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Geert: Klaas was vanmorgen niet op school. Hij was naar de 
automondtist, in december krijgt Klaas een beugel.

Het wokpaleis is een ideale plek voor een kind om zelf je 
eten te regelen. Tess (6) meldt dat ze sushi gaat halen. Daar 
heeft ze haar oudere zus de hele week al over gehoord. 
Een paar minuten later komt ze terug met 3 overheerlijke 
sushis, slagroom soesies wel te verstaan.

Jij bent mijn kleine prinses. Je broertje is mijn ridder en 
papa is mijn prins op het witte paard.
Myrthe (5): Mama….. dan ben jij dus het paard.

OPROP: Hawwe jo ek in leuke útspraak fan jo bern, 
jo pake-/beppesizzer as miskien fan jo buorjonkje? 
Stjoer it ús ta! krant@berlikum.com l

Toneelvereniging Elts syn Rol 
speelt Sake en it Suertsjefabryk!
Was u jaren gewend dat Elts syn Rol 2 voorstellingen opvoerde in een seizoen, van het jeugdtoneel 
en het volwassentoneel, dit jaar wordt het heel anders aangepakt! De jeugd en de volwassenen 
spelen namelijk samen! We kunnen meedelen dat dit een hele leuke combinatie wordt. Er is 
gekozen voor het stuk ‘Sake en it Suertsjefabyk”, naar het boek ‘Sjakie en de chocoladefabriek’ 
van Roald Dahl. De regie is in handen van Rianne Hogeveen.

In het kort
Omdat de geheime recepten van 
de snoepfabriek van Wonka wa-
ren uitgelekt, werd de fabriek 
lang geleden gesloten. Nu wordt 
de fabriek weer geopend. Dit ge-
beurt op spectaculaire wijze, er 
mogen vijf jongeren mee op de 
MegaMysterieuzeTour door de 
fabriek! 

Daarvoor moet je wel een gou-
den wikkel vinden bij een Won-
ka chocoladereep. Sake vindt de 
laatste wikkel en mag mee! Maar 
zijn broer Willem heeft hele an-
dere plannen voor de fabriek en 
probeert alles te saboteren. 

Hoe dit uitpakt, kunt u zelf ko-
men kijken in een van de voor-
stellingen. Deze worden gehou-
den op:
Zaterdag 29 febr. om 20.00 uur
Zondag 1 maart om 15.00 uur
Vrijdag 6 maart 20.00 uur 
Zaterdag 7 maart 20.00 uur 

Na afloop van alle voorstellingen 
is er livemuziek.

Voor de locatie wordt dit jaar 
uitgeweken naar een echte fa-
briek: The Dance Factory, Hem-
memaplein 10A. We hopen van 
harte u te mogen verwelkomen! 

Kaarten bestellen 
Kaarten bestellen is mogelijk via 
www.eltssynrol.nl. 
De entree bedraagt t/m 10 jaar  
€ 8,00 en vanaf 11 jaar € 12,50. 

Kaarten winnen?
In februari worden er 4 gouden 
tickets verstopt op een geheime 
plek in Berltsum! Vind je een van 
deze tickets, dan mag je gratis 
naar de voorstelling!
Volg de Facebooksite van Elts 
syn rol voor meer informatie en 
hints waar je de gouden tickets 
kunt vinden  l

Dorpsgenoot Ben Vrielink wint 
landelijke Vpt Innovatieprijs

Ben Vrielink is al jarenlang werkzaam in de theaterbranche 
als licht- en geluidstechnicus. Eerst als ZZP-er maar sinds een 
aantal jaren bij Tryater. Zo werkt hij al jaren op Oerol, is hij 
betrokken bij vele openluchtspelen (w.o. Jorwert) en was hij 
betrokken bij openingsvoorstelling van de Culturele Hoofd-
stad 2018. 

Bij elke voorstelling wordt hij weer uitgedaagd om creatieve oplos-
singen te bedenken voor de problemen die hij daarbij tegenkomt. 
De (computer-) techniek krijgt hierbij een steeds belangrijkere rol. 
Bij de groter wordende producties is het voor de licht- en geluids-
technicus haast onmogelijk om telkens op het juiste moment op 
de juiste knoppen te drukken. Ook Ben liep hier tegenaan en be-
dacht hiervoor een oplossing: de Trigger-Hub, een kastje waarop 
je een trigger, knop of sensor kunt aansluiten waarmee vervolgens 
een commando wordt verstuurd naar de licht-, geluids- of video-
apparatuur. Op het juiste moment het juiste geluid of het juiste 
lichteffect. Hierdoor krijg je een betere timing en dus een veel 
strakkere uitvoering. Via een Facebook-bericht werd Ben erop ge-
attendeerd dat er inzendingen werden gevraagd voor de landelijke 
beurs van de Vereniging voor Podium Technologie in AHOY Rot-
terdam. Hij stuurde zijn prototype in en werd tot zijn verbazing 
gekozen als winnaar van deze landelijke wedstrijd. De inzendings-
criteria eisten onder meer dat het product een originele innovatie 
moest zijn, dat zich nog niet commercieel had bewezen en het 
moest een aantoonbare waarde hebben voor de markt en de sec-
tor. Ben is er erg trots op dat de innovatieprijs aan hem is toege-
kend en is nu druk bezig om van dit prototype meerdere exempla-
ren te maken om deze in de markt te zetten. Naar verwachting is 
de Trigger-Hub vanaf april leverbaar. Meer informatie vindt u op 
www.benvrielink.nl l



06 31 21 41 11 
h.moerings@podozorg.nl
www.podozorg-berlikum.nl 

Voetonderzoek
Loopanalyse
Steunzolen

Prômmehof 3  | 9041 GH  Berlikum
Frisiastate 23a | 9062 GX  Oentsjerk

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

Voor een 
zichtbare 

verzorgingBuorren 76, Berltsum
Telefoon 0518-461744

Bern mei in ferhaal: 
Thamar Zijlstra
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Thamar Zijlstra. In het onderstaande 
verhaal vertelt Thamar iets over zichzelf. Wij horen iets over haar hobby’s, school 
en hoe ze het vindt om in Berltsum te wonen. Veel leesplezier met haar verhaal.

Wie ben je en waar woon je? 
Hallo allemaal, ik ben Thamar Zijlstra en 
ik ben 10 jaar. Ik zit in groep 6 van OBS 
Lyts Libben. 
Mijn heit is Rintje Zijlstra, hij werkt bij 
Smeding in Sint Anna Parochie. Mijn 
mama is Marlies Rob, zij werkt bij een 
verzekeringskantoor in Drachten. Ik heb 
een zusje, Tess, zij is 6 jaar en zit in groep 
2 van OBS Lyts Libben. Wij wonen met z’n 
allen op de Meseame in Berltsum.

Wat zijn je hobby’s?
Mijn hobby’s zijn dansen en zingen. Ik 
dans bij “Dansen in Friesland” (DIF). Ik 
dans twee keer per week op donderdag 
en vrijdag in Akkrum en Leeuwarden. 
Van september tot aan de kerst hebben 
we volop getraind voor de wedstrijden in 
het eerste half jaar van 2020. Ik volg ook 
zangles bij “Zangles Friesland”. Dit doe ik 
op woensdagmiddag, één keer in de twee 
weken.

Wat is het leukste wat je hebt meege-
maakt? 
Het leukste wat ik heb meegemaakt is 
dat ik met mijn dansgroep Fries Kampi-
oen ben geworden vorig jaar bij het IFKD, 
het Iepen Frysk Kampioenschap Dûns in 

Jubbega. Het IFKD is de grootste dansfesti-
valwedstrijd van Noord Nederland. Op 18 
april 2020 gaan we er weer voor.

Wat vindt je van school?
School vind ik heel leuk. Mijn leukste vak-
ken vind ik rekenen en gym. Mijn juffen 
heten Annemarie en Annelies. Ook het 
buiten spelen in de pauzes vind ik erg 
leuk.

Wat wil je later worden?
Ik wil later zangeres worden in een band-
je, en dan wordt mijn vriendje Jilke de 
drummer van de band.

Wat is het spannendste wat je hebt mee-
gemaakt?
Ik speel graag Jachtseizoen met mijn 
vrienden. Dit speelt zich af door het hele 
dorp en is een erg spannend spel.

Wat vind je mooi aan Berltsum?
Wat ik mooi vind aan Berltsum? Alles! Ik 
vind dat je hier veel kunt doen. Volleybal, 
voetbal, kaatsen, gymmen, dansen, spe-
len in de speeltuin. In de zomer is het ook 
leuk om te zwemmen bij de Wettertûn. Ik 
heb hier leuke vrienden en blijf hier wo-
nen l

OBS Lyts Libben: 
Letterfeest in groep 3
 

Alle kinderen van groep 3 heb-
ben alle letters geleerd. Tijd 
voor een feestje!!

We hebben letter Bingo, het let-
ter zoekspel en letter ren-je-rot 
gespeeld. 
Ook mochten alle kinderen een 
cakeje versieren met letters en 
hebben ze lekkere letterchips ge-
geten.

Een top feest met onze toppers 
van groep 3! l

Verbreding schelpenpad 
Berltsum richting Ried

berlikum.com 8



Berltsum yn bedriuw
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Van der Kaaij is meer dan alleen tomaten
Van der Kaaij kwekerij staat vooral bekend om het telen van 
tomaten. In Berlikum staat er maar liefst 16 hectare aan toma-
ten- en aspergekassen. Dit zijn zo’n 10 miljoen kg. tomaten die 
op jaarbasis geteeld en verkocht worden. Van deze totale produc-
tie haalt zo’n 1 procent van de teelt de verkoop niet omdat deze 
niet aan de wensen voldoen. Maar wat doen telers Theo en Arjan 
van der Kaaij met deze 100.000 tomaten die over blijven.

De tomaten die heel erg rijp zijn 
of waar net een sneetje in zit 
kunnen niet meer verkocht wor-
den. Deze voldoen niet aan het 
kwaliteitsideaal en komen dus 
niet bij de consument terecht. 
Normaliter zouden deze toma-
ten als afval worden beschouwt 
terwijl ze nog prima eetbaar zijn. 
Het is echter zonde om dit pro-
duct weg te gooien en daarom 
hebben ze bij Van der Kaaij be-
dacht om hiervan een ander pro-
duct te maken. Zo kwamen de 
gebroeders Van der Kaaij samen 
met hun vader op het idee om er 
tomatenwijn van te maken. Een 
kenmerkend idee want innovatie 
staat hoog in het vaandel bij het 
bedrijf. 

Na positieve reacties besloot 
Theo om met de wijn op de uit-
markt in Leeuwarden te gaan 

staan. Ook hier werd er positief 
gereageerd op de smaak van de 
exclusieve tomatenwijn. De wijn 
viel zelfs zo goed in de smaak dat 
het gerenommeerde restaurant 
De Librije, goed voor drie Miche-
linsterren, besloot ambassadeur 
te worden van de ViniVega. De 
naam Vinivega staat voor Grand 
Vine, de naam waaronder de 
trostomaten worden verhandeld, 
en vega dat naar de manier van 
produceren verwijst en Engelse 
bewoording van groente. 

Jaarlijks brengt van der Kaaij 
zo’n 1 à 2 keer per jaar een 
vracht met tomaten richting Ben-
telo. In de Twentse streek staat 
de Neerlands wijnmakerij. Dit 
is de grootste wijnmakerij van 
Nederland. Normaal wordt wijn 
van druiven gemaakt maar wan-
neer op een gegeven moment 

het druivenseizoen gebeurd is, 
zijn de wijnmakers blij met een 
ludiek product als tomaten om 
wijn van te maken.

Opvallend detail is dat er van de 
rode tomaten witte wijn gemaakt 
wordt. Eigenlijk is dit wel logisch 
want zoals Theo zegt: ‘’Als je het 
vruchtvlees scheidt van het sap 
dan blijft deze kleur over. Er is 
niks aan toegevoegd en het is 
puur natuur tomatensap’’. De 
Vinivega is een droge witte wijn 
waarbij je de tomaat proeft in de 
afdronk.

Het volgende doel is om de wijn 
bij delicatessewinkels in de 
schappen te krijgen. Dit is nu 
nog lastig omdat er naast dat de 
wijn in de winkel verkrijgbaar 
is, er ook nog reclame voor ge-
maakt moet worden. Er is te wei-
nig bekendheid over. Toch liggen 
hier mooie nieuwe kansen voor 
het tomatenkweekbedrijf die 
een volledig nieuwe bedrijfstak 
hebben toegevoegd l 

Hein Joostema

Zoals jullie waarschijnlijk weten 
is het plan gestart als pilotpro-
ject binnen de Waadhoeke voor 
de nieuwe omgevingswet. Helaas 
liep dit project stuk en heeft de 
werkgroep ervoor gekozen om 
een regulier traject te gaan star-
ten. Met een meerderheid van 
de gemeenteraad is dit goedge-
keurd. Jullie hebben dit kunnen 
lezen in de krant. Dit betekent 
niet het einde van het project, 
juist integendeel.
Als werkgroep zijn we druk in 
overleg om de kaders wat be-
treft ruimtelijke ordening rond 
te krijgen met de gemeente. Dit 
is in een vergevorderd stadium. 
De verschillende plannen zijn al 
besproken en er zijn wat keuzes 
gemaakt. Helaas kunnen we dat 
nog niet met jullie delen omdat 
hierover nog een gemeentelijk 
oordeel over geveld moet wor-
den.
We proberen zowel voor de 
Kwekerijleane als de van de Ak-
kerstrjitte ook zaken mee te 
nemen die de ontsluiting en de 
veiligheid van de omgeving ver-
beteren. Daarnaast zal het mid-
denterrein van het Lytse Hofke 
toegankelijk worden vanuit de 
Poepedijk en richting Boomsma 
straat, visa versa, zodat er een 
mooi geheel wordt gevormd met 
de Poepedyk in loop- en wandel-
routes.
Het plan behelst 10 woningen 
die mogelijk een combinatie van 
huur en koop worden. Zo is er 

voor de doelgroep van 55 + een 
gevarieerd aanbod. De woningen 
zullen gemiddeld een 55 vier-
kante meter aan woonoppervlak 
hebben, dus we zij weer terug bij 
Lytse Huskes. Ook proberen we 
om de samenwerking met Na-
tuurlijk Ferskaat en de herinrich-
ting van de lanen structuur in dit 
plan mee te nemen. De financi-
ele kaders zijn besproken met 
de ambtenaren van de gemeente 
Waadhoeke. Al met al zal dit lij-
den tot een voorstel richting de 
Raad.
Als we deze stap gemaakt heb-
ben en een akkoord hebben op 
dit stadium gaan we een project-
ontwikkelaar zoeken die aan de 
doelstellingen van de werkgroep 
voldoet en de eisen aan het plan 
kan borgen. Wat betreft de ener-
gievoorziening van de woningen 
gaan we nu uit van een gezamen-
lijke energievoorziening zodat 
de woningen geen eigen warm-
tepompen nodig hebben. Dit om 
de geluidsnormen zo laag moge-
lijk te houden. Door dit centraal 
te regelen kunnen we dit opti-
maal isoleren.
Voor de duidelijkheid nog even 
wat uitgangspunten van de 
werkgroep;
1.  Kleine woningen t.b.v. senio-

ren 55+.
2.  Doorstroming in het dorp re-

aliseren zodat woningen be-
schikbaar komen voor jonge 
gezinnen.

3.  Veilige omgeving voor zowel 

omwonenden als schoolgaan-
de kinderen.

4.  Behoud Poepedyk en invulling 
voor herstel lanen structuur.

5.  Biodiversiteit in het nieuwe 
tussen liggende parkje.

6.  Ontsluiting en parkeergele-
genheid voor bewoners van de 
Akkerstjritte.

7.  Een toegevoegde waarde voor 
het Dorp met groenvoorzie-
ningen.

8.  Kleine energiezuinige wonin-
gen zo geïsoleerd en energie 
neutraal als mogelijk die te-
vens levensloopbestendig zijn.

Kortom een toekomst bestendig 
plan wat aan de behoefte van het 
dorp voldoet en een duidelijke 
meerwaarde heeft voor het dorp 
qua groenvoorzieningen, ruim-
telijke ordening, vraag levensbe-
stendige woningen en gedragen 
door het dorp.
Om het plan zo goed mogelijk 
te realiseren zijn we met enkele 
omwonenden individueel in ge-
sprek geweest om de wijzigin-
gen die het voor hen persoonlijk 
betreft zo goed mogelijk af te 
stemmen en hun hierin mee te 
nemen. De overige omwonenden 
informeren we over de voort-
gang, zodra we concrete gege-
vens hebben.
De werkgroep is uitgebreid met 
Jasper de vries die vooral ook 
goede kennis heeft van energie-
voorzieningen. Om de mannelij-
ke samenstelling van onze werk-
groep te doorbreken zijn wij nog 
op zoek naar vrouwelijke leden..
Belangstellenden kunnen zich 
hiervoor aanmelden bij Klaas H. 
Nieuwhof of Hette Veldema.
Binnenkort meer vanuit de werk-
groep Lyts Hofke l

Hartelijke groet, 
Klaas, Hette Jasper, Jerry en Sybe

UITGELICHT

Klaar voor de wandeling?
“Daar zit ik dan, met in mijn handen een certificaat dat ge-
tuigt van inzicht, competentie en ervaring als Coach, en nu?” 
Dat waren de eerste woorden waarmee ik twee jaar geleden 
mijn eerste weblog begon. Onzeker of er wel iemand zat te 
wachten op mijn verhaal, onzeker of er wel genoeg te vertel-
len was om maandelijks een blog te vullen. Vandaag komt 
weer even die onzekere gedachte langs. Het schrijven van een 
blog ben ik inmiddels gewend, maar een column? “Dan moet 
je wel echt iets te vertellen hebben” zegt een stemmetje in 
mijn hoofd. Een column, een tekst die zwart op wit komt te 
staan. Niet geschreven voor snelle voorbij scrollende lezers 
maar voor krantliefhebbers die de tijd nemen voor een arti-
kel. Dat maakt het natuurlijk wel wat spannend maar tegelij-
kertijd zo ontzettend leuk! Spanning hoort er een beetje bij, 
want als je nieuwe dingen probeert, of zoals tegenwoordig 
vaak wordt gezegd: je uit je comfortzone stapt, kan dat toch 
zorgen voor een onwennig gevoel. Totdat je de stap zet en 
ontdekt dat het veel minder spannend is dan je dacht en juist 
geïnspireerd raakt door wat het oplevert. Nieuwe inzichten, 
frisse energie, inspiratie, plezier.

Vaak wachten we met het zetten van stappen in onze per-
soonlijke ontwikkeling tot we ons er helemaal goed bij voe-
len, maar wanneer is dat dan? Ik heb geleerd en ervaren dat 
je ook stappen kunt zetten als je gevoel er nog niet helemaal 
aan toe is. Als je in een onbekend bos bent blijf je ook niet bij 
de ingang staan omdat je niet weet welk pad je moet nemen. 
Je gaat lopen, kiest een pad, loopt verder, kijkt wat je tegen-
komt en loopt het pad dat jij wilt gaan. Vol vertrouwen en 
benieuwd naar wat komen gaat.

Om zo door het leven te kunnen gaan zul je overtuigingen als: 
“wie zit er op mij te wachten” of “ik ben niet goed genoeg” 
moeten loslaten. In mijn praktijk help ik vrouwen los te ko-
men van die overtuigingen. Inzichtgevende gesprekken en 
oefeningen zorgen ervoor dat ze klaar voor de wandeling! lNieuws van de werkgroep Lyts Hofke

Het is al weer enige tijd geleden dat er nieuws was vanuit de 
werkgroep Lyts hofke. Zoals bekend is dit het plan wat ontwik-
keld gaat worden voor het leegstaande terrein aan de Kweke-
rijleane en van de Akkerstjitte waar de voormalige openbare 
basisschool stond. Het plan heeft tot doel om de leefbaarheid in 
Berlikum te vergroten en een toegevoegde waarde voor het dorp 
te zijn.
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Werken in 
de cloud? 
Online boekhouden 
tegen een vaste 
lage prijs.

Permanent Geluidsmeetnet 
vliegbasis Leeuwarden
 
Rond vliegbasis Leeuwarden is een permanent geluidsmeetnet aangelegd. Doel is 
om de omwonenden te informeren over geluidsniveaus en om de geluidsbelasting 
op jaarbasis beter te kunnen vaststellen. Op de website https://lwr.flighttracking.
casper.aero/ kunt u de meetgegevens van 16 meetlocaties zien. 

Hoe werkt het?
Als u de web-
site opent 
ziet u op de 
m e e t p u n t e n 
de gemeten 
geluidsniveaus 
in decibels 
van de situ-
atie  van circa 
vijf minuten 
eerder.. Als het 
geluidsniveau 
toeneemt ver-
andert de kleur 
van blauw via 
groen  naar rood. Soms kan dit kortdurend zijn door langsrijdend verkeer, maar als het 
langer aanhoudt gaat het meestal om een vliegtuig. Deze is dan zichtbaar op de website.
-  Klikt u op een meetpunt, dan ziet u links een venster verschijnen waarin de 
geluidspiek(en) zichtbaar zijn.

-  Wilt u de kaart gedetailleerder zien, dan kunt u dit doen door te scrollen terwijl de 
cursor in het scherm staat. Ook kunt u rechtsboven op de plus klikken.

-  Als u met de cursor op een vliegtuig gaat staan, dan ziet u de hoogte en de snelheid 
ervan. Als u erop klikt dan kunt u zien welk type vliegtuig het is.

- Links van de kaart  ziet u een blauwe lijn met verschillende tekens erin.
-  Gaat u bovenin staan op “datum en tijd” dan kunt u deze veranderen. U kunt 14 dagen 
terug kijken.

-  Als u een klacht over de geluidshinder wil indienen bij Defensie, dan kunt u op het 
envelopje klikken. U komt dan rechtstreeks bij het klachtenformulier.

-  Als u geluidsmetingen bekijkt van eerdere datum dan de huidige kunt u ook versneld  
afspelen. Dit doet u door bovenin op 1x te klikken. U kunt dan door de schuif te verstel-
len tot maximaal 100x versneld terugkijken.

Toelichting Permanent Geluidsmeetnet vliegbasis Leeuwarden
Waarom is dit geluidsmeetnet er gekomen?
Dit geluidsmeetnet is op verzoek van omwonenden gerealiseerd. Er was meer vertrou-
wen in gemeten geluidniveaus dan in berekende. In 2013 heeft de Tweede Kamer beslo-
ten tot aanschaf van de F-35. Daarbij is onder andere afgesproken dat er rond vliegbasis 
Leeuwarden een geluidsmeetnet komt. Toenmalig minister van Defensie Mevrouw J. 
Hennis heeft daarin volmondig de medewerking van Defensie toegezegd. De geheim-
houding rondom vluchtgegevens is opgeheven. Omwonenden waren bang dat het hoge-
re geluidsniveau van de F-35 zou leiden tot overschrijding van de geluidscontouren.  Met 
het meetnet wordt bekeken of de berekende geluidcontouren kloppen. De meetlocaties 
zijn tot stand gekomen in overleg met omwonenden van de vliegbasis. De vliegtuigen 
zijn op de website zichtbaar in een straal van ca 20 km rondom de vliegbasis. De aanleg 
van het geluidsmeetnet is in november 2018 gestart. In maart 2019 is de website in 
gebruik genomen. Begin 2020  wordt de laatste microfoon geplaatst. Het is het eerste 
permanente geluidsmeetnet in de wereld rondom een militaire vliegbasis.
Zijn de geluidsniveaus betrouwbaar?
Ja, de geluidsniveaus worden gemeten met de beste microfoons die te verkrijgen zijn 
voor vliegtuiggeluid. De gemeten geluidswaarden worden door Casper BV uit Haarlem 
opgeslagen. Het geluid wordt gemeten in decibellen zoals die door het menselijk oor 
waargenomen wordt (dBA).
Is het geluidsmeetnet onafhankelijk?
Ja. De gegevens van het geluidsmeetnet worden overhandigd aan de zogenaamde Au-
ditcommissie.. Hierin zitten omwonenden die inzagerecht hebben in alle gegevens die 
nodig zijn om de geluidsbelasting goed te kunnen controleren. Ook helpen zij om waar 
nodig het geluidsmeetnet te verbeteren. Een Stuurgroep, waarin omwonenden, onder 
voorzitterschap van de provincie, kijkt ook mee of e.e.a. onafhankelijk gebeurt. Tij-
dens de vergadering van de Commissie Overleg, Voorlichting en Milieu (COVM) wordt 
de voortgang besproken.
Wanneer kunnen we de eerste resultaten verwachten?
De geluidsniveaus kunt u direct al zien (met 5 minuten vertraging). Het controleren van 
de geluidsbelasting kan gebeuren als er voldoende lang gemeten is. De verwachting is 
dat dit na een jaar zal zijn. Dit gebeurt op drie speciale meetpunten. De andere meet-
punten zijn bedoeld om omwonenden te informeren over de geluidsniveaus op die plek.   
Hieruit kunnen leerervaringen voortkomen, bijvoorbeeld welke vliegpatronen meer of 
minder geluidshinder voor de regio veroorzaken.
Heeft uw dorp of wijk geen meetpunt en wordt dit wel noodzakelijk gevonden?
Daarvoor is een mobiel meetpunt beschikbaar. Dat kan ingezet worden als er behoefte 
aan is. Een verzoek hiertoe kan ingediend worden bij de Auditcommissie (zie emailadres 
onderaan). Ook kunnen zij uit zichzelf besluiten om het mobiele meetpunt ergens te 
plaatsen. Dat kan bijvoorbeeld zijn als er veel geluidshinderklachten uit een bepaalde 
regio/dorp/wijk komen. Het mobiele meetpunt moet wel langere tijd ergens staan om 
verantwoorde conclusies te kunnen trekken.
Wat betekent de verandering in kleur bij toenemen geluidsniveau precies?
Alleen dat er sprake is van een forse verandering van het geluidsniveau. De kleuren zijn 
nu willekeurig gekozen. De Auditcommissie wil later verschillende kleuren koppelen 
aan decibelwaardes.
Kunnen de gemeten geluidsniveaus de geluidscontouren nu precies vaststellen?
Nee, dat kan niet zonder hulp van berekeningen. Wel kan met de meetresultaten beke-
ken worden of de geluidscontour op het punt waar de meetapparatuur staat, overeen-
komt met de berekende geluidscontour van die plek.
Heeft u verbetersuggesties  over het geluidsmeetnet?
Deze zijn van harte welkom. We hopen al werkende verbeteringen door te voeren. U 
kunt deze kwijt via het emailadres: suggestiesmeetnetleeuwarden@gmail.com l

Beko WTV7732XWO
Nu voor €299,- met 2 jaar garantie

Berltsum 
www.wytguod.nl 

pieter@wytguod.nl
06 16 09 62 96

OP=OP
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Gelok
Ik tink dat hjoed de dei it gros 
fan de minsken te finen is op 
sosjale media. Twitter, Face-
book, Instagram, Snapchat, 
Tiktok, Linkedin, Tinder en 
gean sa mar fierder. Sels doch 
ik der net oan mei. Ik sjoch 
en besjoch minsken leaver yn 
it echt, al hearre je der hast 
net mear by as je der net oan mei dogge. En al dy plaatsjes, 
teksten en fideo’s op de sosjale media sjogge der sa lok-
kich en blier út. Mar is dat ek echt sa? As is dat mar skyn? 
Myn libben is echt net altyd like blier, somtiden sit it ek 
gewoan efkes tsjin en sit ik der efkes troch hinne. 

Elkenien is hjoed de dei oan it sykjen nei gelok. Yn de 
krysttaspraak fan de kening kaam ek it gelok foarby. De 
kening fertelde dat it stribjen nei gelok moai is, mar dat 
it gjin obsesje wurde moat. Tsjinslaggen hearre der ek by 
yn it libben. It is oké as it ris efkes tsjin sit en je moatte 
en kinne net altyd en oeral knalle en flamje. Dat is dochs 
in moaie wize en djippe gedachte fan ús kening. Gelok sit 
somtiden yn in lyts hoekje, mar krekt yn dat lytse hoek-
je komme we dan net. Wylst we just wat faker dat lytse 
hoekje opsykje moatte yn pleats fan yn de grutte keamer 
rûn te dwalen.

Yn ús jacht nei gelok en sukses rinne we ússels soms wol-
ris wat foarby. Elkenien wol foar de bûtenwrâld in perfek-
te ferzje fan harsels sjen litte. It liket wol as mei it ûnwisse 
net sjoen wurde. Al it positive en goeie litte we sjen en de 
tsjinslaggen ferstopje we. Mar hé, net ien is perfekt, echt 
net ien. Ik ek net. Myn búkje koe wol wat minder mar och, 
wat makket it út. Ik haw der gjin lêst fan.

De boadskip fan de kening wie dan ek dat gelok him net 
stjoere lit en in ûngrypber ding is. En ek it kommende 
jier hoecht net perfekt te wêzen. Lit je net ferliede troch 
de moaie en perfekte plaatsjes op sosjale media. It iene 
plaatsje noch moaier as it oare plaatsje en elkenien wol 
dat ek mar wat graach diele en sjen litte. Hjoed de dei liket 
der wol earne twang yn te sitten. It oerkomt ús net mear, 
mar we binne der nei oan it sykjen. It paad der nei ta wurd 
soms wol even fergetten. Want it libben is net altyd like 
maklik. Soms sit it ek gewoan tsjin en slagget it efkes net. 
Mar betsjut dat dan ek dat je daliks minder lokkich binne?

Ik fyn fan net, ik fyn it paad, de rûte, de tocht der nei ta 
ek wichtich. Want soms helje it doel net, mar wie de rûte 
der nei ta wol sa âlder prachtichst. Dan bin ik net min-
der lokkich mar just blier dat ik dochs de rûte naam haw. 
Want hie ik dat net dien, hie ik net meimakke wat ik no 
belibbe haw. Dus minsken, wês blier, fier it libben mar lit 
ek de kwetsbere ik sjen. Je meie best ris even flink gûle as 
goed boas wêze. Mar sykje dan altyd wer dat lok net yn de 
grutte keamer mar fyn it lytse hoekje, der sit de measte 
lok yn! l

De Wierster kat

WIERSTER KAT

Een gezelligheidstoernooi waar-
mee we de start van het nieuwe 
seizoen openen. Familie, vrien-
den, buren, iedereen is vanaf 
15.00u van harte welkom om 
een balletje te slaan en de sfeer 
op ons tennispark te proeven. 
Heb je zin om mee te doen? Geef 
je dan voor 24 maart op via tvde-
vierslag@gmail.com. 

Tennisles bij TV de Vierslag
Vanaf vrijdag 20 maart starten 
onze tennislessen weer voor 

jong en oud, beginners en gevor-
derden. De tennislessen worden 
verzorgd door onze enthousiaste 
trainer Roland Lucardie van Ten-
nisschool Lucardie. Voor nieuwe 

leden bieden we een “Maak Ken-
nis met Tennis pakket” aan: 
Jeugd 7 lessen voor € 35,- en 
senioren 7 lessen voor € 49,-

Eerst een proefles volgen? Dat 
kan! Neem contact op via on-
derstaande gegevens. Voor ma-
teriaal (ballen en rackets) wordt 
gezorgd.

Voor meer info kun je kijken op: 
www.tvdevierslag.nl en www.
tennisschoollucardie.nl. 

Graag tot zien op ons tennis-
park! l

Het Bestuur van TV de Vierslag
Jasper de Vries, Dirk Jan Holwerda, 

Sake Krol, Klaas Reitsma en 
Aletta Kalma

Wy begjinne de sneontemoarns 
om 8.30 oere by de wurkskuorre 
by de yngong fan it park oan de 
Singel. En hjir hawwe wy heal-
wei de moarn ek ien fan de hich-
tepunten fan dizze dei: it mei-
inoar kofjedrinken. 
Oan ‘e ein fan de moarn is der 
foar eltse dielnimmer in koar-
tingsbon fan de Gamma.
Der moat fansels ek wat dien 
wurde dit moarnsskoft. In lytse 

seleksje fan de putsjes dy’t dien 
wurde kinne: it plantsjen fan 
in tsiental beamkes en by goed 
waar de wurkskuorre fervje yn 
de kleuren swart-wyt (Hemme-
mastyle). 
It úttinjen fan 2 hoekjes mei 
beamkeguod en it ôffieren fan it 
hout hjirfan. 
It ûnkrûd op de paden wolle wy 
fan’t jier graach foar wêze mei ús 
ûnkrûdbrâner. 

De banken yn it park moatte 
skjinmakke wurde ensf.

Ast “werkhandschoenen” hast, 
dan dy graach meinimme. En 
fierders in goed sin, dan kin it 
wer in moaie dei wurde.

En wolst wol wat faker (in pear 
kear yn’t jier of sa) wat dwaan yn 
it Hemmemapark, jou dy dan op 
as “fêste frijwilliger”  l

Open toernooi en tennisles bij TV de Vierslag

NL Doet yn it Hemmemapark
De nasjonale frijwilligersdei fan NL Doet is fan’t jier op sneon 14 maart. Yn Berltsum docht it 
Hemmemapark ek wer mei en do kinst ek meidwaan. Jou dy op by Matthé van Hout (til. 461449) of 
Rienk Bouwma (til. 840151).

Heb jij altijd al eens willen proberen of tennis een leuke sport is om te beoefenen? Of heb je eerder 
getennist en twijfel je weer te beginnen? Doe dan mee met het Open toernooi van TV de Vierslag 
op zaterdag 28 maart! 

Puzzel, waar ben ik?



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

Onze kracht is onze toegevoegde waarde. Die vertaalt 
zich in zich in betrokkenheid, duidelijkheid en kwali-
teit. Met onze specifieke klantgerichte aanpak en het 
hoge kennisniveau weten wij zakelijke en particuliere 
opdrachtgevers aan ons bedrijf te binden. 

Bij ons staat de opdrachtgever centraal. Begrijpen,   
creëren, realiseren en vooral ontzorgen zijn de kern-
waarden 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. 

v a n  A  t o t  Z ...
Zijlstra Bouwt

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

■ KELDERAFDICHTING

Berltsum • 0518-41 92 95
www.siegersmagevelrenovatie.nl
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Het adres voor 

totaal inrichting 

van tuin, kamer 

en vensterbank

(Let op onze wekelijkse aanbiedingen in de Franeker Crt.)

Veilingverse aanbiedingen 
en voordelig geprijsd

Volgende maand 
uw advertentie hier?

Voor meer informatie 
neem contact op via: 

advertentie@berlikum.com

De gemeente Waadhoeke 
wil haar inwoners, dorpen 
en wijken ondersteunen
 
De gemeente Waadhoeke wil op een andere manier haar inwoners, dorpen en 
wijken ondersteunen. Minder naar de regels kijken, maar meer naar wat inwo-
ners echt nodig hebben. De gemeente wil dit voorjaar hiermee experimenteren in 
een aantal dorpen en wijken. We zijn op zoek naar dorpen of wijken die hieraan 
mee willen doen. Ze kunnen zich aanmelden bij Nynke Dölle, projectleider 
Sociale Inclusie Agenda van de gemeente.

Alzheimercafé 
Noordwest Friesland
Op dinsdag 10 maart is er een bijeenkomst van het Alzheimer 
Café Noordwest Friesland op locatie in: de Bibliotheek, 
Hobbemasingel 17, 9035 AZ Dronryp. De zaal is open vanaf 
19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur

Samar in Momint...

“Even afstemmen...”

Uitgangspunt bij dit experiment is: wat 
leeft er in de dorpen/wijken? Zijn er wel-
zijnsvraagstukken waarvoor we een op-
lossing kunnen vinden? Het mogen grote 
vraagstukken zijn maar ook kleine; van 
een eigen zorgcoöperatie tot een speel-
goedkastje om speelgoed te ruilen. Samen 
met de inwoners bouwen we aan werk-
bare coalities. Dit kan in het ene dorp an-
ders zijn dan in het andere dorp of wijk. 
Maatwerk dus. We nemen niet over vanuit 
de gemeente, maar we faciliteren de initi-
atieven en vragen die in het dorp leven en 
om oplossingen vragen.
De Sociale Inclusie Agenda vormt de 
kapstok voor het Sociaal Beleid in de ge-
meente Waadhoeke. Het is een andere 
manier van werken. De maatschappelijke 
vraagstukken in de dorpen of wijken staan 
centraal. We zoeken de grenzen van mo-
gelijkheden en regelgeving op om in elke 
situatie maatwerk te kunnen leveren. Een 
soort van regelvrije zone: daar waar wet-

ten en regels tegenwerken, kunnen door-
pakken met een op maat oplossing en ei-
gen budget. We monitoren wat het effect 
van deze aanpak is. En stellen bij waar 
nodig en delen ervaringen met betrokken 
partijen. Samen leren en bouwen aan een 
fijne leefomgeving. 
In 2020 gaan we in de dorpen en wijken 
met alle betrokken partijen daar aan de 
slag. De vraag van de inwoner staat cen-
traal. De inwoner zelf, zijn eigen kracht en 
mogelijkheden vormen de basis om stap 
voor stap (weer) mee te doen in de samen-
leving. 

Meedoen?
Hebt u als dorpsbelang of wijkraad in uw 
dorp of wijk een groot of klein sociaal 
vraagstuk waar u verder mee wilt, meldt 
u dan aan bij Nynke Dölle, projectleider 
Sociale Inclusie Agenda van de gemeente 
Waadhoeke. Dat kan via n.dolle@waad-
hoeke.nl of (0517) 380 380 l

Het thema van de avond “Gooi me niet 
weg”, een liefdevol verhaal over partner-
zorg bij alzheimer, wordt gepresenteerd 
door Willem Brouwer, schrijver van dit ge-
lijknamige, autobiografische boek. 
“Gooi me niet weg” zei Tineke Brouwer uit 
Leeuwarden tegen haar man Willem. Toen 
ze dat zei, waren haar hersenen al ernstig 
aangetast door Alzheimer. Aan de hand 
van zijn boek vertelt Willem Brouwer over 
het ziekteproces van zijn vrouw. Beiden 
zijn arts: hij gynaecoloog, zij anesthesio-
loog. Na hun beider pensionering openba-
ren zich bij haar symptomen die wijzen 
op de ziekte van Alzheimer. Ze wil er niets 
over weten, laat staan een onderzoek on-
dergaan. Haar toestand is onbespreekbaar: 
als ze alzheimer zou hebben moet haar 

man maar bij haar weg gaan, vindt ze. Het 
programma zal zoveel mogelijk interactief 
zijn en de inhoud van de avond zal mede 
worden bepaald door uw vragen en erva-
ringen. 

Een Alzheimer Café is een maandelijks 
trefpunt voor mensen met dementie, hun 
partners, familieleden en vrienden. Ook 
hulpverleners en andere belangstellenden 
zijn van harte welkom. De toegang en de 
koffie en thee zijn gratis.
Het Alzheimer Café Noordwest Friesland 
is een samenwerkingsproject van Stich-
ting Alzheimer Nederland met Patyna, 
Stichting Palet, Noorderbreedte, Zorgcen-
trum het Bildt, Thuiszorg het Friese Land, 
Ouderenwerk Waadhoeke  l
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Berltsum kultuer
28 februari 20.00 uur  Tresoar, d’Ald Skoalle , Wier

29 februari 14.30 uur SCB 1 Dames – Beetgum 1, de Koekoek

29 februari 20.00 uur Elts Syn Rol,  locatie TDF

1 maart 14.30 uur Elts Syn Rol,  locatie TDF

6 maart 18.00 uur Oud papier

6 maart 20.00 uur Elts Syn Rol,  locatie TDF

7 maart 20.00 uur Elts Syn Rol,  locatie TDF

7 maart 14.30 uur SCB 1 Heren - SC Twyzel, de Koekoek 

14 maart 14.30 uur SCB 1 Dames - Blauw wit’34, de Koekoek

26 maart  20.00 uur Jaarvergadering SBB – It Heechhout

28 maart 15.00 uur Open Toernooi, 
  Tennisvereniging de Vierslag

Iedere  9.00- Spreekuur Gebiedsteam Waadhoeke
dinsdag 11.00 uur in het Groene Kruis Gebouw

 

CORIENS ITEN
In stevige stamppot 
Wat soe it moai wêze as it kwik noch 
efkes sakket oant ûnder nul. Dat wy 
de snie noch sjen meie en wy sels 
de feart noch efkes út kinne op re-
dens. Miskien as jo dit stikje lêze, it 
dan dochs noch efkes wintersk waar 
wurden is. 
By sok waar heart dan in stevige 
stamppot. Dit kear net mei boe-
rekoal, woartel of rauwe andyvje, 
mar mei wytlof, ham en tsiis! Wytlof 
wikelje yn ham en tsiis út 'e oven is 
al hearlik, en dit is in rappe fariant dêrop. 
Troch de wyks sette jo dit gerjocht yn 30 minuten op ‘e tafel. 
En dan ha jo ek wat: In smaakfolle, rjemmige stamppot mei 
blokjes ham en slierten tsiis. Smeitsje sil it grif!

Ingrediënten witlof stamppot voor 4 personen:
• 800 gram witlof
• 1200 gram stamppot aardappelen
• 100 gram kruidenboter
• 250 gram hamblokjes
• 200 gram oude kaas
• 100 ml melk
• Peper en zout

Zo maak je het:
Schil de aardappels en snijd in stukken. Kook de aardappels in 
gezouten water in 20 minuten gaar. 
Was de witlof en snijd in ringetjes. Bak de witlof in een koeken-
pan met een el olie in 15 minuten beetgaar.
Snijd de kaas in blokjes van 0,5 cm bij 0,5 cm. 
Giet de aardappels af en stamp tot puree met een scheut melk 
en de kruidenboter door de aardappels heen. 
Voeg dan de witlof, blokjes ham en blokjes kaas aan de puree 
toe en meng dit met elkaar. 
Proef de stamppot en voeg naar smaak peper en zout toe. 
Dien direct op en geniet l 

Lekker ite!

PCOB mei ”Epke, de wei fan 
in Olympysk kampioen.”
De Protestantse Christelijke 
Ouderen Bond ( PCOB) ôfd.
Menameradiel hie  har jier-
gearkomste op moandeitemid-
dei 20 jannewaris 2020 yn “de 
Molewjuk” te Bigummole.

Nei de iepening en it ôfwurkjen 
fan de brûklike aginda is it wurd 
oan Huite Zonderland. Hy ferteld 
mei foto’s en bylden earst wat 
oer harren húshâlding.
Se hawwe  4 bern, 1 dochter en 3 
soannen. Fan lyts ôf binne se alle 
fjouwer op gymnastyk en letter 
op turnjen en dogge al gau mei 
 oan wedstriden en binne 
meastal de bêsten. Om ek noch 
wat sosjale kontakten  te hâlden 
geane se op fuotbaljen en op it 
muzykkorps. De turntrening 
nimt lykwols sa folle tiid sadat se 
mei de muzyk wer ophâlde.

Fanôf syn sechsde treent Epke,  
de jongste, mei syn sus en broers 
û o. yn Hearrenfean. Mem Zon-
derland bringt se dêr en heit hel-
let se nei syn wurk wer op.
Op wedstriden falle se faaks alle 
fjouwer yn de prizen.
Nei ferrin fan tiid stopje sus 
Geeske en broer Johan mei top-
turnjen en geane Herre en Epke 
troch. Herre wurdt yn 2003 Ne-
derlânsk Kampioen en docht mei 
oan 7 EK’s en 5 WK’s. Hy stoppet 
yn 2009 mei topsport.
Epke docht al jong mei oan wed-
striden yn Europa, hy wie 10 jier 
doe wûn hy al yn Frankryk.
Hichtepunt yn syn karriêre is 
it kampioenskip rekstok op de 
‘Olympische Spelen’ yn 2012 .
Mei in filmke oer dizze prestaa-
sje sjogge wy de spanning fan 
Epke oer de útslach, en dy fan 

syn âlders, dy’t altyd by de wed-
striden oanwêzich binne.
Epke is him no oan’t tarieden op 
de ‘Olympische Spelen’ yn sim-
mer 2020 yn Tokio.
Om hjirfoar in ticket te krijen 
moat hy Wrâldbekerwedstriden 
winne.  Yn febrewaris is de earste 
yn Melbourne.
As ôfsluting krije wy in filmke, 
dat makke is troch Bert Otten, 
Heechleraar Bewegingswittens-
kippen oan de Universiteit fan 
Grins by de huldiging fan Epke 
yn 2012. Dêryn wurdt  útlein wat 
dêr yn in brein omgiet tidens it 
útfieren fan in swiere oefening.

De foarsitter betanket Zonder-
land foar dizze prachtige pre-
sintaasje fan in húshâlding om 
grutsk op te wêzen l

A.S. J.

Op freed 28 febrewaris yn d’Ald 
Skoalle yn Wier.

Iedereen bewaart voorwerpen 
die voor hem of haar dierbaar 
zijn. Dat dierbare zit hem meest-
al in het verhaal achter het voor-
werp. Deze voorwerpen worden 
dan ook niet bewaard omdat ze 
kostbaar zijn. Maar omdat ze 
vaak herinneren aan een specia-
le gebeurtenis en een persoonlijk 
verhaal vertellen. 
Op deze avond laten de mede-
werkers van Tresoar (Binne Reits-
ma en zijn collega) een aantal 
herkenbare objecten zien uit de 
omgeving van Wier. En vertellen 
hierbij het verhaal. Deze objec-
ten komen allemaal uit de collec-
tie van Tresoar. 

Ook mag u zelf een voorwerp 
met een verhaal meenemen en 
hierover vertellen. Want dit is 
niet alleen voor de andere be-
zoekers, maar ook voor de me-

dewerkers van Tresoar heel in-
teressant. En wie weet komt u 
nog achter zaken die u tot nu toe 
helemaal niet wist.

Kom ook naar deze interessante, 
gezellige avond en laat u verras-
sen! 

Waar: d’Ald Skoalle Wier
Wanneer: 28 februari 
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 3,50 incl. kopje koffie/
thee en een versnapering
Meer info over Tresoar, de schat-
kamer van Friesland vindt u op 
www.tresoar.nl l

Wanneer je op zoek bent naar 
(ander) werk, dan kun je daar 
soms wel wat hulp bij gebrui-
ken. Walk & Talk is dé ontmoe-
tingsplek voor werkzoekenden 
en vindt het hele jaar door plaats 
op elke tweede dinsdag van de 
maand in Bibliotheek St.- Anna-
parochie. De eerste bijeenkomst 
is op 11 februari. Binnenlopen 
kan tussen 13.30 en 15.30 uur. 
De eerste 10 deelnemers aan 
Walk & Talk krijgen een gratis 

kennismakingsabonnement aan-
geboden door Bibliotheek Noord 
Fryslân. Tijdens de eerste Walk 
& Talk is uitzendbureau Werck-
post uit Harlingen aanwezig om 
een CV-check te doen en te ver-
tellen over hun procedures met 
werkzoekenden. De deelname is, 
evenals koffie en thee, gratis.

Met deze maandelijkse netwerk-
bijeenkomst geeft de Bibliotheek 
werkzoekenden een kans om 

op een laagdrempelige manier 
elkaar te ontmoeten, te netwer-
ken en kennis en ervaringen te 
delen. Tijdens elke Walk & Talk 
krijgen deelnemers praktische 
tips over bijvoorbeeld het maken 
van een goed CV, solliciteren en 
netwerken. Deelnemers kunnen 
ook luisteren naar de ervaringen 
van oud-deelnemers. Er worden 
regelmatig gastsprekers uitgeno-
digd, maar bovenal leren de deel-
nemers van elkaar l

Samar in Momint...

Triedsjes nei it ferline mei Tresoar

Walk & Talk voor werkzoekenden 
in Bibliotheek St.- Annaparochie
Vanaf 11 februari a.s. start in Bibliotheek St.- Annaparochie Walk & Talk: een gratis netwerkbij-
eenkomst voor werkzoekenden. Wilt u van werk veranderen, een ander vak uitoefenen of bent u 
op zoek naar inspiratie voor het vervolg van uw loopbaan, kom dan naar Walk & Talk. Praat met 
andere werkzoekenden, breid uw netwerk uit en stel vragen aan elkaar en aan de gastsprekers.
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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 

Colofon 
Op'e Roaster

Adverteren
Aanlevering: Advertenties kunt u digitaal aanleveren per 
email. Graag als JPG-, EPS-, TIFF- of PDF-bestand.

Kopij
-    Kopij (max. 350 woorden) kan worden aangele-

verd in een Microsoft Word file en gemaild naar:              
krant@berlikum.com 

-    Foto’s die geplaatst moeten worden als apart bestand aan-
leveren.

  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 reso-
lutie 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 maart 2020 aan-

geleverd te worden per email: advertentie@berlikum.com. 
•  Kopij dient uiterlijk woensdag 4 maart 2020 op de 

redactie aanwezig te zijn via krant@berlikum.com

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
zaterdag 14 maart 2020

Kersehof 14

9041 GC Berltsum

     germsgrien

germsgrien.nl

F O A R  M O A I  T Ú N W U R K

06-2693 4267

■  MATRASSEN, LATTENBODEMS, DEKBEDDEN, 

KUSSENS, BEDLINNEN

■ DAMES- EN HERENKLEDING

■ WERKSCHOENEN, KLOMPEN, DAMESSCHOENEN

■ GEREEDSCHAPPEN

■  AUTO ONDERHOUDSPRODUCTEN, 

 AUTO/AANHANGWAGEN ONDERDELEN

■ SPEELGOED

■ HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN

■ BREI- EN HAAKGAREN, HANDWERK ARTIKELEN

■ LEVENSMIDDELEN

■ VERF EN SCHILDER ARTIKELEN

■ HOME DECORATIE

■ HONDENVOER

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

Tichelersdyk 28b Berlikum

1500 m2 

winkelplezier!

En gratis parkeren 

voor de deur!

> Glasbewassing 
 (bedrijf en particulier)

> Schoonmaak
> Zonnepaneel reiniging
> Specialistische reiniging
> Hogedruk reiniging
> NEN keuringen

Berlikum  |   06 57 70 36 90   |  vandergraafmultiservice.nl

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

Specialisten

in binnen- en

buitenschilderwerk,

wandafwerking

en beglazing

Vakmanschap hoeft
niet duur te zijn...


