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Marije (6) fielt zich net hielendal lekker en seit tsjin mem: 
"Mem, ik fiel my net sa lekker, ik bin net helemaal 100, ik 
bin ongeveer 60". 

Anna (3) tegen mama: “Mama, ik heb een Koos Konijn liedje 
in m’n hoofd, hoor je em ook?”

Mike (5): “Mam, onderbroeken zijn toch gemaakt om je pie-
mel te beschermen tegen je rits?”

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

Vera Miedema: “Ik haw graach 
de toutsjes yn eigen hannen!”
Nog maar 21 jaar en al zo ondernemend met ambitieuze plannen. Ze vertelt met passie en heeft 
duidelijk oog voor detail. Sinds september 2019 runt ze haar eigen bedrijf ‘Content runners’. “It 
hat bêst lang duorre foardat ik in namme foar it bedriuw hie. Ik wist dat ik wat mei de wurden 
social as content woe, mar hoe en wat, der kaam ik net echt út. Ik haw in protte mei ús heit oan 
it sparren west. Uteinlik kaam ik by ‘runne’, in bedriuw runne, dat fûn ik in geskikt en passend 
wurd. Dêr is de namme ‘Content Runners’ útrolle.” En een runner is se zeker.

Vera kan niet goed stil zitten en 
wist al van jongs af aan dat voor 
een baas werken niet helemaal 
bij haar zou passen. Ze heeft lie-
ver zelf de touwtjes in handen. 
Nadat ze de modeopleiding heeft 
afgerond en hier en daar wat er-
varing heeft opgedaan bij wat 
ondernemingen besluit ze een 
andere vervolgopleiding te gaan 
doen. Ze kiest voor de HBO-op-
leiding Online Content Creator.  

“Fanôf de dei dat ik op skoa-
lle kaam, wist ik dat ik de goeie 
oplieding keazen hie en dat dit 
super goed by my past.” Tege-
lijk met de start van haar eigen 
bedrijf, start ze dus ook met de 
opleiding. De voornaamste taak 
van haar eigen bedrijf is het run-
nen van de socialmediakanalen 
van externe bedrijven. Dat run-
nen bestaat uit foto’s maken, 
teksten schrijven, planningen 
en contacten onderhouden met 
bedrijven en de berichten op de 
socialmediakanalen plaatsen. 
Daarnaast doet Vera ook eenma-
lige bezoeken, bijvoorbeeld als 
een onderneming nieuwe foto’s 
voor een website wil. Het werk is 
divers en geen dag is hetzelfde. 

Ze is gestart met één onderne-
ming maar ondertussen weten 
ook anderen haar te vinden en 
heeft ze drukte genoeg. Zo druk 
dat het alleen best veel is en 
daarom werkt ze voor sommige 
projecten samen met Ilse Elker-
bout. “We hawwe in soad tegear-
re wurke oan projekten. Sy wur-
ket as stilist en ik as fotograaf, 
we folje inoar goed oan”. 

Ambitieus als ze is, hoopt ze met 
haar bedrijf groter te worden en 
wil ze uiteindelijk een echt be-
grip in Friesland worden. En mis-
schien zelfs wel buiten Friesland. 
Door de coronatijd en de online-
lessen van de opleiding is ze vrij 
haar eigen tijd in te delen en dat 
past haar goed. 

Wie denkt dat dat nog niet ge-
noeg is, heeft het mis. Naast de 
opleiding en het runnen van 
haar eigen bedrijf heeft Vera ook 
nog tijd voor andere hobby’s. Ze 
is sportief aangelegd en in de 
vrije uurtjes is ze graag aan het 
hardlopen of doet ze crossfit. Het 
is wel duidelijk dat Vera over al-
les goed nadenkt, oog voor de-
tails heeft, ambitieus en perfecti-
onistisch is en dat ze graag bezig 
is. Mijn vermoeden is dat we van 
deze runner in de toekomst nog 
veel zullen horen!

Je kan ‘Content Runners’ vin-
den via de volgende link: https://
www.facebook.com/pg/Content-
Runners/posts/ of via haar Insta-
gram pagina ‘Content Runners’l

Stoarmke

Van harte 

gefeliciteerd

voor alle 

geslaagden  

in Berltsum 

en Wier! l

Wenjen op in proeftún, 
hoe stiet it derfoar?
Beste Berltsumers, het is de hoogste tijd voor een update 
rondom de komst van het hofje op de plaats van de oude 
openbare basisschool. Twee jaar geleden is er een groep en-
thousiaste dorpsbewoners opgestaan om de toen nog moge-
lijke komst van het hofje vorm te geven. Met trots kunnen wij 
jullie mededelen dat het voor ons niet meer de vraag is of het 
hofje er komt maar hoe snel? 

Een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Waadhoeke een voor-
schot genomen op een definitief ja. Op de laatste vergadering voor 
de zomer van 2019 heeft de volledige gemeenteraad ingestemd 
om de plannen definitief uit te werken. Het afgelopen jaar is er 
hard gewerkt om dit plan klaar te krijgen. Overleggen met ge-
meente, directe aanwonenden en andere belanghebbenden heb-
ben in het oog van de werkgroep tot een prachtig en gedragen 
plan geleid ‘Wenjen op in Proeftún’ uiteraard verwijzend naar de 
historie van de plaats. 
Van eind mei tot 9 juni heeft het plan digitaal ter inzage gelegen 
bij gemeente Waadhoeke. Door de coronacrisis was een fysiek in-
loopmoment in het voorjaar helaas niet mogelijk. Omdat wij ie-
dereen de mogelijkheid willen geven om alsnog fysiek de plannen 
te kunnen bekijken en mogelijke opmerkingen achter te laten is 
er op dinsdag 23 juni een inloopmoment voor alle belangstellen-
den. Het begint om 16:00 uur en zal eindigen rond 20:00 uur. De 
locatie zal via social media later bekend worden gemaakt. Houdt 
hiervoor Berlikum.com en de facebookpagina ‘kleiner wonen in 
Berltsum’ in de gaten. 
‘Wenjen op in proeftún’ is een project om kleiner wonen voor ou-
deren midden in het dorp mogelijk te maken. Een prachtig woon-
plan op een leegstaande locatie in het dorp met een groene aankle-
ding. Bovendien bevorderd het plan de doorstroming wat kansen 
geeft voor de starters in Berltsum l  

Ut namme dan de wurkgroep, Klaas Nieuwhof



berlikum.com 8

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

Voetonderzoek
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Steunzolen

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

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

Hallo Allemaal, 

Ik ben Myrthe Postma negen jaar jong en ik woon samen met m'n 
heit & mem aan de Mulseleane in Berltsum. Daar wonen we su-
per dicht bij school en de speeltuin. Mijn hobby's zijn survivallen, 
streetdefense buiten spelen dansen tiktok maken. Ook hou ik van 
knutselen en mag ik graag shoppen. En dan lekker lunchen bij 
Stek. Daar hebben ze lekker zoete aardappelfrietjes. Ik mag ook 
graag taco's eten soms help ik dan mee en doe ik er in wat ik lek-
ker vindt. En als iemand appeltaart roept kom ik eraan.

Wat vindt ik het leukst wat ik heb meegemaakt? 
Eigenlijk dat ik geboren ben daarom mag ik zoveel leuke dingen 
beleven,er is niet iets wat ik echt als aller leukste kan kiezen.

Wat vindt ik van school? 
School vindt ik echt super leuk helaas is het nu carona tijd en mis 
ik het wel om iedere dag naar school te mogen gaan. We zitten  
in gesplitste klassen. Toen meneer Rutte vertelde dat we vanaf 8 
juni weer met de hele klas elke dag naar school mochten heb ik 
gejuicht en gedanst in de kamer zo blij! Kunnen we nog een paar 
weken met de hele klas naar school.

Wat zou ik later willen worden ?
Dat weet ik nog niet ik vindt nu nog te veel leuk.

Wat is het spannendste wat ik heb meegemaakt? 
Dat was het over de kop gaan in een achtbaan.

Wat ik mooi vindt aan Berltsum ? 
Het voelt voor mij als thuis  spelen met vriendjes en vriendin-
netjes in het bos of bij de bulten  of in de speeltuin. Ook wordt 
er veel georganiseerd in het dorp voor jong en oud je hoeft je er 
zeker niet te vervelen.

Leuk dat ik een verhaaltje mocht schrijven l

Groetjes Myrthe Postma

Bitgumerdyk 30b    
9041CE Berltsum 

    info@born-graaf.nl 
    www.born-graaf.nl
    T 0518-461800

Werken in 
de cloud? 
Online boekhouden 
tegen een vaste 
lage prijs.

Dames & HerenDames & Heren 

Iedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tariefIedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tarief 

Juffen leren gitaar spelen
Afgelopen week zijn 7 leerkrach-
ten van CBS De Fûgelsang begon-
nen met de cursus ‘gitaar in de 
klas’o.l.v. Ruben Scholten van 
Muziek in het onderwijs. In 8 les-
sen leren ze verschillende liedjes 
te spelen die aansluiten bij de be-
levingswereld en het niveau van 
de kinderen op school. Het doel 
van de cursus is dat de leerkrach-
ten na deze lessen in staat zijn 
om samen met de kinderen uit 
hun klas muziek te maken door 
te zingen en de liedjes te begelei-
den op gitaar.
Twee jaar geleden heeft de 
school een 3-jarige subsidie ont-
vangen voor muziekonderwijs 
en is daarmee hard op weg om 
een muzikale school te worden. 
In dit kader heeft groep 7 dit jaar 
poplessen gehad en mocht de 
groep uitkiezen welk instrument 
ze wilden leren spelen, een key-
board of een gitaar. Deze instru-

menten mochten ze meenemen 
naar huis om daar lekker te oe-
fenen. En nu de juffen ook gitaar 
leren spelen zal er veel muzikale 
vrolijkheid op school zijn.

Einde van een tijdperk?
Maandag 8 juni zijn alle kinde-
ren weer met elkaar naar school 
gegaan. Wat een feest is het dat 
kinderen weer bij elkaar in de 
klas zitten. Niet meer verdeeld 

over de week thuiswerken of 
naar school. Er is weer regel-
maat. Tijdens de lock down en 
tijdens het half naar school gaan 
heeft De Fûgelsang aan de vraag 
naar noodopvang voldaan. Elke 
schooldag heeft een groep kinde-
ren van groep 1 t/m 8 met elkaar 
gespeeld en gewerkt. Aan dit al-
les is een einde gekomen met 
het volledig opstarten van het 
basisonderwijs. Op de bijgaande 
foto een impressie hoe gezellig 
het was tijdens  de noodopvang 
maar ook hoe hard er gewerkt 
werd aan het thuisonderwijs. 
We hopen op het einde van een 
tijdperk en dat we dit als school 
niet meer mee hoeven te ma-
ken. Hierbij vanuit de school een 
groot compliment aan alle ou-
ders maar ook pake en beppe’s 
en diverse gastouders die het 
thuisonderwijs zo goed begeleid 
hebben. Zonder al die steun had 
de school het niet gered l

Nieuws van CBS de Fugelsang

Leerlingen van OBS Lyts Libben in Berlikum zijn super blij dat ze weer allemaal samen op school zijn!



Berltsum yn bedriuw COLUMN

Een boek zonder titel
Op mijn bureau ligt een dik notitieboek, geen blok maar een 
echt boek, met harde kaft. Zodat ze de inhoud goed wordt 
beschermd. Een boek om ideeën, overpeinzingen, helpende 
gedachten in vast te leggen. Ook complimenten, reacties van 
klanten staan in het boek. Want al heb ik geleerd om negatie-
ve gedachten en gevoelens om te buigen, er blijven momen-
ten waarin het boek helpt het vertrouwen terug te vinden als 
dat even verstopt zit. Teksten zoals: Blijf niet vasthouden aan 
iets wat niet lijkt te lukken, er is altijd een andere weg die je 
kunt nemen!  Woorden die ruimte geven. Woorden, korte zin-
nen, quotes kunnen je gedachten in een ander licht zetten.

Focussen op iets dat niet goed is gegaan is iets wat we alle-
maal kennen. Het houdt ons bezig, we schamen ons en kun-
nen er zelfs wakker van liggen. Wees op zulke momenten je 
eigen vriendin, zeg ik vaak tegen klanten. Want tegen een 
vriendin ben je vaak veel milder dan tegen jezelf. Als zij iets 
heeft gedaan waar ze vreselijk van baalt, wat doe jij dan? Ga 
je haar dan op haar kop geven? Nee, je zult troostende woor-
den uitspreken, haar geruststellen en zeggen dat het goed 
komt. Je helpt haar relativeren waardoor ze zich snel weer 
beter voelt. Andersom zal die vriendin ook jouw oordeel over 
jezelf verzachten.  Helende woorden, mooie zinnen, ingevin-
gen opschrijven heeft hetzelfde effect. Als je het even niet 
meer weet, lees dan je eigen woorden terug. Geschreven toen 
je het even wél wist l
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Onze camping heeft 18 plaatsen 
en we verhuren nog stacaravans, 
een blokhut en een campingpod. 
De campingpod is een verhuur-
accommodatie, geheel opgetrok-
ken uit hout en voorzien van 
ramen, waardoor de Pod een ge-
zellige sfeer uitstraalt. Alex heeft 
deze zelf gebouwd. 
Onze camperplaats is in onze 
voortuin met een verhard pad. Bij 
mooi weer kunnen de campers 
dan ook overal staan en  krijgen 

leuke reacties zoals: “wat een bij-
zondere en gastvrije plek”, “De 
fijnste camperplaats die wij in 
het noorden kennen”, “Friezen 
stug?…geen gevoel voor humor? 
Nou, niet hier, wat een vrien-
delijkheid en gastvrijheid.” Wij 
verzorgen in de ochtend warme 
broodjes voor onze gasten, een 
goed begin van de vakantie.

Onze theeschenkerij heeft een 
groot buiten terras en bij slecht 
weer is binnen geheel ver-
warmd. Bij ons kunnen gasten 
genieten van koffie met gebak, 
broodjes van de kleine kaart  of 
gezellig borrelen met hapjes. 
Voor feesten en partijen verzor-
gen wij bbq’s, buffetten en high 
tea’s. Voor onze groepen hebben 
we een speciaal buiten terras ge-
scheiden van onze terrasgasten.
Voor de kinderen is er een speel-

tuin met schommels, zandbak, 
rekstok,glijbaan en trampoline.

Nieuw is onze menukaart voor 
de vrijdag-, zaterdag-, en zondag-
avond. Op reservering kunnen 
gasten een tafel reserveren om 
te genieten van huisgemaakte 
stoofpot, heerlijke kipsate of een 
ander gerecht van onze menu-
kaart in een gezellige huiselijke 
sfeer en volgens de richtlijnen 
van het RIVM waar we ons be-
drijf op dit moment voor hebben 
aangepast. Ook in deze tijd die 
veel impact heeft op ons bedrijf 
willen we vooral kijken wat mo-
gelijk is en onze gasten vooral 
een gemoedelijk en fijn verblijf 

verzorgen zowel voor de cam-
ping als de theeschenkerij.
Kom gerust langs, wandel en 
proef de sfeer op ons bedrijf !!
Openingstijden terras:
April, Mei en Juni: van don. t/m 
zon. vanaf 14.00 uur.
Juli en Augustus: van din. t/m 
zon. vanaf 14.00 uur.
September: van don. t/m zon. 
vanaf 14.00 uur.
Oktober: zaterdag en zondag 
vanaf 14.00 uur.
Wintermaanden: op afspraak

Tsjerkepaed 28 9043 VN Wier 
(ingang Gernierswei 19). Tel: 0518-
462287. www.debrinkhoeve.com
Email: info@debrinkhoeve.com l

Wat is wijsheid? Overwegin-
gen om te kiezen voor de 
Enerzjy Koöperaasje Duorsum 
Berltsum-Wier U.A.
- Geen onderhoud
-  Geen bederf van zichtzijde da-
ken

-  Optimale opbrengst door ge-
richte keuze van daken

-  Geen brandgevaar voor eigen 
woning

-  Geen verzekeraar die moeilijk 
gaat doen of een hogere premie 
vraagt

-  Geen effecten van afbouw op 
de salderingsregeling en 15 jaar 
gegarandeerde opbrengst

-  Lagere investering (25 tot 30% 
van zelf kopen)

-  Kortere terugverdientijd van ca. 
6 jaar

-  Profiteren van lidmaatschap 
door gemeenschappelijke initi-
atieven

De eerste fase is afgerond en de 
duurzaam opgewekte energie 
wordt geleverd aan onze leden. 
Fase 2 kan van start. In fase 2 zijn 
110 zonnepanelen beschikbaar.
 
Hoe de situatie er uitziet als je 
toch zelf panelen gaat aanschaf-
fen, wordt in onderstaand artikel 
duidelijk aangegeven.

Minister maakt afbouw salde-
ringsregeling bekend
Minister Wiebes heeft op 30 
maart 2020 details van de nieu-
we salderingsregeling bekendge-
maakt. Eigenaren van zonnepa-
nelen mogen vanaf 2023 ieder 
jaar 9 procent minder salderen 
en in 2031 niet meer salderen. 
Wat houdt dit precies in en zijn 
zonnepanelen op jouw dak nog 
wel een goede investering?

Eind oktober 2019 werd bekend 
dat de salderingsregeling gaat 
veranderen. Nu heeft de minister 
in een Kamerbrief details bekend 
gemaakt over het wetsvoorstel. 

Salderingspercentage daalt 
minder snel dan verwacht 
Met ingang van 2023 mag nog 
maar een percentage van de 
stroom die wordt teruggeleverd 
in mindering worden gebracht 
op de stroom die is verbruikt. Dit 
percentage gaat elk jaar omlaag, 
maar daalt minder snel dan eerst 
verwacht. Tussen 2023 en 2031 
daalt het percentage jaarlijks 
met 9%. Vanaf 2031 daalt het sal-
deringspercentage met 28% tot 
0%. Dit betekent dat er in de ko-
mende jaren nog maar een van 
tevoren bepaald percentage van 
de geleverde stroom kan wor-
den gesaldeerd. Het gemiddelde 
percentage van terugleveren van 
zelf opgewekte energie (zelf aan-
geschafte zonnepanelen) over 
de komende 15 jaar komt uit 
op 51%. Als je participeert in de 
Enerzjy Koöperaasje Duorsum 
Berltsum-Wier U.A. is dit 100%!

Het afbouwvoorstel heeft geen 
effect op de stroom die je zelf 
opwekt en direct in huis ver-
bruikt. Daarover betaal je nog 
steeds geen energiebelasting en 
Opslag Duurzame Energie (ODE). 
De afbouw geldt alleen voor de 
elektriciteit die je zelf niet nodig 
hebt en teruglevert aan het net.

Terugverdientijd wijzigt
Huishoudens die nu al zonne-
panelen hebben, zullen deze 
volgens het kabinet binnen 7 
jaar kunnen terugverdienen. 
Voor consumenten die na 2021 

panelen aanschaffen, kan de te-
rugverdientijd oplopen tot ca. 9 
jaar, bij de Enerzjy Koöperaasje 
Berltsum-Wier U.A. is dit ca. 6 
jaar!

Wat zeggen experts?
Vereniging Eigen Huis is positief 
dat de salderingsregeling niet 
acuut wordt gestopt, dat het sal-
deringspercentage minder snel 
daalt en dat er een hogere wet-
telijke ‘minimumterugleverver-
goeding’ komt. Ook Energie-
Nederland steunt het voorstel, 
maar heeft grote bezwaren tegen 
de gekozen voorkeursvariant. Ze 
voorzien veel onrust bij zonnepa-
neelbezitters, omdat de regeling 
voor een complexe energienota 
zou zorgen. Naar hun mening 
wordt het controleren met de 
eigen meterstanden 'onnavolg-
baar'.

Een goede investering, ook na 
2023
Milieu Centraal noemt zonnepa-
nelen op je dak een goede inves-
tering. "En dat blijft het, óók als 
de salderingsregeling vanaf 2023 
wordt afgebouwd."

Conclusie:
Wie zelf zonnepanelen koopt 
voor op eigen dak doet nog steeds 
een goede investering, maar wie 
verder kijkt en ziet welke voor-
delen deelname in onze Enerzjy 
Koöperaasje Berltsum-Wier U.A. 
oplevert moet welhaast tot de 
conclusie komen dat dit een nog 
betere investering is.

Deelnemen? Mail naar info@du-
orsumberltsumwier.frl of neem 
een kijkje op onze site www.du-
orsumberltsumwier.frl l

Zelf zonnepanelen aanschaffen of meedoen met 
Enerzjy Koöperaasje Duorsum Berltsum-Wier U.A.

'De Brinkhoeve', een uit de hand gelopen hobby!

Huisartspraktijk
R.A.Comello te BERLIKUM

Vooraankondiging zomervakantie

Praktijk en Apotheek GESLOTEN van
maandag 27 juli t/m vrijdag 14 augustus

Herhaalt u tijdig uw medicijnen??

Homme en Suze van den Brink starten in 1998 op hun idyllische 
boerenerf een minicamping met thee-schenkerij. Door hard 
werken en veel passie droegen zij het bedrijf in 2010 over aan 
ons, Alex en Rinske. Samen werken we met veel plezier om het 
onze gasten voor zowel de horeca als de camping het naar de zin 
te maken.

Voorgenomen 
besluit kleinschalig 
maatwerk. 
Betreft: Singel 1

AB vakwerk heeft een vergun-
ning voor kamergewijze ver-
huur aangevraagd voor Singel 
1. De woning voldoet aan alle 
vereisten, waaronder het SNF-
keurmerk en is geschikt voor 
maximaal acht inwonenden. 

Voor huisvesting van meer dan 
vijf personen is kleinschalig 
maatwerk nodig. Dit houdt in 
dat SBB (Stichting Berlikumer 
Belangen) om een bindend ad-
vies is gevraagd door de gemeen-
te Waadhoeke. Na goed overleg 
met de directe buren, heeft SBB 
voorgenomen een POSITIEF ad-
vies uit te brengen.
Mocht u van mening zijn dat er 
toch zwaarwegende argumenten 
zijn om van dit voorgenomen ad-
vies af te wijken dan horen we 
dat graag voor 30 juni. 
U kunt uw beargumenteerde 
bezwaar dan e-mailen naar  
sbb@berltsum.com l
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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

Voor een 
zichtbare 

verzorgingBuorren 76, Berltsum
Telefoon 0518-461744

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

Voor haar opleiding tot 
natuurgids komt Maar-
tje van Sluis regelmatig 
in het Hemmemapark 
om onderzoek te doen. 
Ze kijkt wat er groeit en 
bloeit, luistert naar de 
vogels en verdiept zich 
in de geschiedenis en 
het beheer van het park. 
Hoe meer ze daar rond-
loopt, hoe enthousias-
ter ze wordt. Elke keer 
is er wel iets nieuws te 
ontdekken. Om haar 
enthousiasme te delen 
heeft ze het plan opgevat om ieder sei-
zoen anderen digitaal mee te nemen op 
haar tochtjes door het park. Ze doet dit in 
een vlog, een korte video met persoonlij-
ke ervaringen. In dit geval dus ervaringen 
met de natuur in het Hemmemapark. Tot 
nu toe heeft ze twee vlogs gemaakt, een 
over de maand april en een over de maand 
mei. 
In de vlog van april laat ze de kijker zien 
hoe mooi de fruitbomen in volle bloei 
staan en geeft ze een tip voor een leuke 

app om vogelgeluiden te leren herken-
nen, in die van mei kun je genieten van 
het fluitenkruid. Ze laat de kijker daarin 
ook kennismaken met een aantal gras-
soorten en ze laat zien hoe het beheer van 
het park er op gericht is om insecten, vo-
gels en kleinere diertjes ruimte te bieden. 
Het bevorderen van “Natuerlik ferskaat” 
is immers heel belangrijk nu de insecten-
stand zo achteruit gaat. In juli of augustus 
komt ze weer met een nieuwe vlog waarin 
ze over de zomer in het park vertelt.
De filmpjes zijn gemakkelijk te vinden op 
www.youtube.nl door boven in het zoek-
vak Hemmemapark in te tikken. De links 
staan bovendien op berlikum.com in het 
artikel over de dag van het park. 

Maartje komt graag in contact met men-
sen die iets interessants over het park 
kunnen vertellen of meer informatie wil-
len hebben. Dit kan per e-mail op mvan-
sluis@hotmail.com of per telefoon op 
0518-461777 l

Geniet van de natuur in je eigen omgeving
In Berltsum hoeven we niet ver te reizen om een interessant stukje natuur te 
vinden: in het Hemmemapark is er in elk jaargetijde van alles te ontdekken. 
Maartje van Sluis heeft twee korte digitale excursies gemaakt om te laten zien 
wat er in de lente zo mooi is aan het park.

It Achtepaed 7
9041 EE BERLTSUM

06 2036 5470
hisse@brouwergevelrenovatie.nl



Lytse dingen, 
grut gelok

Hawwe jimme my wol sjoen? 
Ik die ek mei oan de muzyk- 
en borrelnoten kwis. Dy wie 
dit kear online, fanwegen it 
Korona firus. Hawwe jimme 
my wol foarby sjen kommen? 
Ik die ek mei. Ik fûn it al wat 
dreech, want ja, al dy ferskes en muzykjes. Ik kin se dan 
wol mei sjonge, mar hoe se dan hyte en wat de titel fan 
de song is, dat is al yngewikkeld. Yn elk gefal binne de 
Berltsumers mar goed aktyf mei it organisearjen fan din-
gen foar it doarp. Moai dat grutte ploegen mei syn allen wat  
moais betinke foar it doarp. Sûnt begjin dizze moanne mei 
we wer wat mear en dat is wol noflik. Mar minsken, asje-
bleaft, bliuw wol opletten. We binne der noch net.

De simmer stiet foar de doar en ik haw der nocht oan. 
Nocht oan moai waar, nocht oan bûten wêze en nocht oan 
alles dat mar mei simmer te krijen hat. We hawwe in maaie 
al in oantal geweldich moaie dagen hân. Wat fijn dat elke-
nien dan wer lekker bûten te finen is. Bern dy mei inoar 
lekker oan it boartsjen binne, al dy hurddravers, fytsers, au-
topetters, wandelears en skeelerjende minsken op ‘e diken, 
it is dochs fantastysk. Alle minsken dy yn harren túntsjes 
dwaande binne om alles wer moai kreas en yn oarder te 
krijen. De ruten wurde lapt en elkenien is yn en om it hûs 
dwaande. De simmer is der dochs tige geskikt foar. Ik mei 
dan graach wat run dwale troch de doarpen, minsken harre 
moaie en skjinne huzen en tunen besjen en tuskentroch 
mei alle bern ek efkes boartsje. Oh wat is it dochs fijn om 
lekker mei ús âlen bûten te wêzen en fan it prachtige waar 
te genietsjen.

We hawwe ek wat dagen mei rein hân. Ek neat mis mei en 
goed foar it lân (en de tunen, want dat gers wie hjir en dêr 
dochs wat giel). En de lucht dy bûten hinget as it dan krekt 
foar it earst wer efkes reint hat, dy lucht, dy is wol sa fijn yn 
de noas fan my. Der kin ik no echt fan genietsje.

Minsken, it binne somtiden ek de lytse dingen yn it libben 
dat in grut gelok bringe kinne. Sûnt de Korona syn yntree 
dien hat prebearje ik de lêste wiken wat mear te genietsjen 
fan de lytse dingen en foaral ek fan de dingen dy ik wol 
haw. Want as ik der efkes oer nei tinke, je hawwe soms 
safolle mear as dat je yn ‘e gaten hawwe. Genietsje fan de 
minsken om dy hinne, de minsken dy’st it measte leaf hast. 
Genietsje fan de natuer en it bûten wêze. Genietsje fan de 
lytse dingen want deryn fynst it measte gelok! l

De Wierster kat

WIERSTER KATBerltsum feriening
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Balletje slaan? Bij TV de Vierslag!
Nu buiten sporten en dus ook tennis-
sen weer mag, heeft Robin Haase  
(Nederlands nummer 1 bij de man-
nen) een campagne opgezet om Ne-
derlanders in deze tijd, waarin ieder-
een veel thuis zit of heeft gezeten, 
letterlijk in beweging te krijgen. Met 
de actie “Balletje slaan?” nodigen 
ze mensen uit op de tennisbaan en 
stimuleren ze hen meer te bewegen.

De Nederlandse tennisgemeenschap nodigt hierbij alle niet-tennis-
sers uit om de baan op te gaan. Haase: “Bewegen is van levensbe-
lang voor lichaam en geest. Met deze campagne gaan wij als ten-
nisgemeenschap actief aan de slag om dat te stimuleren.” Ook TV 
de Vierslag zet vanaf 4 juni haar deuren open. Onze leden staan 
klaar om de genodigden een warm onthaal te geven en met hen 
een balletje te slaan. 

Wie mag er een balletje slaan?
Iedereen is welkom, zowel jeugd als senioren. Van topfitte sporters 
die eens wat anders willen tot de beginnende sportschoolbezoe-
ker die door coronamaatregelen zijn klasjes mist. Mensen kunnen 
zich alleen of samen aanmelden. Deelname is geheel vrijblijvend 
en gratis. Deze landelijke campagne is een initiatief van Wij Zijn 
Tennis en wordt gesteund door een steeds groter groeiend netwerk 
van tennissers in Nederland en supporters die helpen zoveel moge-
lijk mensen te bereiken met deze boodschap.
Kijk op de website van Wij Zijn Tennis (www.wijzijntennis.nl) voor 
meer informatie. Of neem contact op Tennisvereniging de Vierslag 
via tvdevierslag@gmail.com l

Gymnastiekvereniging is voorzichtig weer los
Door alle corona-maatregelingen konden alle lessen van de gymnastiekvereniging niet doorgaan. 
Dat was uiteraard ontzettend jammer maar gezondheid gaat voor alles. Zodra we kregen te horen 
dat we buiten mochten sporten is de DGC (conditietraining) van start gegaan. We mogen van de 
kaatsvereniging hun veld gebruiken en dat is helemaal fantastisch. Voor het eerst een buitenles 
met onze trainster Anita. Het ging allemaal goed en iedereen is blij om weer in beweging te zijn. 

Ook deze zomer blijven de kerkdiensten Online! Wat begon als 
een eenmalig initiatief van onze jeugdwerker Carlijn Niesink 
om tijdens de Stille Week en Pasen toch een kerkdienst aan te 
bieden, is inmiddels uitgegroeid tot een (bijna) vast gegeven. 

De yogalessen kunnen we niet 
buiten geven helaas. We zijn 
gestopt met de Zumbalessen. Er 
waren te weinig leden om deze 
les rendabel te houden. Toch was 
het ontzettend leuk en willen we 
de dames en de trainster harte-
lijk danken voor hun enthousi-
asme.

De gymlessen worden ook voor-
zichtig opgepakt. Dit zijn wel 
lastige lessen omdat de trainsters 

de kinderen niet mogen helpen. 
Iemand vangen op anderhalve 
meter afstand is onmogelijk en 
we vinden veiligheid belangrijk. 
Niemand wil Corona maar ook 
niemand wil lelijk vallen.Ook 
mogen we geen toestellen uit de 
zaal halen. Gelukkig is juf Iris 
creatief en komt het allemaal 
goed. 

Het lijkt erop dat we 1 juli weer 
in de zaal mogen trainen. Dat 

zou betekenen dat we 1 les bin-
nen mogen geven voordat de va-
kantie begint. Uiteraard houden 
we jullie op de hoogte.

Bij deze bedanken wij de leden 
voor hun steun en begrip in deze 
crisistijd. Op de foto zijn de da-
mes te zien van de conditiegroep. 
Hard buiten aan het trainen l

Bestuur en leiding 
Gymnastiekvereniging Berlikum

Online kerkdiensten vanuit de Protestantse 
Gemeente Berltsum druk bezocht

Iedere zondag staat er om 9.30 
uur op de website van www.pg-
berltsum.nl een dienst klaar, die 
de vrijdag ervoor is opgenomen. 

Via een link kan dan doorge-
klikt worden naar youtube waar 
de dienst bekeken kan worden. 
Samen met een organist, een 
zanger, ouderling van dienst en 

een voorganger wordt een kerk-
dienst van maximaal een half 
uur in elkaar gezet. 

Natuurlijk is dit niet iets waarvan 
we hopen dat dit de toekomst 
van onze gemeente is. Maar voor 
nu biedt het nieuwe kansen om 
te experimenteren met een an-
dere vorm van kerk-zijn. Boven-

dien bereiken we op deze manier 
ook mensen die niet meer naar 
de kerk komen. 

De kerkenraad heeft besloten 
om ook in de maanden juli en 
augustus hiermee door te gaan. 
Vanaf 1 juli mogen er weer maxi-
maal 100 personen aanwezig 
zijn. Maar dan wel met heel veel 
beperkingen; geen samenzang, 
geen koffie, veel protocollen etc. 
Dit geeft onzekerheid en twijfel. 
Terwijl gemeenteleden juist aan-
gaven het zo fijn te vinden om 
weer als ‘normale’ kerk samen te 
komen, samen bidden/zingen en 
een gemeenschap te zijn. Daar-
om gaan we voorlopig nog met 
de online diensten door. 
Op deze manier willen we ie-
dere zondagmorgen toch een 
moment van zingeving, troost 
en saamhorigheid creëren die bij 
deze tijd en bij deze omstandig-
heden past.

De kerkdiensten kunnen beke-
ken worden via een link die ie-
dere zondagochtend om 9.30 uur 
staat op www.pgberltsum.nl

Zondag 21 juni, 
voorganger: Johan Helfferich
Zondag 28 juni, 
voorganger: dhr. Vlasman
Zondag 5 juli, 
voorganger: ds. Joh. Bakker
Zondag 12 juli, 
voorganger: ds. E.P.  v.d. Veen l
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CORIENS ITEN
Ierdbeien toetje 
yn in glêske
No't de sinne de ôfrûne tiid 
in protte skynt hat en it wer 
waarmer wurdt, is de ierdbei-
en-tiid ek wer oanbrutsen. En 
wêr kin je no lekkerdere ierd-
beien weihelje, as by ús eigen 
kassen op'e Bûtenpole?! Som-
tiden stiet der sels in file by it 
apparaat, dy 't  eins al geskikt 
wie yn dizze tiid fan sosjale 
ûnthâlding.

Ik makke fan de ierdbeien in hearlik toetje, dy 't nei de bar-
becue oan't de letste krûmel opiten waard troch myn freon-
dinnen. Lekkere amaretti koekjes ûnderyn, in teeleppel rum 
der oerhinne, wat rjemmige mascarpone en dan de ierdbeien 
derop.

Yn fiif minuten ha jo it measte wurk wol dien en kin it yn'e 
koelkast. Krekt foar it optsjinnien de ierdbeien derop en dan 
genietsje! 

Voor 4 amaretti aardbeien toetjes in een glaasje:
• 75 gram harde amaretti koekjes 
• 150 gram mascarpone
• 450 ml opgeklopte slagroom
• Poedersuiker naar smaak
• 200 gram aardbeien
• 25 ml rum of amaretto

Zo maak je het: 
1.  Verkruimel 3 of 4 koek-

jes en leg de kruimels 
in de glaasjes. Schenk er 
per glaasje een tl rum of 
amaretto overheen.

2.  Meng in een grote kom 
de mascarpone, een eet-
lepel poedersuiker en 
400 ml opgeklopte slag-
room met elkaar. Meng 
dan alles met elkaar met 
een garde tot het meng-
sel geen klontjes meer 
heeft. Voeg naar smaak 
meer poedersuiker toe 
tot het lichtzoet is.

3.  Schenk het marcarpone-mengsel over de verkruimelde koek-
jes heen en zet in de koelkast. Laat dit een paar uur tot een 
nacht staan. Hoe langer, hoe lekkerder.

4.  Als je de toetjes gaat serveren was je de aardbeien en snijd je 
ze doormidden. Leg de arbeiden op het mascarpone-meng-
sel, daarop een lepeltje slagroom met een amaretti koekje l

Lekker ite!

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

> Glasbewassing 
 (bedrijf en particulier)

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

Berlikum  |   06 57 70 36 90   |  vandergraafmultiservice.nl

Hallo creatieve kids van 
Waadhoeke en Harlingen
De Skûle Welzijn zoekt jullie!
Natuurlijk missen jullie je oma 
en opa en zou je ze het liefst 
vandaag nog een knuffel geven. 
Maar helaas, dat kan nog even 
niet. Wat wel kan, is jullie oma 
en opa - en al die andere oma’s 
en opa’s - laten weten dat jullie 
aan ze denken. 

Wij van De Skûle Welzijn roe-
pen alle kinderen en jongeren 
uit de gemeente Waadhoeke én 
Harlingen op om eens lekker cre-
atief aan de slag te gaan. Speciaal 
voor al die ouderen die in een 
woon- en zorgcentrum wonen en 
nodig eens opgevrolijkt moeten 
worden. Hoe? Maak een mooi 
kunstwerk, een vrolijke kaart, 
een leuke tekening of knutsel 
iets grappigs. Maak een strip of 
schrijf een verhaaltje en stel de 
vraag: 

Hé, hoe gaat het met jullie? 
Wij zijn benieuwd naar jullie 
creatieve bijdragen en zorgen er-
voor dat kunstwerkjes, kaarten, 
tekeningen, knutsels en andere 
verrassingen op de juiste plek 
komen. Je mag je bijdrage iedere 
donderdagmiddag tussen 14.00 
en 17.00 uur afgeven bij het 
woon- en zorgcentrum in jouw 
dorp of stad. Als je je naam én 
die van De Skûle Welzijn erop 
vermeldt, dan komt het hele-
maal goed. En…supertof dat jul-
lie meedoen!

Deze woon- en zorgcentra 
doen mee:
Woon- en zorgcentra Gemeente 
Waadhoeke
•  Het Bildt Beuckelaer, Beucke-

laerstraat 25, 9076 DA St An-
naparochie

•  Harenshuus, Cingel 2, 9076 DK 
St Annaparochie

•  Saxenoord, Prinses 
Beatrixstraat 1, 8801 DE Fra-
neker

•  Nij Betheanie, Nij Bethanie 1, 
8851 EJ Tzummarum

•  Nij Statelân, Nijlân 25, 9036 JL 
Menaam

Woon- en zorgcentra Gemeente 
Harlingen
•  De Spiker, Saltryperlaan 1, 

8861 VD Harlingen

•  De Batting, Jetting 1a, 88662 
AK Harlingen

•  Almenum, Midlumerlaan 53, 
8861 JH Harlingen

PS  Vergeet je eigen oma en opa en de 
ouderen in de straat niet, hè?  l



     
 

AGENDA
23 juni  16.00 uur Inloopmoment  Wenjen op in proeftún
3 juli 20.00 uur Kopij juli Op ‘e Roaster
3 juli 18.00 uur Oud papier
15 juli 12.00 uur Op ‘e Roaster editie juli
24 juli 18.00 uur Oud papier
21 aug. 18.00 uur Oud papier
18 sept. 18.00 uur Oud papier

Iedere  9.00-  Spreekuur Gebiedsteam Waadhoeke –
dinsdag 11.00 uur Groene Kruis Gebouw
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Berltsum kultuer

Bij sterven: 
• Dichtbij 
• Betrokken 
• Professioneel
• Betaalbaar

dleberlikum.nl/ledenpas
info@dleberlikum.nl

Naar aanleiding van zijn op-
roep op Facebook kwamen 
wij in contact met Jaap van 
Dijk. Ook hij ondervindt 
de gevolgen van de Corona-
crisis en daarbij mist hij het 
contact met zijn cursisten 
het meeste. Via Facebook 
houdt hij nu contact met 
hen. 

Jaap begon zijn loopbaan als 
zelfstandig slager in de Buor-
ren in Berltsum. Later koos hij 
ervoor om zijn slagerij te ves-
tigen in de toenmalige Golff 
(later Spar) supermarkt aan de 
Hofsleane. Hiermee stopte hij 

in 1997 om zich beroepsmatig te gaan richten op zijn hobby en 
passie: het schilderen.

In het begin kon hij daarvan niet rondkomen, maar met allerlei 
bijbaantjes kon hij in zijn levensonderhoud voorzien. Langzaam 
maar zeker kon hij zijn bijbaantjes afbouwen omdat het schilde-
ren hem voldoende opleverde. Eerst werkte hij vanuit de oude zui-
velfabriek in Ried, maar vanaf 2005 is zijn atelier gevestigd aan 
de Hoarnestreek 31 in Tzummarum. Hij huurt daar een deel van 
een prachtige oude boerderij in het wijdse en schilderachtige land-
schap van de Noordfriese kleistreek. Kortom een zeer inspirerende 
omgeving. Hij werkt veel in opdracht: portretten maken, wonin-
gen (na)schilderen, maar ook voor een portret van uw kinderen of 
huisdieren kunt u bij Jaap terecht. Verder schildert hij wat hij op 
dat moment leuk vindt voor de verkoop, zoals landschappen of 
vogels maar ook zijn schilderijen van popartiesten vinden gretig 
aftrek. 
De schildercursussen en workshops die Jaap organiseert zijn vaak 
gekoppeld aan thema’s. Zo zijn er al workshops georganiseerd in 
combinatie met een bierproeverij, met bluesmuziek, een whisky-
proeverij en winterlandschappen schilderen met na afloop snert. 
Jaap is ook actief op zijn website, Instagram en Facebook. Tevens 
verkoopt hij zijn schilderijen ook gewoon vanuit zijn atelier. Zo-
mers komen er veel toeristen langsfietsen, die dan vaak even bin-
nen komen. Verder worden zijn schilderijen verkocht vanuit een 
atelier in Nes op Ameland en werkt hij mee aan de jaarlijkse Slik-
werk-route waar kunstenaars uit de omgeving zich presenteren. 
Een ondernemende kunstenaar die met veel passie werkt en er 
enthousiast over kan vertellen. 

Nieuwsgierig geworden? Ga dan een langs in zijn atelier aan de 
Hoarnestreek 31 te Tzummarum of kijk op zijn website: www.
jaapvandijk.com l

Wy fine der neat oan, sa sûn-
der de bern. Gelokkig hiene 
we krekt foar de krisis noch 
it carnaval hân. Dat wie ek dit 
jier wer in grut sukses. 

Oars hie no ûngefear de avond-
4daagse plak fûn. We binne noch 
nei it sjen foar in alternatiefe 
datum foar dit wandelfestijn. 
Misskien ergens yn septimber. 
Ek wiene wy dwaande mei de ta-
riedings foar in kamp en dat stiet 
no wer efkes yn'e kuolkast. 
Ofrûne 22 maaie wie it safier ús 
earste online bingo! En wat wie 
it in sukses. Mei ús inimini bingo 
spel sieten de bern thús fol span-
ning klear om hun nummers 
fuort te strepen. Se koene sich 
fan te foaren opjaan en kriegen 
de bingo kaarten yn'e brieven-
bus. At se bingo hiene koene se 
Live ynbelje yn'e show! Wy hie-
nen moaie prizen en wy as or-
ganisaasje wiene hiel tefreden. 
Wy foene it sa moai dat iederien 
foto's stjoerde en appte mei ver-
zoekjes... Dus wy hawwe ek al 
wer in nije datum plant foar de 
folgende online bingo: freed 10 
juli! Hâld ús Facebook yn'e gaten 
foar mear info l

Groetsjes Froukje-Berber Oliver 
Namens it bestjoer fan It Piipskoft  

Borrel- & Muzieknotenquiz 
online Pinkster-editie
Seis wike lyn, it is oeral stil, gjin sport, gjin muzyk en we binne 
alllegear thús. Dêr moatte we wat mei. Wat kinne wy Berltsum 
online biede?? We hoopje dat we foar elts in geselliche jûn orga-
nisearje kinne. Nei in jûntsje fergaderje lizze der al fjierstente 
folle ideeën op tafel: Pinkster, Pinkpop, rôze… dêr gean we mei 
fjierder, sadat we yn’t Pinksterwykein in rôze Pinksterkwis orga-
nisearre kinne.

Hjir it lyts berichtje fan it Piipskoft

Jaap van Dijk, 
een veelzijdig kunstschilder

Uitvaartvereniging DE LAATSTE EER
Bij leven:
•  Aantrekkelijke 
KORTINGEN  
op vertoon van je 
leden/donateurspas

Elts giet oan’e slach mei syn 
rondes, Germ mei syn gitaar, Ka-
rina efter de kompjûter, Gert Jan 
knipt de muzykstikjes, Geertje 
ferdjippet har yn Pinkpop en de 
LHBTI foar de fragen en Marjette 
en Annamarij gean op paad foar 
Berltsummer muzykfoto’s. Mar 
dan... it is oars as oars. We moat-
te no online. We binne wol wat 
handich mar dit? We ha ek nog 
al wat easken… dûbel skerm, 
tsjette tidens de kwis, helpline, 
kamera, mikrofoans, boksen... 
Gelokkich wie dêr DL, hy hat in 
soad ûnderfining op ICT gebied 
en set al gau in moai online pro-
gramma foar ús klear. Tegearre 
mei Karina wurdt alles der yn 
set, foto’s, muzyk, PowerPoint, 
fragen, links, ensf.
In pear dagen foar Pinkster kaam 
alles byinoar, we ha testen yn It 
Piipskoft, even in oerke tochten 
wy... no dat foel ôf... dat wiene 
in pear oerkes, mei stress, mar it 
kaam dochs goed. 
Sneontejûn wie it dan safier, elts 
waard dochs wol senuweftich… 
prate tsjin in skerm, hoe reagere 
de dielnimmers? Yn It Heechhout 
wêr ús oare kwissen wiene,  wie 
dat oars, de seal ynsjen en dan 

gongen we al gau mei yn’e sfeer. 
Dit is oars! Mar al gau die bliken 
dat it net minder leuk wie, mins-
ken reagearden op ús yn’e tsjet 
en fia de helpline. Super leuk 
en hartstikke handich, at we te 
hurd gongen of te sacht praatten, 
dan krigen we even in appke en 
koe it wer oars. Ek de foto’s dy’t 
binnen kamen, leuk om te sjen 
wa’t der meidienen, hoe elts in 
leuke jûn hie, mei it gesin, mei 
freonen, bourlju, ensf.  Mar le-
afst 35 teams ha online meidien 
en striiden foar in lekkere haad-
priis. Safolle dielname hiene we 
net ferwachte. Geweldich! 
De jûn fleach foarby, Karina, 
Gert Jan en DL ha efter de sker-
men in soad wurk fersetten. “Ka-
rina, kin dizze whatsapp foto’s  
fan de dielnimmers der ek even 
yn?” Jawis, Karina is handich 
en draait sa oan’e ein fan’e jûn 
even in fotokompilaasje der yn. 
Wy sjoche werom op in prach-
tiche jûn, we krigen werom dat 
it wol wat langer duorje mocht, 
dat nimme we mei! Berltsum is 
ynmiddels wer wat nije artiesten 
riker, Lange Frans út de Buorren, 
Dokter Biet en de Partyanimals 
út it Moddergat. 

Nijskjirrich wurden?? De oare 
kear kinsto ek meidwaan, wy 
hoopje dan wer “live” op in ge-
selliche jûn. Sa net, dan komme 
we wer online, dat is hast like 
leuk! 

Op ús Facebookside www.face-
book.com/borrel-&muzieknoten 
kinst de útslach fan de kwis fine, 
leuke foto’s werom sjen en hâlde 
wy jim op’e hichte fan de folg-
jende edysje l

Samar 
in Momint...

“Us Lange Frans”



 

Redactieleden:
Henny van der Graaf
Henk Muller
Frans Rob
Harmke Siegersma
Joke Wassenaar
Maaike Moerland

Oplage 
Dorpskrant Op ‘e Roaster verschijnt iedere maand (behalve 
in augustus) in een oplage van ca. 28.000 exemplaren. 

Verspreiding
Zie colofon ‘De Stienser’ - 
door: FRL Leeuwarden (tel. 058-2154157)

Opmaak
Brandsma Offset Ferwerd
(Druk- en zetfouten voorbehouden)

Email
Advertenties: advertentie@berlikum.com
Kopij: krant@berlikum.com 

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 maandag 6 juli 2020 aange-

leverd te worden per email: advertentie@berlikum.com. 
•  Kopij dient uiterlijk maandag 6 juli 2020 op de redactie 

aanwezig te zijn via krant@berlikum.com

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
woensdag 15 juli 2020

■  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!

  

Specialist in:
•  Autolaadkranen
•  Bulkkippers
•  Containerafzetsystemen
•  Laadbakken & opleggers
•  RAF aanhangwagens
•  Wintermaterieel

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

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

Sinds 1915

www.rondaan.nl

Dealer van: Onze activiteiten:
•  Engineering & constructie
•  Reparatie & onderhoud
•  Periodieke keuringen
•  Spuiten & Conserveren
•  24/7 Hydrauliekservice
•  Import & Export 

  

Specialist in:
•  Autolaadkranen
•  Bulkkippers
•  Containerafzetsystemen
•  Laadbakken & opleggers
•  RAF aanhangwagens
•  Wintermaterieel

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

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

Sinds 1915

www.rondaan.nl

Dealer van: Onze activiteiten:
•  Engineering & constructie
•  Reparatie & onderhoud
•  Periodieke keuringen
•  Spuiten & Conserveren
•  24/7 Hydrauliekservice
•  Import & Export 

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


