
Informatie:

INLINE-SKATEN. 
OUTDOOR 
SPEKTAKEL!

ONK INLINE-SKATEN,
28e BARTLEHIEM SKEELERTOCHT
HALLUM
ZA. 22 AUG. 2015

P
R

O
G

R
A

M
M

A

15.0940 Voorkant programmaboekje.indd   1 23-07-15   11:08

www.bartlehiemskeelertocht.nl
www.schaatsen.nl          www.bartlehiemskeelertocht.nl - www.facebook.com/bartlehiemskeelertochthallum 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AdvFolkertsma-Kleur.pdf   1   

www.abvakwerk.nl

Vestiging Berlikum
Hofsleane 57
9041 AM  Berlikum

T. 0518 - 40 93 40 
E. berlikum@abvakwerk.nl

EEN KLASSE APART IN KUNSTSTOF

DE KOPLOPER 
IN KUNSTSTOF!

Zoals de ware sportbeoefenaar altijd 
de ultieme prestatie wil leveren, zo is 
het voor ons een sport om steeds het 
beste kunststofproduct te maken. 
Dat doen we door voortdurend te 
innoveren en te investeren in nieuwe 
technieken, al meer dan 25 jaar! 

Jansma Burdaard draagt de sport een 
warm hart toe en sponsort daarom 
meerdere sportverenigingen in Fryslân.

Zoals de ware sportbeoefenaar altijd 
de ultieme prestatie wil leveren, zo is 

DE KOPLOPER 
IN KUNSTSTOF!
DE KOPLOPER 
IN KUNSTSTOF!

Zoals de ware sportbeoefenaar altijd 
de ultieme prestatie wil leveren, zo is 

● KOZIJNEN ● DAKKAPELLEN ● DEUREN ● SERRES ● ZONWERING ● ERKERS ● GOTEN ● SCHUIFPUIEN

 JISLUMERDIJK 15-2, 9111 HC BURDAARD 
E-MAIL: INFO@JANSMABURDAARD.NL  
INFOLIJN: 0519 332553

WWW.JANSMABURDAARD.NL  

Dit evenement wordt mede 
mogelijk gemaakt door:Historie, natuur, 

schone lucht, 

rust en ruimte.

Ferwerderadiel is 

horizonbreed en 

hemelhoog!

Ferwerderadiel, gelegen aan de uitgestrekte Waddenkust, 
kenmerkt zich door veel variatie en spreekt tot de verbeelding 
van de vakantieganger en dagrecreant. Beschermde 
dorpsgezichten, fraaie kerken en molens, ongerepte kwelders 
langs de Waddenkust, dijken en historische terpen. Al deze 
elementen creëren een prachtige ‘hoarizon’.

Ervaar Ferwerderadiel! Voor info en boekingen: VVV Ferwerderadiel
Pypkedyk 4, Hegebeintum, T: (0518) 41 17 83, E: rekreaasje@planet.nl, I: www.hegebeintum.info
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• Natuurlijk met lijnolie
• één-potsysteem
• vochtregulerend
• In dekkende en transparante kleuren

/koopmansverf   |  P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. | www.koopmansverf.nl Volg ons op

    HALLUM 
     SPORTIEF 2018 
VRIJDAG 7 SEPTEMBER - 18.30 UUR

WIELERRONDE  
ZATERDAG 8 SEPTEMBER - 14.00 UUR

BARTLEHIEM 
SKEELERTOCHT

WEDSTRIJDEN  - TOERTOCHTEN - CLINICS - DERNYKOERS

TOEGANG GRATIS



PROGRAMMA
Vrijdag 7 september
18.30 uur 
Start Wielerronde van Hallum: 
Mounebuorren-Offingaweg-
Grienedyk 40 ronden, 60 km.
Finish en huldiging: 20.00 uur.

Zaterdag 8 september
10.30 uur
Skeelerlessen voor de jeugd en 
beginners onder leiding van 
Elfstedenwinnares Klasina Sein-
stra en Mark Uijttenboogaart.
Aanmelden v.a. 10.00 uur op de 
Mounebuorren in Hallum.
Deelname is gratis! 
12.00 uur
Lunch genodigden met 
en toppers uit de sportwereld
13.30 uur
Voorstellen deelnemers en 
huldiging van kampioenen
14.00 uur 
Frysk Folksliet met de Wodkapel,
Mass Start ONK én toertochten 
14.15 uur 
Internationale dernykoers op 
Mounebuorren, Grienedyk en 
Doniaweg met o.a. Sjinkie Knegt.

15.00 uur
Passage wedstrijdrijders (30 km) 
in Hallum (Noardermiedwei, It 
Pypke, Rondweg, Offingawei, 
Mounebuorren
15.30 uur
Passage/finish eerste toerrijders 
in Hallum.
15.45 uur
Finish wedstrijd dames, 
en Masters (60 km) op de 
Mounebuorren in Hallum
16.45 uur
Passage Topdivisie (90 km) 
in centrum van Hallum.
Zij rijden dan nog zes 
omlopen van 1500 meter 
op de Mounebuorren,
Grienedyk en Offingawei.
16.55 uur
Finish Topdivisie op de 
Mounebuorren in Hallum
17.15 uur
Huldigingen op het erepodium en 
uitreiking Willem Poelstra Trofee 
aan de strijdlustigste rijder.

Radio Middelsé live
Het hele evenement wordt live 
uitgezonden door Radio Middelsé: 
105,3 FM, Mhz 96,1 en  
www.radiomiddelse.nl

Zie ook onze website: www.ferwerderadiel.nl

 

Ferwerderadiel is een gemeente die zich kenmerkt door prachtige natuur, veel historie, mooie 

dorpen en agrarische activiteiten. Beschermde dorpsgezichten, fraaie kerken en molens, ongerepte 

kwelders langs de Waddenkust, dijken en historische terpen: deze elementen creëren een prachtige 

‘hoarizon’.

Wonen in Ferwerderadiel

Wonen in Ferwerderadiel betekent wonen in één van de gezellige dorpskernen, aan het water of op 

een mooie boerderij in het buitengebied. In de grotere dorpen Ferwert, Burdaard, Marrum, Hallum en 

Blije is de middenstand ruim vertegenwoordigd en dat zorgt voor een goed voorzieningenniveau.

Werken in Ferwerderadiel

De gemeente Ferwerderadiel is, door haar ligging aan het Wad en op korte afstand van Dokkum en 

Leeuwarden, een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven die werk willen combineren met de 

rust en ruimte van het platteland. Karakteristiek voor de gemeente zijn de vele agrarische activiteiten 

op het platteland, maar de grotere dorpen hebben ook nog andere bedrijvigheid zoals industrie, 

dienstverlening en detailhandel. Een aantal van deze bedrijven heeft zelfs internationale bekendheid 

verworven. 

Sporten in Ferwerderadiel

Voetballen, tennissen, basketballen, volleyballen, biljarten, kaatsen of darten. Of schaatsen, zwemmen 

en paardrijden. Ferwerderadiel biedt sportliefhebbers een scala aan mogelijkheden. De Bartlehiem 

Skeelertocht, inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste rolschaatsevenementen van Nederland, 

voert bovendien geheel door Ferwerderadiel.

Historie, natuur, schone lucht, rust en ruimte. 
Ferwerderadiel is horizonbreed en hemelhoog!

Gemeente Ferwerderadiel

Bezoekadres:

Hegebeintumerdyk 2, Ferwert

Postadres:

Postbus 2, 9172 ZS, Ferwert

Telefoon (0518) 41 88 88

E-mail info@ferwerderadiel.nl

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag 8.00 – 12.00 uur

Woensdagmiddag (afd. Bevolking) 13.00 – 18.00 uur

Bartlehiemtocht al 31 jaar succes dankzij ú !
Het organiseren van dit evenement lukt met dank aan meer dan 100 vrijwilligers, Provinsje 
Fryslân, de gemeente, politie, EHBO én de medewerking van het publiek en aanwonenen-
den van het parkoers. De Bartlehiemtocht lukt al 31 jaar dankzij ú. Onze dank gaat uit naar 
de sponsoren en adverteerders in deze programmagids. Zij zorgen er samen voor dat het 
publiek gratis kan genieten van internationale topsport. 
Wij gaan er als organisatie gewoon vanuit dat het publiek, omwonenden en weggebruikers 
er ook dit jaar weer aan mee willen werken dat alles op rolletjes verloopt. Alleen samen met 
al deze mensen kunnen wij er alles aan doen dat de 31ste editie van de Bartlehiem Skeeler-
tocht Ferwerderadiel weer een sportevenement is, dat gezien mag worden als promotie voor 
de sport en onze woonomgeving.

Stichting Bartlehiem Skeelertocht Ferwerderadiel
Bram Buruma, Jan-Durk Canrinus, Pieter Dijkstra, Fred Jansen, Klaas Krol, 

Siep van der Molen, Anton Wiersma en Douwe Zagema (adviseur).   

   
Informatie: www.bartlehiemskeelertocht.nl 

facebook.com/bartlehiemskeelertochthallum
06-132 38 222

Kinderen maak je vrolijk met Smoeltjes 
Speculaasjes. Sinds 1996 zijn deze kinderkoekjes 
van Hellema een begrip. Heerlijke brosse koekjes 
met lachende gezichtjes. Gemaakt met de 
lekkerste specerijen. Verpakt in de opvallende, 
rode verpakking met 8 handige uitdeelzakjes. 
Je vindt de Smoeltjes Speculaasjes onderin in 
het koekjes schap.

Kinderen maak je vrolijk met Smoeltjes 
Speculaasjes. Sinds 1996 zijn deze kinderkoekjes 

(*) Smoeltjes 
Speculaasjes 
voldoen aan de 
voedingswaarde-
criteria zoals 
vastgelegd in de 
EU-pledge.

www.smoeltjes.nl
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Agema Riooltechniek, Boarnsylsterweg 13a 
9057 RD JELSUM 
Telefoon (058) 257 55 11, Mobiel 06-51607248 
E-mail info@agemarioolltechniek.nl 
www.rioolfriesland.nl

Agema riooltechniek is een klein no-nonsens bedrijf dat zijn 
klanten direct helpt bij calamiteiten. Agema Riooltechniek heeft 
een uitstekende service en is zeven dagen per week dag en nacht 
bereikbaar in de hele provincie Friesland!
U betaalt niet per meter, maar een vast tarief van 1,5 uur.  
Voor alles daarboven betaalt u alleen het uurtarief van de uitvoerende 
vakman. Nog een voordeel is dat u bij Agema Riooltechniek in het 
weekend hetzelfde tarief betaalt als door de week. 
En dat is mooi meegenomen!

Alles bijelkaar levert Agema Riooltechniek uitstekende 
kwaliteit en is zeer voordelig, anders gezegd: 
Maatwerk voor een prettige prijs!

Maatwerk voor een prettige prijs!

A G E M A  R I O O LT E C H N I E K :  •  O N T S T O P P E N  •  O N D E R H O U D  •  A A N L E G  •  A D V I S E R I N G

  06-51607248

Kramer’s Grienwurk Hallum
Túnunderhâldsbedriuw

foar al jo túnwurk

M. Kramer -  Noordermiedweg 5 -  9074 LM  Hallum
till. 0518 - 431994  mob. 06 10226783

Ek foar it snoeien en roaien 

fan beammen

Kramer’s Grienwurk Hallum
Túnunderhâldsbedriuw

foar al jo túnwurk

M. Kramer -  Noordermiedweg 5 -  9074 LM  Hallum
till. 0518 - 431994  mob. 06 10226783

Ek foar it snoeien en roaien 

fan beammen

Technisch Installatie Bedrijf Burdaard

Aanleg - Reparatie - Onderhoud van:
Centrale- en lokale verwarming - Electra - Sanitair 

Gas- en water installaties - Zink en dakwerken 
Riool ontstopping - Reiniging machine

Levering van 
ATAG-NEFIT HR-VR CV-ketels / ATAG select dealer

huishoud n textiel n speelgoed n drogist
Hoofdstraat 46  -  9172 MP  Ferwert
T 0518 412376
I www.pijnackerwarenhuis.nl 
E info.pijnackerwarenhuis.nl

Tel: +31 (0)518 411525
Fax: +31 (0)518 411259
E: info@autobedrijfekema.nl
I: www.autobedrijfekema.nlAUTOBEDRIJF - REPARATIES - ONDERHOUD - IN- EN VERKOOP - AUTO’S

Hearrewei 12A 9073 GA  MARRUM 
Tel: (0)518 411525 E:  info@autobedrijfekema.nl
Fax: (0)518 411259 I:  www.autobedrijfekema.nl

Zaterdag 8 september 2018 
staat in de agenda van me-
nig skeeler-liefhebber rood 
aangekruist. Dan is weer de 
Bartlehiem Skeelertocht. Een 
skeelerevenement van wereld-
formaat binnen de grenzen van 
Ferwerderadiel. Een evene-
ment waar ik als burgemeester 
bijzonder trots op ben. Vorig 
jaar mocht de organisatie haar 
30-jarig jubileum vieren. Dit 
jaar is het evenement uitge-
breid naar twee dagen in kader 
van Kulturele Haadstêd 2018. 

Zaterdag 8 september staat 
de internationale top uit de 
skeelerwereld om 14.00 uur 
aan de start in Hallum op een 
parcours van 30 kilometer. 
Vrijdag 7 september is er voor 
het eerst voorafgaand aan de 
skeelertocht al een wielerronde 
in Hallum. Op het parcours in 
Hallum wordt in samenwerking 
met Wielervereniging Snits een 
criterium georganiseerd over 
60 kilometer. Een groot woord 
van dank gaat er uit naar alle 
vrijwilligers die dit sportieve 

evenement ieder jaar weer 
mogelijk maken. Zonder de 
inzet van vrijwilligers was de 
Bartlehiem Skeelertocht niet 
mogelijk geweest. Verkeersre-
gelaars, mensen die de route 
klaarmaken, EHBO-ers of 
mensen die heel veel regel-
werk moeten doen voordat de 
dag zelf mogelijk is. Ik wens 
u allemaal twee hele mooie da-
gen vol sportief plezier.

Mr. W. van den Berg
Burgemeester 

van Ferwerderadiel

Twee dagen lang sportief top-evenement

Vrijdag 7 september - 18.30 uur
Wielerronde van Hallum
Vrijdag 7 september is in het centrum van Hallum voor het 
eerst sinds jaren weer een wielerronde voor amateurs. 
Met deze wedstrijd herleeft een rijke wielerhistorie.

De Ronde van Hallum wordt verreden op de Mounebuorren, 
Offingaweg en Grienedyk. Dit is een ronde van voor amateurs 
op een parkoers van 1500 meter. De renners rijden 40 ronden, 
een wedstrijd dus over 60 kilometer. De start is om 18.30 uur 
op de Mounebuorren en rond 20.00 uur is daar ook de finish 
en huldiging. Organisatie van de wielerronde is in samenwer-
king met WV Snits. In Hallum werd voor het laatst een wieler-
ronde georganiseerd in 1986,1987 en 1988. Maar toch is het al 
de tiende Ronde van Hallum, die nu op het programma staat. 
Van 1962 tot en met 1966 was Hallum een vaste wedstrijd op 
de Friese wielerkalender. Bekende renners uit die tijd wonnen 
er, zoals Anne Koster, Piet Hoekstra, Dirk Bronger en Henk Hi-
ddinga. Hallum was zelfs één van de eerste wielerwedstrijden 
in Nederland. In 1869 won Jan Tjerk Oreel er en hij was de eer-
ste beroepsrenner van Nederland op een houten vélocipède. 
Iedereen is welkom om te zien hoe op vrijdag 7 september de 
wielerhistorie herleeft en de toegang is gratis.         

Zaterdag 8 september - 14.00 uur
Bartlehiem Skeelertocht
Zaterdag 8 september start de Bartlehiem Skeelertocht 
Ferwerderadiel als Open Nederlands Kampioenschap, met 
tegelijk en op hetzelfde parcours ook weer toertochten.

De 31e editie van de Bartlehiem Skeelertocht Ferwerderadiel is 
door de schaatsbond KNSB aangewezen als Open Nederlands 
kampioenschap. Het betekent dat de internationale top van deze 
sport aan de start staat op de Mounebuorren in Hallum. De wed-
strijd is over een parcours van 30 kilometer via Hijum, Bartlehiem, 
Burdaard, Jislum, Ginnum, Ferwert en Marrum via de Piebewei en 
Noordermiedweg terug naar Hallum. De topdivisie rijdt drie ronden 
en de sterkste rijders maken de 100 kilometer vol op zes plaatse-
lijke omlopen in het centrum van Hallum. De dames en masters 
hebben een wedstrijd over 60 kilometer, zij rijden dus twee ronden 
en finishen dan op de Mounebuorren in Hallum. 
Vorig jaar is de wedstrijd gewonnen door Crispijn Ariëns. De Bra-
bantse Fries versloeg in een sprint na 100 kilometer op de streep 
de wereldkampioen Bart Swings uit België. Bij de dames ging de 
titel naar Irene Schouten uit Andijk.
Tegelijk en op het zelfde parkoers is een toertocht. Deelnemers 
kunnen kiezen uit 15, 30, 45 en 60 kilometer.
De start van de Bartlehiem Skeelertocht is om 14.00 uur op de 
Mounebuorren en de finish en huldiging is daar rond 17.00 uur. 
Het publiek kan de wedstrijd volgen vanaf een tribune die daar 
gebouwd wordt en natuurlijk langs de dranghekken die voor een 
veilige wedstrijd moeten zorgen. Op het aankomstparcours is de 
hele middag muziek van dweilorkest De Wodkapel. 
Het centrum van Hallum is die dag alleen te bereiken via de 
Prysterfinne. Toegang tot de skeelertocht is gratis. 

Shorttrackers Oranje in dernykoers met 
o.a.: Sjinkie Knegt en Daan Breeuwsma
Zaterdag 8 september is in Hallum een internationale derny-
koers. Bekende sporters gaan in het centrum van het dorp 
op de racefiets de strijd aan achter ronkende lichte motor-
fietsen, waarbij de gangmaker ook meetrapt. De start is om 
14.15 uur, meteen na het vertrek van de Bartlehiem Skeeler-
tocht. Dit wordt een spectaculaire koers over de Mounebuor-
ren, Grienedyk en Doniaweg. De dernykoers is in afwachting 
van de eerste doorkomst in Hallum van de skeelertocht en is 
vanaf de tribune te volgen. Aan de start staan o.a.: 
de nationale shorttrackploeg als wereld- én europees kampi-
oen aflossing met daarin: Itzhak de Laat, Sjinkie Knegt, Daan 
Breeuwsma en Dennis Visser. Op de racefiets ook Freek van 
der Wart, de shorttracker die goud won tijdens de Olympi-
sche Spelen in Sotsji.  

Aan de start onder meer ook bekende gezichten uit de Bartle-
hiemtocht, zoals Frank Fiers uit België (winnaar 2005), Arjan 
Mombarg (winnaar 2006) en Marcel Oosten jarenlang podium-
klant in Hallum. 
Plaatselijk favoriet 
in de dernykoers 
is Jan-Durk Canri-
nus uit Hallum en 
met hem start ook 
de winnaar van de 
Ronde van Hallum 
op vrijdagavond. 

Organisatie van de 
dernykoers is in 
samenwerking met 
oud-wielrenner Peter 
Möhlmann uit Apel-
doorn. Gangmakers 
zijn o.a. Ron Zijlaard, 
Gerrit Möhlmann, 
Fred Buitenhuis en 
Herman Bakker.

HET HAAR VAN RONDEMISS ANNA JOUTA IS VERZORGD DOOR

MAAKT UW HUIS EEN THUIS

Hoge Eggenweg 1, 9163 JP NES (AMELAND), Tel.: (0519) 542 426, Fax: (0519) 542 
032, Seerob 7a, 9051 VA STIENS, Telefoon: (058) 257 41 11, Fax: (058) 257 57 37
Email: info@bronsnijder.nl, www.bronsnijder.nl



 Toertochten over 15, 30, 45 én 60 kilometer
Toerrijders starten zaterdag 8 septem-
ber meteen na de wedstrijdrijders om 
14.10 uur en rijden op het zelfde par-
koers. Toerrijders kunnen kiezen uit 15, 
30, 45 of 60 kilometer. De route is met 
pijlen aangegeven. Er is begeleiding en 
gevaarlijke kruisingen worden beveiligd 
door verkeersregelaars. Iedereen mag 
de toertocht in eigen tempo rijden. 

Voor het ingaan van de tweede ronde, 
moeten deelnemers vóór 15.45 uur door 
de finish zijn. 
Onderweg zijn verzorgingsposten met 
drinken, versnapering en fruit. 
Inschrijven toertocht 30, 45 en 60 kilo-
meter voor senioren 7,50 euro en voor 
jeugd (geboren op of na 1 januari 2000) 
vijf euro. 

Inschrijven
Meedoen aan de 15 km. kost vijf euro.
Inschrijven kan op zaterdag 19 augustus 
vanaf 12.00 uur in mfc Het Trefpunt aan 
De Singel te Hallum. Kleed- en douche-
gelegenheid is eveneens in Het Trefpunt. 
Voorinschrijven is niet mogelijk !        

VALHELM IS VERPLICHT !

Zaterdag 8 september vanaf 10.30 uur in het centrum van Hallum:
Gratis skeelerles met Klasina Seinstra en Mark Uijttenboogaart 

Niemand minder dan Klasina Seinstra geeft zaterdag 
8 september van 10.30 tot 12.00 uur in het centrum 
van Hallum gratis skeelerles. Klasina won de laatst 
gehouden Elfstedentocht in 1997. De lessen in 
Hallum zijn speciaal voor kinderen, maar ook voor 
beginners die graag zelf een keer op skates willen 
staan. Skates en beschermingsmateriaal is aanwe-
zig voor de deelnemers, dus iedereen kan gewoon 
meedoen! Samen met Mark Uijttenboogaart van 
Inline Sport geeft Klasina Seinstra héél veel tips en 
tricks om veilig te skaten. Voor deelnemers aan de 
clinics is er na de lessen om 12.00 uur een speciale 
medaille én een gratis consumptie!

Deelname is GRATIS. Aanmelden om 10.00 uur in het centrum van Hallum.  

Extra prijs 
voor winnaar 

Ronde van Hallum
De amateurwielrenner die vrijdagavond 
7 september na 60 kilometer als eerste 
over de streep komt op de Moune-
buorren in Hallum, mag een dag later 
starten in de Prominenten Dernykoers. 
Deze extra prijs betekent dat de win-
naar van de Ronde van Hallum 
zaterdag 8 september achter een 
gemotoriseerde gangmaker fietst met 
onder meer de nationale shorttrackers 
Sjinkie Knegt en Daan Breeuwsma, 
maar het dan ook moet opnemen te-
gen wielrenner René Hooghiemster uit 
het Alecto continental cyclingteam.

     

  

     

      S T U K A D O O R S B E D R I J F  V. O . F

       Voor al uw stukadoorswerkzaamheden
     v   wanden    v  plafonds    v  sierpleisters    v  cementdekvloeren   v
     Grienedyk 4    -    9074 AB  Hallum    -    Tel. 0623371150    -    Info: www.pierduinstra.nl 

De Vries Transport Hallum

Meekmawei 15 - 9074 TJ Hallum 
0518-431145 - info@devries-hallum.nl
www.devries-hallum.com

Loonwerk o.a:
m Minikraan, midi rupskraan met hekkelgiek
m Ploegen, land klaarmaken
m Minishovel (uitmesten, grondwerk)
m Pakken opruimen

Tevens levering van:
m Zand, metselzand, zwarte grond
m Grind, menggranulaat, mijnsteen
m Bestratingsmaterialen
Grondwerkzaamheden
m Tuinaanleg
m Aan- en afvoer grond

In- en verkoop van:  
m Graszaad / hooi  
m Grote en kleine pakken hooi/stro
m Voeraardappelen

Weegbrug tot 70 ton

9074 TJ  Hallum 0518-431729  bgg 06 - 51381268

 

Kussen en bloemen van Anna   
De kussen en bloemen komen bij de prijs-uitreiking na de 
wielerronde en de Bartlehiem Skeelertocht van Anna Jouta 
uit Hallum. Anna is 19 jaar en zelf sporten betekent voor haar 
bootcamp en af en toe hardlopen. Skeelers heeft ze ook, 
maar is daar is minder fanatiek op. Grote bewondering heeft 
ze wel voor alle deelnemers in de Bartlehiemtocht. 
Dit jaar heeft Anna de opleiding Management for Beauty and 
Wellness afgerond. ‘Komend jaar neem ik een tussenjaar 
om te werken en misschien te reizen. Maar vooral om leuke 
dingen te doen én na te denken over een studiekeuze op 
het HBO, volgend jaar. Ik heb op dit moment ook verschil-
lende bijbaantjes.’ Hobby’s heeft Anna genoeg: terrasjes 
doen met vriendinnen, winkelen, op vakantie gaan en vooral 
lekker druk zijn met leuke dingen. Als miss wordt Anna ge-
kleed door sponsor Meneer & Mevrouw, Hoekstra Kleding in 
Stiens. Het haar van Anna wordt verzorgd door kapsalon Ut 
en Thús van Jantsje van der Meer in Hallum.

Zaterdag 8 september speelt op 
het aankomstparkoers aan de 
Mounebuorren in Hallum de hele 
middag dweilorkest De Wodkapel. 
De groep weet wat het is om er 
echt een feest van te maken en 
speelde o.a. tijdens de Elfsteden-
productie van Tryater, de gondel-
vaart in Aldeboarn en tweemaal 
bij de Alpe d’Huzes fietstocht. 
Aan het parkoers ook Antonius 
Schlepers met de mooiste én de  
lekkerste ijscokar van Nederland! 

Chinees Indisch Restaurant 

Ko t a  R a d j a

Vanaf 10 personen kunt u bij 
ons Lopend Buffet reserveren !

Lage Herenweg 28
9073 GC  Marrum

Tel. 0518 - 411128 / 411126
Fax 0518 - 413155

www.kotaradja-marrum.nl
info@kotaradja-marrum.nl

Doniaweg 30H   
9074 TK Hallum 
0518 - 43 13 35

info@bloemsmabouw.nl 
www.bloemsmabouw.nl

• Nieuwbouw • Verbouw 
• Onderhoud

• Renovatie • Restauratie

loonbedrijf 
en 

kraanverhuur
Ljouwerterdyk 7
9074 AA, Hallum 

0518-431430 
www.loonbedrijfgddevries.nl

Anita’s Footcare - Pedicure
Tsjotter 16 - 9074 DM  Hallum

 Tel.: 0518 - 43 26 26
Ook voor Diabetische – en

Reumatische voet
www.anitas-footcare.nl

lid Provoet

Gezellig met dweilorkest De Wodkapel...



Hout- en bouwmaterialen

Mûnewei 3 (Ind.terrein) - 9172 GR Ferwert - tel. 0518-411218 info@vanderwalferwerd.nl - www.vanderwalferwerd.nl
Open: ma. t/m vrij. 8.00 - 12.00 en 13.00 - 18.00 en za. van 8.00 - 12.00.

Gaat u binnenkort zelf bouwen of verbouwen? Bij Van der Wal bent u aan het juiste
adres voor al uw hout- en bouwmaterialen voor fundering tot dak.

Ook kunt u bij ons terecht voor al uw kozijnen, ramen & deuren. Alles op maat gemaakt in
eigen werkplaats. Uiteraard tegen scherpe prijzen en korte levertijden.

Kom gerust eens langs of kijk snel op onze site!

Bouwen met Van der Wal. Natuurlijk goed!

Bakkerij 
Bremer
Brood-, Koek- 

en 
Banketbakkerij

Langebuorren 41  -   Hallum
Telefoon (0518) 43 12 73

 Autorijschool                 Hallum

Eric van der Veen.nl

Tel. 0518-431225
It Pypke 4 
9074 BK  Hallum
Fax 0518-432297

Langebuorren 61
9074 CH Hallum 
Tel. 0518-431535

De prachtige kransen en boeketten 
bij de huldiging komen 

natuurlijk van:

Occasions 
en Onderhoud

Doniaweg 15 -  9074 AG  Hallum 
0518-432444

www.autobedrijfwigerhellema.nl

Leverancier van:
n     Veevoeders
n   Granen
n   Kunstmeststoffen
n   Gewasbeschermingsmiddelen
n   Zaaizaden

Neptunusweg 3  -  8938 AA  Leeuwarden 
Postbus 7582  -  8903 JN  Leeuwarden
0518411400  -  post@hooglandbv.nl
www.hooglandbv.nl

Ontmoetingsplaats voor Hallum en omstreken
     * Sportactiviteiten
     * Vergaderingen 
     * Feestjes
     * Repetities enz.

www.trefpunthallum.nl  -  tel. beheerder 0518 431374  -  email: trefpunthallum@gmail.com

In Hallum zit je gebakken en in het Trefpunt blijf je plakken

Ariëns verdedigt titel in ONK 2018
Crispijn Ariëns versloeg vorig jaar in een spectaculaire sprint de Belg Bart Swings. 
Ariëns won dit jaar al twee keer brons tijdens de Europese kampioenschappen en 
is er ook dit jaar in Hallum weer bij om zijn titel in het Open Nederlands kampioen-
schap te verdedigen. De derde plaats op het erepodium was vorig jaar voor Ingmar 
Berga uit Hoogeveen. Berga maakt net als Crispijn Ariëns deel uit van het Team 
Okay Fashion & Jeans en is er ook dit jaar weer bij in Hallum. 
Bij de dames prolongeerde Irene Schouten vorig jaar haar titel in Hallum.

Elma de Vries neemt afscheid 
De Bartlehiemtocht is zaterdag 8 september 
de allerlaatste wedstrijd voor Elma de Vries. 
Zij won deze wedstrijd in 2014 (foto boven) 
en neemt met een imposante erelijst op dit 
parkoers afscheid van haar publiek. 
Op skeelers was Elma vijf keer kampioen op 
de marathon bij de dames. Als marathon-
schaatsster debuteerde zij in 2004. Ze won 
in totaal 40 marathons en was 2 keer Mara-
thonschaatsster van het Jaar. Veel mensen 
herinneren zich beelden van Elma toen zij 
vorig jaar op de Weissensee in winnende po-
sitie vlak voor de eindstreep ten val kwam.  

Langebuorren 30 - 9051 BG  Stiens
Tel. 058-2571300 - www.okmakelaars.nl

Leeuwarderweg 2A  -  8605 AH  Sneek
Tel. 0515-431000 - www.huis-hypotheek.nl/sneek

Vrijdagavond 7 september en zaterdag 8 september kan het publiek de wedstrijden gratis 
volgen vanaf een grote tribune aan Mounebuorren in Hallum. Daar staan ook 3 grote tenten waar  

iedereen terecht kan voor een hapje en drankje. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door mfc Trefpunt 



De organisatie doet er alles aan om overlast en verkeershin-
der zoveel mogelijk te voorkomen, maar vraagt er bij aan-
wonenden en weggebruikers begrip voor dat voor de veilig-
heid en een goed verloop van de wedstrijd en toertochten 
wegafsluitingen en omleidingen nodig zijn. De organisatie 
heeft toestemming van de Provincie Fryslân en gemeente 
Ferwerderadiel om daar maatregelen voor te treffen.  
 
VRIJDAG 7 SEPTEMBER 17.30 - 21.00 UUR:
n  Verkeer kan Hallum alleen in en uit via de Prysterfinne. 
n  In Hallum worden afgesloten en moeten autovrij zijn:   

Mounebuorren, Offingaweg, Grienedyk, Doniaweg nr 1 t.m. 11
n SPAR is alleen bereikbaar via de Gedempte Haven
n Bus stopt niet bij de buslus maar bij Autobedrijf Bremer

ZATERDAG 8 SEPTEMBER 12.00 - 21.00 UUR:
n  Verkeer kan centrum Hallum alleen in en uit via de Prysterfinne 
n  In Hallum worden afgesloten en moeten autovrij zijn:   

Mounebuorren, Offingaweg, Grienedyk, Doniaweg nr 1 t.m. 11 
n  Afgesloten voor verkeer: Koarte Five, Mounebuorren, Offinga-

weg, Doniaweg (tussen nr 1 t.m. 11), Grienedyk, It Pypke en 
de Rondweg 

n SPAR is alleen bereikbaar via de Gedempte Haven   
n  Afgesloten voor doorgaand verkeer: Parallelweg tot Zuider-

miedweg, Zuidermiedweg, Iedyk, Noordermiedweg. Iedyk tot 
kruising Hikkaerderdyk. Burdaard: Wânswerterdyk, Jislum-
erdyk, Hikkaerderdyk. Jislum, Ginnum, Hegebeintum: 
Hikkaerderdyk en Harstawei. Ferwert: Hegebeintumerdyk, 
Kleasterwei, Nieuweweg tot Marrum. 

     Marrum: Lage Hereweg, Ringweg-oost, Miedweg.
n  Verkeersregelaars hebben de bevoegdheid verkeer staande 

te houden. Weggebruikers zijn wettelijk verplicht aanwijzingen 
van deze Verkeersregelaars op te volgen. Als een weggebrui-
ker de aanwijzingen negeert, kan de Verkeersregelaar daarvan 
direct aangifte doen bij de politie !  

n Steek de vlag uit, dan wordt het een feestelijke route voor de TV.

SCHAATSEN - SLIJPEN
METAALBEWERKING

Fa. J. van Wiltenburg
Hearrewei 4a  /  9073 GA  Marrum

Tel. 0518-411761

Hoofdstraat 23 - 9172 ML FERWERT  -  (0518) 411286 www.siepjellema.nl

 Doniaweg 12a  |  9074 AE  Hallum  |  Tel. 0518 - 431 136

Renovatie

Restauratie

Onderhoud

Nieuw- en 
verbouw 

Levering 
bouwmaterialen

  
 

Hegebeintumerdyk 35a, 9172 GP Ferwert. T: 0518-411425 
F: 0518-411996 E: kamma@bouwbedrijf-vd-werff-ferwert.nl

OOK VOOR 

KUNSTSTOF KOZIJNEN, 

GOTEN, 

GEVELBEKLEDING 

EN BOEILIJSTEN

adv Bouwbedrijf vd Werff 2010:Opmaak 1  23-02-10  13:04  Pagina 2    (Zwart Plaat)
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ROUTE 15 KM
TOERTOCHT

 ROUTE SKEELERTOCHT 
 ZATERDAG 8 SEPTEMBER
 Start: 14.00 uur
 Topdivisie: 3 ronden (100 km.)
 Dames: 2 ronden (60 km.)
 Masters: 2 ronden (60 km.)
 Finish/Huldiging: ± 17.00 uur

HALLUM

FERWERT

BARTLEHIEM

HIJUM

MARRUM

BURDAARD

GINNUM

JISLUM

TERGREFT

HEGEBEINTUM

s

 Verzorgt voor u:

 n Belastingaangiftes

 n Fiscale boekhouding

 n Bedrijfseconomische boekhouding

 n Loonadministratie

 n Subsidie-aanvragen etc.

     Vraag vrijblijvend informatie:
     Mounebuorren 14a
     9074 CJ  Hallum
     Telefoon 0518-432846

ROUTE WIELERRONDE VRIJDAG 7 SEPTEMBER
START: 18.30 UUR - FINISH/HULDIGING 20.00 UUR

 OMLEIDINGEN EN WEGAFSLUITINGEN

OPROEP AAN MENSEN DIE AAN DE ROUTE WONEN
n  Parkeer uw auto zolang even ergens anders, om problemen 

te voorkomen als u tóch weg moet. Dit is voor de veiligheid 
van de rijders én om schade aan uw auto te voorkomen.

n  Kijk heel goed uit met oversteken, let op de kinderen en 
houd uw huisdieren vast!

s

s

s START
FINISH

           faber 
marrum a d m i n i s t r a t i e -  &  a d v i e s b u r e a u

s



Langebuorren 23  
9074 CE Hallum 
Tel. 0518-431245

Geniet van ons fijn koud- en warmbuffet!

Zeedijk 8 -  Marrum  -  0518-411434
www.seedykstertoer.nl

Iedere donderdag rondrit door het buitendijksgebied

Gratis skate clinics

In de aanloop naar de Bartlehiem 
Skeelertocht 2018 waren vóór de 
zomervakantie skeelerlessen voor 
zo’n 250 basisschoolleerlingen. 
De organisatie was een samen-
werking tussen ‘Ferwerderadiel yn 
Beweging’ en Stichting Bartlehiem 
Skeelertocht. De lessen werden 
gegeven door professionele in-
structeurs in Burdaard, Ferwert en 
Hallum. De afsluiting is zaterdag 8 
september met Elfstedenwinnares 
Klasina Seinstra in het centrum 
van Hallum. Aanmelden vanaf 
10.00 uur en deelname is gratis !

Willem Poelstra 
Wisseltrofee
Inzet van de Bartlehiemtocht is de 
Willem Poelstra Wisseltrofee voor 
de meest strijdlustige rijder. Deze 
wisselprijs is een eerbetoon aan 
Willem Poelstra uit Hijum. Voor 
Willem was de Bartlehiemtocht 
een uitdaging en hij hoopte ooit 
deze wedstrijd niet ver van zijn 
woonplaats Hijum te winnen. 
Zover kwam het niet. Op 16 ok-
tober 1999 is Willem op 24-jarige 
leeftijd overleden aan een hartstil-
stand, meteen na de schaatsma-
rathon in Amsterdam.  
De wisselprijs is in 2000 ingesteld 
en wordt zaterdag 8 september 
meteen na de wedstrijd uitgereikt 
door familie van Willem. 
In 2017 ging de trofee naar Jordy 
Harink uit Rouveen. 

Willem Poelstra
† 16-10-1999

 

Voor de beste voetverzorging 
en een goed advies
De complete voetverzorging bij u aan huis
Finne 24 - 9074 AT  Hallum - 06-22390736 - www.pedicuresietdevries.nl

  Botniaweg 2b   -   9073 TV  Marrum   -   0518 - 72 10 28

Occasions | Onderhoud | Aircoservice | Banden | Accessoires



EEN KLASSE APART IN KUNSTSTOF

DE KOPLOPER 
IN KUNSTSTOF!

Zoals de ware sportbeoefenaar altijd 
de ultieme prestatie wil leveren, zo is 
het voor ons een sport om steeds het 
beste kunststofproduct te maken. 
Dat doen we door voortdurend te 
innoveren en te investeren in nieuwe 
technieken, al meer dan 25 jaar! 

Jansma Burdaard draagt de sport een 
warm hart toe en sponsort daarom 
meerdere sportverenigingen in Fryslân.

Zoals de ware sportbeoefenaar altijd 
de ultieme prestatie wil leveren, zo is 

DE KOPLOPER 
IN KUNSTSTOF!
DE KOPLOPER 
IN KUNSTSTOF!

Zoals de ware sportbeoefenaar altijd 
de ultieme prestatie wil leveren, zo is 

● KOZIJNEN ● DAKKAPELLEN ● DEUREN ● SERRES ● ZONWERING ● ERKERS ● GOTEN ● SCHUIFPUIEN

 JISLUMERDIJK 15-2, 9111 HC BURDAARD 
E-MAIL: INFO@JANSMABURDAARD.NL  
INFOLIJN: 0519 332553

WWW.JANSMABURDAARD.NL  

We zijn op zoek naar jou!
Op zoek naar een (vaste) baan? Kom langs op onze vestiging of kijk 
op abvakwerk.nl en schrijf je in! Bij AB Vakwerk krijg je alle kans 
om jezelf verder te ontwikkelen. om jezelf verder te ontwikkelen. 

abvakwerk.nl/berlikum
abvakwerk.nl/dokkum

P.K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN B.V.
WWW.KOOPMANSVERF.NL

Het buitenassortiment Duurzaam Professionele kwaliteit Milieuvriendelijk
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Erelijst Bartlehiemtocht 
1988  Albert de Boer, Staphorst
1989  Edward Hagen, Haarlem
1990  Henk van Benthem, Ens
1991  Erik Hulzebosch, Gramsbergen
1992  René Ruitenberg, Oldebroek
1993  Erik Hulzebosch, Gramsbergen
1994  Erik Hulzebosch, Gramsbergen
1995  Erik Hulzebosch, Gramsbergen
1996  Edward Hagen, Haarlem
1997  Erik Hulzebosch, Gramsbergen
1998  Jan Eise Kromkamp, Wolvega
1999  Erik Hulzebosch, Gramsbergen
          Jannitta Spigt, Wervershoof
2000  Philippe Boulard, Frankrijk
          Sonja Kolijn, Rotterdam
2001  Philippe Boulard, Frankrijk
          Wieteke Cramer, Lemmer          
2002  Erik Hulzebosch, Loozen
          Alexandra Vivas, Colombia
2003  Erik Hulzebosch, Loozen
          Britta Vanturnhout, België
2004  Tristan Loy, Frankrijk
            Foske Tamar vd Wal, Grijpskerk
2005  Frank Fiers, België
          Hilde Goovaerts, België
2006  Arjan Mombarg, Vorden
          Hilde Goovaerts, België
2007  Alain Gloor, Zwitserland
          Hilde Goovaerts, België
2008  Arjan Smit, Nijeveen
          Jannitta Spigt, Apeldoorn
2009  Karlo Timmerman, Staphorst
          Hilde Goovaerts, België
2010  Gary Hekman, Gramsbergen
          Hilde Goovaerts, België
2011   Christijn Groeneveld, Heerh.waard
          Brooke Lochland, Australië
2012  Christijn Groeneveld, Heerh.waard
          Brooke Lochland, Australië
2013  Gary Hekman, Hardenberg
          Irene Schouten, Andijk
2014  Gary Hekman, Hardenberg
          Elma de Vries, Meppel
2015  Bart Swings, België
          Francesca Lollobridgida, Italië
2016  Crispijn Ariëns, Wolvega
          Irene Schouten, Andijk
2017  Crispijn Ariëns, Wolvega
          Irene Schouten, Andijk

Langebuorren 16-18, Stiens  •  Tel. 058 257 42 00  •  www.haijmastiens.nl  •  www.facebook.com/Haijma  

Skeelers

• Nieuw en gebruikt

• Recreatief

• Wedstrijd

• Onderdelen

• Kleding

• Sportvoeding

Fietsen
• Stadsfi etsen
• Sportieve fi etsen
• Elektrische fi etsen
• Racefi etsen
• ATB/MTB
• Kinderfi etsen

Schaatsen

• Nieuw en gebruikt

• Recreatief

• Wedstrijd

• Schaatskleding

• Vakkundig schaatsen slijpen

Witgoed

• Wasmachines

• Drogers

• Vaatwassers

• Koelkasten & Vrieskisten

• Huishoudelijk apparatuur

De vier troeven 
van Haijma Stiens

vier troeven

Langebuorren 29  •  Stiens  •  Tel: 058 257 20 05

Shop ook 
online

 www.hoekstrastiens.nl

Voor jong & ouD

645m2 winkelplezier

dames- en herenmode

G-star  •  SuperDry  •  Levi’s  •  Via Vai  •  Expresso  •  PME LEGEND  •  Vanguard  •  en meer..

De vier troeven van Haijma Stiens

Fietsensen Skeelers Witgoeded
Schaatsen

Langebuorren 16-18, Stiens  •  Tel. 058 257 42 00  •  www.haijmastiens.nl  •  www.facebook.com/Haijma  

De vier troeven van Haijma Stiens

Fietsensen Skeelers Witgoeded
Schaatsen

Langebuorren 16-18, Stiens  •  Tel. 058 257 42 00  •  www.haijmastiens.nl  •  www.facebook.com/Haijma  

De vier troeven van Haijma Stiens

Fietsensen Skeelers Witgoeded
Schaatsen

Langebuorren 16-18, Stiens  •  Tel. 058 257 42 00  •  www.haijmastiens.nl  •  www.facebook.com/Haijma  
Langebuorren 16-18, StiensTel. 058-257 42 00

www.haijmastiens.nl  -  www.facebook.com/Haijma

SPAR Hallum
Mounebuorren 8
9074 CJ Hallum
Tel. (0518) 43 13 09
sparhallum@despar.info
www.hallum.spar.nl

Slagerij Wip
Mounebuorren 8
9074 CJ Hallum
Tel. (0518) 43 13 72
info@slagerijwip.nl
www.wip.uw-slager.nl

SPAR HALLUM
Via SPAR Online; gemakkelijk uw boodschappen bestellen, 

thuis laten bezorgen of afhalen in de winkel.

Spar Hallum staat voor u klaar met

• Slijterij artikelen
•  Ambachtelijk brood en banket 

van Bakker van den Berg
•  Ambachtelijke slagerij;  

Uw Slager Wip

• Maaltijdservice
• Stomerijservice
• Bloemen
• Bezorgservice
• PostNL servicepunt

Online bestellen: www.hallum.spar.nl

SPAR Hallum
Mounebuorren 8
9074 CJ Hallum
Tel. (0518) 43 13 09
sparhallum@despar.info
www.hallum.spar.nl

Slagerij Wip
Mounebuorren 8
9074 CJ Hallum
Tel. (0518) 43 13 72
info@slagerijwip.nl
www.wip.uw-slager.nl

SPAR HALLUM
Via SPAR Online; gemakkelijk uw boodschappen bestellen, 

thuis laten bezorgen of afhalen in de winkel.

Spar Hallum staat voor u klaar met

• Slijterij artikelen
•  Ambachtelijk brood en banket 

van Bakker van den Berg
•  Ambachtelijke slagerij;  

Uw Slager Wip

• Maaltijdservice
• Stomerijservice
• Bloemen
• Bezorgservice
• PostNL servicepunt

Online bestellen: www.hallum.spar.nl
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Ekwadraat BV, Legedijk 4, 8935 DG Leeuwarden | 088 4000 500 | info@ekwadraat.com | www.ekwadraat.com

Ekwadraat gelooft in de kracht van de lokale economie 

Ekwadraat onderneemt met ondernemers 

Ekwadraat brengt energie (terug) bij mensen

Ook u kunt geld besparen 
en verduurzamen

Ekwadraat ontwerpt 
samen met u duurzame 
energie  oplossingen voor 
landbouw, tuinbouw, 
overheid, industrie en de 
woningbouw. 

Puur genieten
w

w
w

.helw
a-w

afers.com


