoon is dat helemaal niet.
In de praktijk kunnen nabestaanden te maken krijgen
met wisselende personen.
De ene uitvaartleider doet de
intake, de volgende doet de
rest; en voor de laatste verzorging van de overledene
wordt een zorgteam opgetrommeld. Dat vinden mensen lastig. Uitvaartverzorger
en nabestaanden bouwen een
band op, dan wil je niet telkens een ander zien.
Bij onze vereniging hoef je daar niet over in te zitten. Onze bode
doet de hele uitvaart. Bij overmacht geldt dat vanzelfsprekend
niet. Maar doet zo’n situatie zich voor, dan doen we ons best te
zorgen voor waardige vervanging.
Zit je vast aan onze bode?
Nee, je hebt keus, maar voor ons is het ook in dit opzicht doodgewoon dat onze bode de uitvaarten van onze leden verzorgt. Wij
hebben prijsafspraken gemaakt met hem en ook met de leveranciers van de kist, het drukwerk en de bloemen. De kortingen die
we krijgen berekenen we door op de nota voor de uitvaart. Dat
scheelt natuurlijk behoorlijk in de kosten, in positieve zin.
Schakel je als nabestaanden een uitvaartverzorger in met wie wij
geen afspraken hebben, dan kunnen we die kortingen niet garanderen. Als wij de korting niet krijgen, kunnen we ze ook niet weggeven.
Voor onze buitenleden ligt het ietsje anders. Als je ‘ver’ weg woont
kan het praktischer zijn een uitvaartverzorger uit de buurt in te
schakelen. Om je recht op ledenkorting te behouden ben je wel
verplicht dit in overleg met de vereniging te regelen. Handig als je
nabestaanden dat weten. Het is doodgewoon dat je ze dat vertelt ●
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25 jier PCOB mei “Sierlike Swannen”
De Protestantse Christelijke Ouderen Bond ( PCOB) ôfd. Menameradiel hie har
jiergearkomste op moandeitemiddei 22 jannewaris 2018 yn de Molewjuk te
Bitgummole.
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Fysiotherapie
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Nei de iepening troch de 2de foarsitter
Gosse Bootsma wurdt de brûklike aginda, mei dizze kear in jieroersicht fan de
2de skriuwster en de ponghâlder, ôfhannele. Dêrnei nimme wy ôfskie fan Durk
v.d. Schaaf, dy’t nei 12 jier, wêrfan 9 jier
as foarsitter, út it bestjoer giet. Hy wurdt
betanke foar syn ynset.
De leden geane dêr akkoord mei om
Gosse Bootsma as nije foarsitter te beneamen. Dan steane wy stil by it 25-jierrich bestean. Ut in wiidweidich ferslach,
makke doe’t de ôfdieling 20 jier bestie,
neamt de foarsitter in oantal feiten.Yn
dy perioade binne der mar 4 foarsitters
west en wie yn 2001 it ledetal 143 en
no noch 95. Under it genot fan in bakje
tee of kofje mei in feestlik stikje oranjekoeke sjogge wy nei foto’s út de ôfrûne
jierren.

Bibliotheekservice Fryslân begûn mei lêzingen te hâlden. Fan’e middei bringt se
it program “Sierlike Swannen”.

De sprekster fan dizze middei mefr. Siets
Ypenga-Keulen út Hârns krijt no it wurd.
Om net yn it beruchte ‘swarte gat’ te fallen is se nei har wurksum libben by de

Hjirmei beslút Siets Ypenga har moaie,
faaks humoristyske, presintaasje. Mei in
tankwurd oan de sprekster wurdt de gearkomste sletten ●

Se fertelt ús in hiel soad oer de swan, de
grutste fûgel, fan wol 10-15 kg. mei in
spanwiidte fan ± 2.50 meter. Dan krije
wy folksferhalen, fertellings en gedichten, allegearre oer swannen, sa as ‘de Riger en de Swan’, ‘it Unsjogge Einepykje’.
Troch de sierlikens is de swan faaks in
symboal, sjoch mar op ûleboarden. Yn
de Grykse mytology komt de swan ek
foar û.o, as lûkdier fan de boat fan sinnegod Helios. It bekinde ferhaal “Zwaan
kleef aan” krije wy ek fansels. Meielkoar
dogge wy dan noch in kwis oer swannen. Dêr ha wy ek wer wat fan leard,
want wa wit no dat der yn de flagge fan
West-Australië in swarte swan sit?

Lights out, spot on. It's showtime.
Berltsumer famkes in de spotlights tijdens de voorrondes voor het NK showdance en Hip-Hop in Dronten.

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.osinga-adviesdiensten.nl

V.l.n.r. Tirza Kingma, Thamar Zijlstra, Kim van der Graaf, Doutzen Kingma, Fardau Flapper
De meiden, die grotendeels voortkomen uit de recreatiegroep in Berltsum, dansen
op de Dance Academy van "Dansschool in Friesland" (DIF). Zij gingen zondag 4 februari met de derde prijs voor showdance en de winst voor hiphop naar huis ●

Berltsum kultuer
Jeugdtoneel brengt sprookjes weer tot leven
Het jeugdtoneel van toneelvereniging Elts Syn Rol bracht ook dit jaar weer een schitterend stuk op
de planken van It Heechhout.
Met twee uitverkochte voorstellingen op de zaterdagavond en
de zondagmiddag blijkt wel dat
hiervoor veel belangstelling bestaat. In het toneelstuk worden
de sprookjes Assepoester en
Roodkapje gemoderniseerd en
samengevoegd tot een komische
toneelvoorstelling. De aanwezigen zijn niet voor niets gekomen
want zij worden getrakteerd op
een enerverende voorstelling.
Het enthousiasme van de 16 spelers (waarvan sommigen ook nog
een dubbelrol spelen) is van hun
gezichten af te lezen, hetgeen
niet alleen een compliment verdient voor de spelers zelf, maar
ook voor de toneelvereniging en
de regisseurs die dit weten te realiseren.
Interactie met de zaal wordt niet
geschuwd, echter komt deze niet
altijd even goed uit de verf, maar
als er op het gala-bal van de prins
behoefte is aan gasten (omdat de
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AGENDA
16 februari

19.30 uur	Yoga en adem, Heslingastrjitte Berltsum
18 februari
19.30 uur	De kracht van Luther, Doopsgezinde
Kerk - Berltsum
25 februari
15.00 uur	Koor de Bútsoekers, Ioannis
		
Teatertsjerke - Wier
28 februari
14.00 uur Bingo, Berlingastate - Berltsum
2 maart
18:00 uur Oud papier, Berltsum
17, 24, 25 maart 20.00 uur	Toneel Nelis syn lot, It Heechhout Berltsum
18 maart
15.00 uur	Toneel Nelis syn lot, It Heechhout Berltsum

Bingo in Berlinga State
Berltsum Foarút organiseert op woensdag 28 februari van
14.00 - 16.00 uur een bingomiddag in Berlinga State.
bus met genodigden is verongelukt) worden deze uit de zaal geselecteerd en zien wij deze even
later op het toneel zwierige dansjes uitvoeren. Het stuk zit vol
humor hetgeen vooral door de
aanwezige jeugd wordt herkend
en gewaardeerd. Het decor is op
ingenieuze wijze opgezet en de
decorwisselingen gedurende het
stuk lijken op het omslaan van

de bladzijde van een boek. Hiermee wanen wij ons achtereenvolgens in een bos, een slaapkamer,
een woonkamer en een balzaal.
Hierdoor wordt er geen tijd verloren en wordt er op een speelse,
natuurlijke manier dynamiek in
het stuk gebracht.
Voor degenen die deze keer niet
zijn geweest: volgend jaar is er
weer een mogelijkheid ●

Toneelvereniging Elts syn Rol speelt Nelis syn lot!

U bent van harte welkom om hier aan mee te doen.
Bingo : Woensdag 28 Februari 2018
Tijd
: Aanvang 14.00 uur
Locatie : Dagcentrum Berlinga State, Berltsum
Kosten : € 2,50 per persoon incl. koffie/thee
U komt toch ook!
Tot ziens namens alle betrokkende organisaties van Berltsum
Foarút ●

Samar in Momint...

Het zal u vast niet zijn ontgaan want alle inwoners van Berltsum hebben het toneelboekje onlangs
op de mat gekregen: de toneeluitvoeringen van Elts syn Rol staan weer voor de deur! Voor het
jeugdtoneel zit het er al weer op, zij hebben het eerste weekend van februari al geschitterd (wat
een talentjes hè?) en nu maakt hun prachtige decor plaats voor dat van het volwassentoneel.
gaat. Er gebeuren rare dingen en
er kan dit jaar lekker gelachen
worden. Komt dus allen kijken!
Uitvoeringen
•Z
 aterdag 17 maart 20.00 uur
•Z
 ondag 18 maart 15.00 uur
•V
 rijdag 24 maart 20.00 uur
•Z
 aterdag 25 maart 20.00 uur
De uitvoeringen vinden plaats
in het Heechhout, de entree is €
10,00.
Dit jaar spelen zij het stuk “Nelis
syn lot” (naar de film Paddy’s lot
fan Kirk Jones, daarna bewerkt
door Antine Zijlstra tot een Iepenloftspul, door Tjerk Kooistra
tot een “binnenloftspul” en nu
nog eens door Janneke Bergsma,
de regisseuse in Berltsum).

De inhoud
Stel dat iemand in uw dorp de
Lotto heeft gewonnen maar iedereen tast in het duister over
wie de winnaar is. In het dorp
Terpwert is dit het geval en de
bewoners gaan op zoektocht
uit, wat niet zonder slag of stoot

“Na Swetsterp nu Beritsum?”

Kaarten bestellen
Kaarten bestellen kan vanaf zaterdag 24 februari via de website
www.eltssynrol.nl. Telefonisch
bestellen kan ook, op maandag 26 februari tussen 19.00 en
20.00 uur via tel. 06-34153499
of 06-31963359 ●

Waadhoekekoor De Bútsoekers gaat ‘back to the sixties’
De Bútsoekers zijn als shantykoor opgericht in 2002 en vierden onlangs hun 15-jarig jubileum.
In de loop van de tijd is het repertoire danig uitgebreid en vooral
veelzijdiger geworden. Waren
het eerst vooral shanties en sea
songs, nu zijn het ballades en
nummers van grote artiesten uit
de jaren ’60, ’70 en ’80. De optredens halen vaak het ‘back-tothe-sixties-gevoel’ bij het publiek
naar boven. Dat een aantal van
de hits uit die jaren in het Fries
worden vertolkt, nodigt nog
meer uit tot mee zingen.
Bekende namen die voorbij kunnen komen zijn John Denver,
Elvis Presley, The Beatles, Everly
Brothers, The Monkees, The Cats
en vele anderen. Het koor dat
zich nu presenteert als Waadhoe-

Carnaval
kekoor in plaats van als Shantykoor, staat onder leiding van
dirigente Marijke Rodenburg en
wordt begeleid door een combo
bestaande uit twee gitaristen,
een slagwerker en een toetsenist/accordeonist en violist. Samen verzorgen ze een veelzijdig,
muzikaal en heel herkenbaar
programma, zodat het publiek

kan rekenen op een vrolijke en
vooral swingende middag.
Waadhoekekoor De Bútsoekers
Zondag 25 februari 2018 om
15:00 uur, Ioannis Teatertsjerke,
Lautawei 5a, Wier.
Entree € 10,00. Reserveren:
s.sevenster@hetnet.nl of telefonisch op 0518-471123 ●

Berltsum

24 februari 2018
Aanvang: 16:45 uur dorpsplein Berltsum ivm optocht met het korps naar It Piipskoft
Tijd: 16:45 - 20:30
Entree: 5 euro incl. avond eten en drinken
Opgave voor 17 febr. via piipskoft@gmail.com
Doelgroep: groep 3 t/m 8

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.
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.

Bakkerij Wijnsma
al 25 jaar een begrip
in Berlikum en wijde
omgeving.

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

Sybren 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

ook
Wij serverenak met
heerlijke geobffie
verse k
Elke week
me:
vaste recla
Maandag
ollen
4 Krentenb

+2

gratis

Dinsdag
Brooddag

3+1 gratis
(€ 1,65 p/st)

Woensdag
odjes
Puddingbro
4 voor

€

3,50

Donderdag
s
Zak broodje

€

1,00

Al heel vroeg in de morgen zijn 7 bakkers druk
in de weer om een groot assortiment brood en
banket te bakken, vers en van topkwaliteit.

Buorren 10, Berltsum | Tel. 0518 - 461 406

1500 m2
er!
i
z
e
l
p
l
e
k
win
Nog 1 appartement vrij
Tichelersdyk 28b Berlikum

• Wonen met lichte zorg
(huursubsidie mogelijk)
• Tijdelijk verblijf met zorg
(bijv. na een ziekenhuisopname)

■ MATRASSEN, LATTENBODEMS, DEKBEDDEN,
KUSSENS, BEDLINNEN
■ DAMES- EN HERENKLEDING
■ WERKSCHOENEN, KLOMPEN, DAMESSCHOENEN

• Dagverzorging voor ouderen
• Zorgvakanties

Noorderbreedte State

De Parrebeam
Komt u rustig langs voor een bezichtiging
en vrijblijvend gesprek.

Simon Theo en Gea Oevering
Middelweg-Oost 122a / St-Annaparochie
(0518) 767 200 / 06 – 158 232 76
www.deparrebeam.nl / info@deparrebeam.nl

■ 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

Colofon
Op'e Roaster
Redactieleden:
Henny van der Graaf
Jan Joostema
Henk Muller
Karina de Vries
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: 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 7 maart 2018 aangeleverd te worden per email: roasteradvertenties@gmail.
com.
• Kopij dient uiterlijk woensdag 7 maart 2018 op de redactie
aanwezig te zijn via roaster.berlikum@gmail.com
Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster:
zaterdag 17 maart 2018

