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Mette (2): "Eigen schuld, dikke tieten".

Ilse (4): “Heit, mei ik op de tablet?”, Heit: “Wat seit mem?”. 
Ilse: “Mar heit is ek wol de baas”.

Ytzen (5): “Mem, mat ik moarn ek wer nei skoalle?”, Mem: 
“Ja skat”. Ytzen: “Wolst tsjin de juf sizze dat ik der ôf gean, 
ik bin der wol klear mei”.

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

Virtueel reiske PCOB..
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Gezocht...
Hé jij, schrijftalent en dorpsgenoot. We zijn op zoek naar jou!
Voor deze dorpskrant zoeken we jou om onze ondernemende 
dorpsgenoten en grote talenten te interviewen!

Ben jij daar meer dan geschikt voor, omdat je altijd je ogen en oren 
open houdt en alle bijzondere verhalen van onze dorpsgenoten 
kent of wilt kennen. Noem het nieuwsgierig, wij zien het als kwa-
liteit! Weet je altijd alles onder woorden te brengen én op papier 
te zetten? Dan ben je de perfecte collega. Lijkt het je leuk om met 
ons samen aan de dorpskrant te werken? Leuk! We horen graag 
van je. Stuur een mail naar bestuur@berlikum.com, dan spreken 
we je snel l

Kersverse schoonheidsspecialiste Jildou 
Zwager heeft er ontzettend veel zin in!
Als heel klein meisje wilde Jildou graag 
dolfijnenverzorgster worden en met een 
klein beetje fantasie kun je wellicht enige 
raakvlakken vinden met haar huidige 
professie als schoonheidsspecialiste. De 
schoonheid en sierlijkheid van dit prach-
tige dier wil ze nu ook aan de mensen 
doorgeven die straks in haar salon langs-
komen voor een behandeling. Want dat is 
haar doel, mensen mooier maken en laten 
genieten van hun bezoek. 
Voor haar prachtige nieuwe schoonheids-
salon boven de kapperszaak It Steegje van 
moeder Alice restten nog slechts wat klei-
ne aandachtspuntjes en de spreekwoorde-
lijke puntjes op de i alvorens de feestelijke 
opening op zaterdag 2 november daar is. 
“In eigen bedriuw, Ik moast efkes wenne 
oan it idee mar nei in tiidsje tocht ik: 
“Wêrom ek net!”

Gedreven en vol passie gaat Jil-
dou deze nieuwe uitdaging aan. 
Ze geniet nu al van het vooruit-
zicht op eigen benen te staan en 
dat in een jaar dat bol staat van 
vooral hoogtepunten. De afron-
ding van haar studie aan ROC de 
Friese Poort als schoonheidsspe-
cialiste, een plek in de Nationale 
Finales Skills Heroes 2019 waar 
de meest talentvolle leerlingen 
in hun vakgebied strijden voor 
het kampioenschap, hieruit 
voortvloeiend op Prinsjesdag 
de gelegenheid gekregen voor 
Tweede Kamerleden de make-up 
te verzorgen, de realisatie van 
haar eigen schoonheidssalon 
en de verbouwing en aanstonds 
afronding van het huis waar zij 
straks met haar vriend Ruben 
van Dokkumburg gaat samenwo-
nen. Kortom een kleine greep uit 
een overvolle agenda dat reeds 
de nodige energie kostte maar 
vooral opleverde! “Dit jier kamen 
in protte saken byinoander, mei 
skoalle en ek prive mar alles ge-
weldich om mei te meitsjen!”

Aanvankelijk was er bij Jildou 
niet meteen de gedachte om 
voor haar zelf te beginnen toen 
ze met de studie voor schoon-
heidsspecialiste begon. Na de 
Ulbe van Houten in Sint Annapa-
rochie koos ze op aandrang van 
een van haar leraren aanvanke-
lijk voor Helpende Zorg en Wel-
zijn in de ouderenzorg en liep 
ondermeer stage in de Hofwijck 
in Leeuwarden. “At ik dêr tiid oer 

hie dan wie ik dwaande de mins-
ken harren hannen en gesicht te 
fersoargjen. Dat fûn ik einliks 
moaier dan it oare wurk dêr.” 

Jildou maakte de opleiding wel 
af maar besefte dat uiterlijke ver-
zorging haar beter zou liggen. 
Hetzelfde schoolgebouw maar 
dan de opleiding tot schoon-
heidsspecialiste paste beter bij 
haar. Een driejarige opleiding die 
zij uitbreidde met een extra spe-
cialisatiejaar (in huidverbetering 
massage, Shiatsu massage, acne 
en wellness behandelingen). “Ik 
fûn it leuk dêr op skoalle en foar-
dat ik mei myn eigen bedriuw 
dwaande koe soe it dochs gauw 
in jier fierder wêze.” In de laatste 
twee studiejaren had Jildou een 
stageplek op Terschelling in Ho-
tel Westcord en dat was uiterst 
leerzaam en de opmaat naar een 
eigen bedrijf toen haar moeder 
het idee opvatte om boven de 
nieuwe kapsalon een schoon-
heidssalon te beginnen. “Mis-
kien wol wat foar dy?” lanceerde 
moeder Alice haar gedachte en 
waarschijnlijk de wens dat haar 
dochter erin zou stappen. 

Aanvankelijk was er even enige 
koudwatervrees en de nodige 
scepsis maar al snel, na enige 
bedenktijd en bezinking, begon 
het idee meer en meer te leven. 
Toen het onderwerp in een la-
ter stadium nog eens ter sprake 
kwam was het Jildou die zei: “It 
moat mar wurde!” Nu een half 

jaar terug begon de verbouwing 
en voorbereiding voor de salon. 
Samen met Ruben en zijn vader 
(tevens partners in het familie-
bouwbedrijf van Dokkumburg… 
nog meer ondernemers!) is er 
hard gewerkt aan de realisatie 
van het nieuwe onderkomen. “It 
wurdt prachtich. Foar it grutste 
diel is alles klear en kin ik begjin-
ne mei de yndieling. Spannend 
mar ik ha der sin oan!” 

Jildou kan straks een gevarieerd 
aanbod aan behandelingen ge-
ven. Gezichts- en lichaamsbehan-
delingen, massages, manicure en 
gellak zijn slechts een greep uit 
een uitgebreid behandelassorti-
ment! De gebruikte huidverzor-
gingsproducten van het merk 
PAYOT kunnen in de salon even-
eens aangeschaft worden. Nu 
maakt Jildou al volop reclame 
door middel van Facebook, Insta-
gram maar ook middels posters 
en flyers. 

Nog even en Jildou kan echt los! 
Ze heeft er zichtbaar plezier in 
en geniet nu al van de komende 
interactie met de mensen die 
haar zullen bezoeken, want in 
zo’n schitterende schoonheids-
salon ga je blij naar binnen en 
mooi naar buiten! 
Het dolfijnenmeisje heeft haar 
gevoel en liefde voor schoonheid 
altijd behouden en mag het nu 
welhaast dagelijks in praktijk 
brengen! l

JAN J

Bliid Boadskip Sjongers jubileum-
concert met Frysk Jeugd Orkest
Dit jaar bestaat het gospelkoor Bliid Boadskip Sjongers 45 
jaar en op zondag 10 november a.s. zal er een jubileumcon-
cert worden gegeven.

Sinds de oprichting zijn er al diverse hoogtepunten geweest met 
onder andere  eigengemaakte musicals, lp- en cd-opnames, vele 
optredens en ook een reis naar Amerika-Canada (2004) met het 
Frysk Senioren Orkest als ook een uitwisseling met een koor uit  
Frankrijk.  Tijdens het 40 -jarig jubileum is er een concertreeks 
geweest met “de Basic” o.l.v. Theo Brouwer. Theo Brouwer is ook 
dirigent van het Frysk Jeugd Orkest dat bestaat uit ongeveer 65 
jonge amateur- musici. Plezier, samenwerken en discipline zijn 
kernwoorden bij dit orkest wat al diverse muzikale hoogtepunten 
kent. Zij zijn de speciale gast tijdens het 45- jarig jubileumconcert 
van de Bliid Boadskip Sjongers. Sinds januari 2018 is Piet Marinus 
dirigent van dit gospelkoor met ongeveer 35 leden welke afkom-
stig zijn uit de regio Berltsum.  Samen en afzonderlijk zijn koor en 
orkest te zien en te horen op 10 november vanaf 15.30 uur in de 
loods van Klaas Zijlstra Metaal te Berltsum, de Ofslach 11.
Kaarten voor dit bijzondere, éénmalige concert zijn verkrijgbaar via : www.
vanplan.nl. Info: 06.50653671 l



Bern mei in ferhaal: Hidde Wassenaar
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Hidde Wassenaar. In het onder-
staande verhaal vertelt Hidde iets over zichzelf. Wij horen iets over zijn 
hobby’s, school en hoe hij het vindt om in Berltsum te wonen. Veel leesplezier 
gewenst met zijn eigen geschreven verhaal.

Mijn naam is Hidde 
Wassenaar en ik ben 
net 9 jaar gewor-
den. Vorig weekend 
een heel mooi ver-
jaardagsfeest gehad 
met pizza, chips en 
grillworst. Ik heb 
een zusje die heet 
Marije en is 6 jaar. 
En ik heb een moe-
der die heet Joke 
en die is 41 jaar 
oud. En mijn vader 
is 43 jaar en heet 
Johannes. Ik zit op 
gym en ik ben al 2 
keer achter elkaar kampioen geworden. En ik zit op voetbal en ik vind dat heel leuk. 
En ik zit op muziekles en in het korps. Misschien zie je mij wel eens in de optocht 
door het dorp. Ik woon op de Wettertún op nummer 24 waar wij zomers als het 
warm is lekker achter huis kunnen zwemmen en zelfs in de winter al eens hebben 
geschaatst. En het ligt een heel klein beetje uit Berltsum. Mijn moeder werkt op de 
computer bij Smeding en mijn vader die werkt bij de Rabobank. Ik vind school leuk 
maar soms ook weer niet, want als ik niet goed heb geslapen moet ik de volgende 
dag weer vroeg op en dan heb ik geen zin in school. En mijn lievelingsvak is geschie-
denis en gym. Ik wil aan het eind van het schooljaar mijn niveau weten waar ik 
later naar school ga. Ik wil later zanger worden en een ober. Ik vind het leuk dat het 
rustig in Berltsum is, want dan ken ik iedereen. Ik wil wel meer winkels in Berltsum 
omdat ik van winkelen hou. Ik vind het leuk dat er een grote speeltuin is. En ik wil 
altijd in Berltsum wonen. Ik ken op e roaster van mijn moeder, want die zit daarbij. 
Er moet meer sport in op e roaster komen. Ik vind het wel belangrijk dat er wordt 
nagedacht over het dorp met de kinderen. Bijvoorbeeld meer dingen voor kinderen. 
Nog een fijne dag, Hidde. l

Bel voor een afspraak (058) 244 55 66

Vindt u het lastig bankzaken zelfstandig te regelen? Bijvoorbeeld doordat u slecht loopt
of ziek bent? Of omdat u bankzaken ingewikkeld vindt? Iemke Bergsma, Annamarie de
Swart en Tiety Veenstra-Krikke komen graag bij u langs.

Maak kennis met ons Mobiel Adviesteam

U staat er niet 
alleen voor.

Hulp nodig bij uw
bankzaken?
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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

Edukans uniecollecte 2019
De Edukans Uniecollecte mogen wij al vele jaren organiseren in Berltsum eo. 
Wat prachtig dat wij met elkaar als gemeenschap dit een warm hart toe dra-
gen! Zodat niet alleen onze kinderen hier in Berltsum en de rest van Neder-
land goed onderwijs krijgen maar ook kinderen in ontwikkelingslanden zoals 
in India Dit jaar hebben we gekozen voor een project met als thema: Verbete-
ring van Onderwijs in India.

Veel kinderen in de Indiase staat Odisha gaan vroegtijdig van school. Daardoor heb-
ben ze niet de kennis en vaardigheden die zo hard nodig zijn om een betere toe-
komst op te bouwen. Er is een tekort aan leraren en de leraren die er zijn, zijn slecht 
opgeleid. Er is veel ongelijkheid tussen jongens en meisjes. Verbetering van het on-
derwijs is hier hard nodig!

De positie van meisjes in India is lastig. Ze worden vaak thuisgehouden of moeten 
eerder met school stoppen om te trouwen. Met extra aandacht op seksuele voor-
lichting willen we schooluitval door kindhuwelijken verminderen. We betrekken de 
gemeenschap bij het onderwijs en zorgen dat de school geschikt is voor jongens én 
meisjes. Op alle scholen werken we aan een goede leeromgeving voor de kinderen. 
Zo voorzien we scholen in India van schone klaslokalen en toiletten en ondersteu-
nen we hen met goed lesmateriaal. We leiden docenten op, zodat zij op kunnen les-
geven. Daarnaast trainen we docenten in kinderpsychologie, seksuele voorlichting 
en life skills. Dit geeft ze handvatten om lastige onderwerpen als kindhuwelijken en 
tienerzwangerschappen met hun leerlingen te bespreken.

Voor meer informatie kijk op www.edukans.nl. We hopen dat we ook dit jaar weer 
op uw steun mogen rekenen. Want het motto van Edukans is “Omdat onderwijs ‘echt’ 
helpt”. U kunt ons aan de deur verwachten tussen 14 en 26 oktober l

Alvast bedankt! Plaatselijk Uniecollecte Comité.

Huisartspraktijk Comello Berlikum

Griep Vaccinatie 2019

Woensdag 30 oktober 11.00 - 12.00 uur

Donderdag 7 november 16.00 - 17.00 uur

Plaats: in de huisartspraktijk!!

Vergeet niet uw oproepkaart mee te nemen!
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Alex Heitmeijer blij met overname 
fysiopraktijk in Berltsum

Bijna twee jaar is Alex Heitmeijer als zelfstandig fy-
siotherapeut actief op een prachtige locatie in het 
sporthart van Franeker. Een schitterende ruime eigen 
praktijk waarin Alex de mogelijkheid heeft zijn be-
kwaamheid en kennis voor zijn patiënten in te zetten. 

In die twee jaar heef hij zich met Fysio De Trije opmerkelijk 
snel op de kaart gezet met daarbij een zeer ruim en geva-
rieerd aanbod van behandelingen. Revalidatie, (sport)fysio-
therapie en training zijn hierbij de belangrijkste pijlers. Na 
Franeker is er nu echter ook de gelegenheid in Berltsum te 
worden behandelt nu Alex de praktijk over kon nemen van 
Marjan Leenstra en Hanneke Hoffman en per 1 november 
van start zal gaan. De beide dames mogen nu genieten van 
een welverdiend pensioen en zagen in Alex de aangewezen 
persoon om een stukje van hun levenswerk in goede handen 
achter te laten. “Wij koene elkoar al in lange tiid en hawwe 
altiten in goed kontakt hân en hâlden. No de tiid der wie dat 
sy ophâlde woenen tochten sy oan my om harren praktyk 
oer te nimmen.” Daar is Alex uiteraard zeer dankbaar voor, 
ook gezien het feit dat zijn klantenkring niet alleen een gro-
te regio beslaat rond Franeker maar ook rond Berltsum. 

De dames Leenstra en Hoffman zijn met hun praktijk ac-
tief geweest in Berltsum, Minnertsga en Sint Jacobiparochie 
waarbij de praktijk in de laatste twee genoemde dorpen weer 
door een andere fysiotherapeut wordt overgenomen. Van de 
praktijkruimte in Berltsum gaat ook Fysio Stiens (heeft de 
Kinderfysiotherapie overgenomen van Hanneke Hoffmann) 
gebruik maken maar dan op andere dagen dan Alex en vol-
ledig van elkaar gescheiden als eigenaar. Een prachtige rege-
ling waarin Alex en Fysio Stiens zich goed kunnen vinden.
 
Door de toegenomen drukte is er ook ruimte voor een extra 
medewerker en die heeft Alex gevonden in Neeltje Poelstra 
uit Stiens. Met drie jaar praktijkervaring elders heeft Neeltje 
een gedegen basis om de fysiopraktijk van Alex te verster-
ken. In Berltsum gaat zij aan de slag als algemene fysiothera-
peut voor volwassenen. Daarbij zal Neeltje ook actief zijn in 
Franeker nu daar de werkzaamheden steeds meer toenemen. 
“It wie dúdlik dat der ien by moast en ik tocht al oan Neeltje 
doe’t sy sels kaam mei de fraach at se by my wurkje koe. Dat 
wie wol hiel tafallich mar ek hiel moai! Se is jong, entûsjast 
en selsbewust! In fersterking foar myn praktyk.” Alex merkt 
dat ook dat zijn activiteiten rond zijn werkgebied positief 
uitwerken. Als sportfysiotherapeut betrokken bij meerdere 
sportverenigingen in de regio Franeker en mede-organisator 
van de Franeker Triatlon. 

Allerlei activiteiten die de nodige tijd en energie kosten maar 
ook de nodige goodwill opleveren en een betrokkenheid 
geeft die alom wordt gewaardeerd. Daarom is de overname 
van de fysiopraktijk in Berltsum een hele mooie stap voor 
deze regio en mocht het MFC straks gerealiseerd kunnen 
worden dan verhuist de Praktijk van Alex mooi mee. Daarom 
ook een prachtige uitdaging om er in Berltsum iets moois 
van te maken. 

Het vertrouwen van Marjan Leenstra en Hanneke Hoffman is 
al een mooie start en eigenlijk onmisbaar bij een overname! 
Want vertrouwen en een goed gevoel zijn ook de basis bij 
een behandeling. Een stukje teamwerk waarbij je intensief 
samenwerkt om herstel en genezing te bevorderen. l

Jan J

Oprichters van Taxatiebureau 
Objectief zijn Tjettje Stoelwin-
der-Miedema en Gosse Miedema. 
Ze hebben al meer dan twaalf 
jaar ervaring en weet dus wat er 
komt kijken bij de waardebepa-
ling van een woning. "Mensen 
die een hypotheek afsluiten of 
een verbouwing willen financië-
ren, willen graag snel duidelijk-
heid over de waarde van hun 
woning. Ze hebben behoefte aan 
een betrouwbare, eerlijke taxatie 
om de financiering rond te krij-
gen. Wij merken dat dit vaak erg 
veel tijd in beslag nam. Daarom 
zijn wij Taxatiebureau Objectief 
begonnen: gespecialiseerd in wo-
ningtaxaties, zodat klanten snel 
weten waar ze aan toe zijn."
Er zijn verschillende redenen 
waarom iemand een taxatie no-
dig kan hebben, legt Tjettje uit. 
"Natuurlijk als je een woning 
gaat kopen, want de bank wil 
weten wat een huis waard is om 
te bepalen hoeveel hypotheek je 
kunt krijgen. Hetzelfde geldt bij 
een verbouwing. Maar bijvoor-
beeld ook als je een opstalverze-
kering wilt afsluiten, of bij een 
scheiding als de boedel verdeeld 
moet worden. En sommige men-
sen zijn gewoon benieuwd wat 

hun huis waard is, zodat ze een 
afweging kunnen maken om hun 
huis in de verkoop te zetten."
Taxatiebureau Objectief kan een 
taxatierapport zo snel leveren 
door de inzet van verschillende 
deskundige en ervaren taxa-
teurs. "Zodra een klant ons een 
taxatieopdracht geeft, maken we 
direct een afspraak. Indien nodig 
kan deze vaak al binnen 24 uur 
gepland worden" aldus Tjettje. 
"Daarna ronden we de opdracht 
zo snel mogelijk af, want we stre-
ven ernaar om het taxatierap-
port binnen 48 uur te leveren. 
Daarbij maakt het niet uit of het 
een standaard rapport is of een 
gevalideerd taxatierapport voor 
de bank."
Ondanks de snelheid waarmee 
Taxatiebureau Objectief een 

taxatierapport aflevert en het 
scherpe tarief is de kwaliteit ge-
garandeerd. "Taxeren is een spe-
cialisme, en wij richten ons en-
kel en alleen op het taxeren van 
woningen. Juist daarom zijn wij 
dé onafhankelijke partij als het 
gaat om een goede en objectieve 
kijk op iedere woning." Externe 
instanties zien erop toe dat Taxa-
tiebureau Objectief goed werk le-
vert. "We staan ingeschreven in 
het Nederlands Register van Vast-
goed Taxateurs, de NRVT. Onze 
klanten krijgen gevalideerde 
taxatierapporten via het NWWI 
of de TaxateursUnie. Daarmee is 
de kwaliteit gewaarborgd, zodat 
de klant -en de bank- op het rap-
port kan vertrouwen."
Meer informatie is te vinden op www.
taxatiebureauobjectief.nl l

Onze dorpsgenoten Annie en An-
dries Spin staan al jaren met hun 
goederen op rommel- en vlooi-
enmarkten. Toen er eens een 
‘handeltje’ games voorbij kwam 
besloot Andries, een verwoed ga-
mer, deze partij te kopen en via 
de rommelmarkt te verkopen. 
Dat lukte heel goed en dit was 
de aanzet voor Andries om vaker 
dit soort partijen te kopen. En te 
verkopen natuurlijk. Inmiddels 
staan Andries èn Annie (in het 
circuit bekend als: De Spinnetjes) 

regelmatig op markten, beurzen 
en braderieën om hun games en 
alles wat daarbij hoort te verko-
pen en hebben zij een Facebook-
pagina waar zij hun aanbod on-
der de aandacht brengen. 
René Burgers (Harlingen) begon 
als 8-jarig jochie op een kleedje 
op een rommelmarkt en al gauw 
bleek dat de handel in zijn bloed 
zat. Toen hij begon met darten 
bleek hem dat dartspullen niet 
bij hem in de buurt verkrijgbaar 
waren. Daarom investeerde hij 

een paar jaar geleden zijn vakan-
tiegeld in een curver vol dartspul-
len en zo begon hij deze spullen 
via cafés te verkopen. Hier bleek 
wel markt voor te zijn. Verkoop 
via internet was uiteraard de vol-
gende stap. 
Annie, Andries en René kennen 
elkaar via het darten. Geksche-
rend hadden zij het wel eens 
over gehad om een winkel te 
openen. Maar zowel Andries als 
René vonden het risico te groot 
om dit alleen te doen. Zodoende 
ontstond uiteindelijk het plan 
om dit samen te gaan doen. 
Toen in augustus bleek dat het 
pand van Wytguod leeg kwam, 
hebben zij razendsnel gerea-
geerd. Zij hadden al eerder eens 
hun oog op dit pand laten vallen 
want dit pand paste hen precies. 
Na een paar weken knetterhard 
werken is hun nieuwe winkel 
feestelijk geopend. U kunt nu 
in eigen dorp terecht voor alles 
wat met games en de dartsport 
te maken heeft. U bent van harte 
welkom. 
De openingstijden zijn: Maandag 
t/m woensdag: op afspraak. Don-
derdag en vrijdag: 12.00 – 17.30 
uur. Zaterdag: 10.00 – 17.00 uur. 
Adres: Ir. C.M. van der Slikkelea-
ne 4B te Berltsum l

Opening Spinnetjes Games en Friesland Darts
28 september is in het voormalige pand van Wytguod aan de Slikkeleane een nieuwe zaak ge-
opend, of eigenlijk twee nieuwe zaken, te weten: Spinnetjes Games en Friesland Darts. Een bijzon-
dere combinatie zult u denken, maar eigenlijk heel logisch als u het verhaal kent. 

Taxatiebureau Objectief opent deuren
Nieuw in regio Leeuwarden: woningtaxatie binnen 48 uur. Aspirant huizenkopers en mensen met 
verbouwplannen herkennen het vast wel. Heb je eindelijk de woning van je dromen gevonden, 
of een offerte van de aannemer ontvangen, moet je veel te lang wachten op een taxatierapport. 
Terwijl snelheid geboden is, want je wilt vooruit. Met de komst van Taxatiebureau Objectief is dat 
probleem verleden tijd. Want deze professionele dienstverlener levert een taxatierapport binnen 
48 uur, tegen een scherp tarief.
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06-2693 4267

Volgende maand 
uw advertentie hier?

Voor meer informatie 
neem contact op via: 

advertentie@berlikum.com

Wekelijks een heerlijk uurtje ontspannen, tijd voor jezelf en even he-le-maal niks moeten? 
Dat kan bij Centrum de Spiegel. Hier vind je alles voor body and mind: Yoga lessen, 

meditatie lessen, privé les, coaching, workshops, massages en retraites. 

Heb je interesse, wil je graag een proefl es volgen of meer informatie? 
Bel of mail dan naar onderstaand telefoonnummer of mail adres.

Centrum de Spiegel, Agnes de Vries
Hofsleane 40 | 9041 AS Berlikum | www.centrumdespiegel.nl | info@centrumdespiegel.nl | Tel. 0645063616

Bedankt!!!!
Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele bloemen, kaarten, bezoekjes en 
telefoontjes die we mochten ontvangen op onze 60-jarige trouwdag.
Het was hartverwarmend! l

Max en Sylvette van Wigcheren - de Groot

SBB: Donaties 2019 en bomen 
Koekoeksleane blijven langer staan
Eind november worden, zoals ieder jaar, de donaties voor 2019 opgehaald. 
Het overgrote deel van de donaties komt via automatisch incasso binnen. Dit 
jaar zullen de bestuursleden voor het laatst bij de enkele overgebleven con-
tant-donateurs langsgaan voor het ophalen van de contante donaties. 

Aan hen het vriendelijke verzoek om dan een machtiging in te vullen, zodat straks 
alle donaties automatisch kunnen verlopen. Het bestuur houdt dan zoveel mogelijk 
tijd over om op te kunnen komen voor de belangen van ons mooie dorp. Dank aan 
al onze donateurs die met hun donatie het werk van SBB en het onderhoud van ons 
prachtige Hemmemapark ondersteunen. Wil je hier ook graag een steentje aan bij-
dragen dan kun je je melden via sbb@berltsum.com of door eens langs te komen op 
onze inloop (iedere eerste maandag van de maand om 19.30 uur in ‘t Heechhout). De 
jaarlijkse donatie is dit jaar acht euro en zal, zoals is vastgesteld in de jaarvergade-
ring, vanaf volgend jaar verhoogd worden naar tien euro per jaar.

Verder zijn we blij om te kunnen melden dat het vervolg van de bomenkap aan de 
Koekoeksleane langer kan worden uitgesteld. In overleg met de gemeente is besloten 
dat door gericht (snoei-) onderhoud in de buitenste rijen, risico’s voor voorbijgangers 
wordt vermeden. De bomenrij zou oorspronkelijk in vier fasen worden vervangen. 
Met de eerste fase is vier jaar geleden begonnen en de tweede fase had afgelopen jaar 
moeten plaatsvinden. Zo zou in twaalf jaar tijd het volledige perceel weer toekomst-
bestendig beplant zijn. Omdat het risico op vallende takken laag wordt gehouden 
kan deze eerste fase dus worden opgerekt tot zeven jaar. Zo heeft de aanplant van de 
eerste fase meer tijd om zich te ontwikkelen, waarna pas zal worden begonnen aan 
de tweede fase. Hierna zal het vervolg weer na drie jaar zijn, maar ook dan zal de 
noodzaak in het oog worden gehouden l

Project Natuerlik Ferskaat in 
Berltsum is fi nancieel rond!
Recent heeft de gemeente Waadhoeke een subsidie van ruim € 14.000,= ter beschik-
king gesteld aan Stichting Hemmemapark voor de realisering van het project verster-
king van de biodiversiteit in Berltsum. Met deze bijdrage is het begrote bedrag van 
€ 37.000,= gehaald en kunnen wij los. De andere subsidie verstrekkers zijn het IMF 
fonds van de Provincie Friesland, Wonen Noordwest Friesland, het Oranje fonds en 
de Rotaryclub in Leeuwarden. Daarnaast zorgen de vrijwilligers uit het dorp met hun 
inzet voor een bijdrage van circa € 8.000,= .

Het doel van het project is om de biodiversiteit in en rond Berltsum te versterken. 
In veel publicaties is aangetoond dat de biodiversiteit onder druk staat. Het aantal 
soorten insecten en ook hun aantallen zijn aanzienlijk teruggelopen en daarmee ook 
het aantal vogelsoorten en dieren. Het heeft ook maatschappelijk gevolgen omdat de 
bestuiving van landbouwproducten in gevaar komt. Stichting Hemmemapark heeft 
in samenwerking met de Friese Milieu Federatie en Landschapsbeheer Friesland pro-
jectvoorstellen gemaakt om de biodiversiteit in en rond het dorp te verbeteren. 

Visie
Bebouwde kommen hebben potentie voor biodiversiteit. Er zijn op korte afstand 
veel plaatselijke verschillen: hoog-laag; zon-schaduw; nat- droog; vijvers en sloten. 
Ook de begroeiïng in dorpen is zeer divers: een veelvoud aan plantensoorten, hagen, 
struiken en bomen. Hierdoor relatief veel bijen en andere insecten, veel vogelsoor-
ten en in het ‘wild’ levende dieren. Met enige aandacht voor de wijze van aanleg en 
wijze van onderhoud van plantsoenen en tuinen kan de biodiversiteit nog aanzien-
lijk toenemen. In combinatie met de aanleg van verbindingszones tussen dorpen 
wordt het effect nog eens vergroot. Bovendien kan de groene inrichting een aanmer-
kelijke verbetering van de woonkwaliteit van Berltsum geven.

Concrete projecten
De werkgroep heeft een tiental concrete projecten in beeld gebracht. Invulling van 
de open ruimten is daar één van. Berltsum heeft circa 4 hectare open ruimten waar-
van een deel voorlopig geen andere functie krijgt. Met name het Pôlle-gebied is geen 
sieraad voor het dorp. Een bijenweide omringd met nectar leverende struiken is niet 
alleen goed voor de bijen maar verbetert ook het aanzien van het dorp. Verder wil-
len wij de Kwekerijleane weer met laanbomen herplanten. Educatie op de scholen 
en een actie steenbreek (minder stenen en meer bloemen in particuliere tuinen) 
zijn onder anderen ook projectonderdelen. De komende weken organiseren wij in-
spreekavonden voor de bewoners l

Werkgroep Natuerlik Ferskaat Berltsum. 
(Wijbrand de Graaf; Matthé van Hout; Henk Muller; Bauke Wiersma; Jouke Ynema)

mail uw kopij naar: krant@berlikum.com



Feroarje
It fielt as in skoftke lyn dat ik 
oan it wurd wie. Ik tink dat it 
fan’t simmer west hat. Yn de 
tuskentiid is der in protte fe-
roare. De simmer is foarby en 
de hjerst docht syn yntree. It 
wurd wer frisser, de bledsjes 
falle fan de beammen en de 
bakken tee en kleedsjes foar 
op’e bank binne net oan te slepen. As ik dan troch it doarp 
swalkje en slinterjen, dan sjoch ik elkenien de gesellich-
heid yn hús wer op sykjen. Wat ken dat dochs noflik wêze.

Nei de simmer komt faaks ek de tiid fan betinkst. De goaie 
foarnimmens dy’t elkenien oan it begjin fan it jier hat, 
komme somtiden nei de simmer werom. De ekstra kilo’s 
moatte der miskien wat ôf. Faaks bliuwt it by in plan as in 
foarnimmen. Konkrete aksjes komme der betiden net. En 
just op dat soarte mominten is it belangryk om dochs in fe-
roaring yn gong te setten. Je kinne earne lang oer dreame, 
mar je moatte earst yn aksje foardat der wat skot yn de 
saak komt. Best frjemd dochs? We dogge yn ús deistich 
libben hieltyd dingen dy’t we net wolle. En in protte din-
gen dy’t we graach wolle, dogge we net. Dat is dochs best 
raar no ik der sa oer neitink. Myn konklúzje is dan ek dat 
it best yngewikkeld is om josels te managen. As je dan ek 
wat feroarje wolle oan josels, moatte je de fokus lizze op 
je gedrach. It gedrach is de skeakel oan de grutte ketting. 
Gedrach is alles wat we dogge. Bewegingen, wurden, ge-
dachten, gefoelens, alles dus.

En dat kom ik ek hieltyd tsjin by mysels. Ik wol sa graach 
soms wat sûner ite. Leaf hjer fan alle minsken dy my dan 
wat lekkers jouwe, mar ik moat der om tinke. Ik wol fan-
sels net te swier wolle. En soms wol ik wol graach wat 
mear fan my ôf bite, mar op ien as oare manier slagget 
dat my net. Dat komt miskien ek wol omdat ik allinne der 
mar oan tink en net stappen set. Dat stappen sette is fan-
sels wol belangryk. Ik haw krekt beskreaun dat aksje in 
wichtich punt is.

Feroarje begjint by mysels. Ik bin ferantwurdlik foar myn 
eigen gedrach, dus ek foar it feroarjen derfan. Mar ik kin 
it fansels net allinne. Ik haw jimme minsken wol nedich. 
Dus asjeblieft, help my om oan mysels te wurkjen. Dan 
wurd it foar my ek makliker om myn gedrach te feroarjen 
en te stjoeren l

De Wierster kat

WIERSTER KATBerltsum feriening
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Uitvaartvereniging De Laatste eer

Allerzielen Herdenkingsmoment in Minnertsga
Na de eerste Lichtjesavond, oktober 2018, was onze insteek dat we dit in 2019 weer gingen organi-
seren. Maar helaas, het lukt ons dit jaar niet. Wat maar weer bewijst dat ook een bestuurder van 
een uitvaartvereniging maar een mens is.

Herdenkingsmoment Minnertsga 
- 2 november 2019
In de kerkelijke traditie worden zij, die zijn overleden, jaar-
lijks herdacht. Vroeger gebeurde dat binnen de protestantse 
kerken vaak op Oudejaarsdag, maar later vond men de laat-
ste zondag van het kerkelijk jaar, de zondag voorafgaande 
aan de eerste advent een meer passend moment. In de rooms 
katholieke traditie herdenkt men de overledenen al jaar en 
dag op 2 november, Allerzielen. 

Binnen die herdenkingsmomenten is er in de loop van de eeuwen 
ook aandacht geweest voor de muziek, bijvoorbeeld in de vorm 
van een requiem. Bij die liturgische dodenmis gaat om het her-
denken van de overledene, maar ook om God te bidden voor de 
zielenrust van de gestorvene, maar ook voor hen die achterblij-
ven.
Op zaterdag 2 november 2019 zal in de Meinardskerk te Min-
nertsga vanaf 19.30 u. een Requiem worden gezongen door het 
koor “Schola Cantorum Mistúra”. De Latijnse teksten zijn ook in 
het Nederlands vertaald. Dit Requiem wordt afwisselend meer-
stemmig en gregoriaans gezongen. Deze afwisseling, meerstem-
migheid versus gregoriaans, roept een serene stilte op, die een 
meerwaarde kan geven aan deze herdenking. Tussendoor worden 
teksten gelezen en zullen ook de namen van overledenen wor-
den genoemd. Deze namen kunnen worden doorgegeven aan ds. 
Jelte Lindeboom of worden opgeschreven op het gebedsblad in de 
kerk. De muziek van het Requiem is geschreven door Piet Vessies, 
bij wie ook de algehele leiding is. Verder werken mee: Lioudmila 
Sergueva, sopraan; Marcel Baars, klankschalen; Gooitsen Eenling, 
regie, Jelte en Titia Lindeboon teksten.
Iedereen is van harte uitgenodigd, kerkelijk of niet-kerkelijk, 
groot of klein, jong of oud. Weest welkom! l

Muziekhuis "De Zangbodem"
Bûterhoeke 21, 9041 AA Berltsum

www.dezangbodem.nl

We hebben misschien wel een 
mooi alternatief voor jullie en 
wel op zaterdag 2 november in 
de Meinardskerk in Minnertsga, 
19.30 uur. Ter gelegenheid van 
Allerzielen wordt daar een her-
denkingsmoment gehouden, 
waaraan het ‘Schola Cantorum 
Mistúra’ meewerkt.
Het koor zingt een Requiem, 
afwisselend meerstemmig en 
gregoriaans. Tussendoor wor-
den teksten gelezen en namen 
van overledenen genoemd. Wil 
je de naam van een geliefde ge-
noemd hebben, dan kun je deze 
noteren op het gebedsblad in de 
kerk. Aan de herdenking werken 
verder mee Lioudmila Sergueva 
(sopraan) en Marcel Baars (klank-
schalen).

De muziek van het Requiem is 
geschreven door Piet Vessies, 
Gooitsen Eenling doet de regie. 
Tot slot zorgen Jelte (predikant) 
en Titia Lindeboom voor de tek-

sten. Jong en oud, kerkelijk of 
niet, iedereen is welkom l

Groeten, bestuur Uitvaartvereniging 
De Laatste Eer Berlikum

(na) Zomerfeest BSO Berltsum
Vrijdag 13 september jongstleden organiseerde BSO Berltsum een (na)zomerfeest voor alle ouders 
en kinderen van de buiten schoolse opvang. Tijdens het feest werd er een zeskamp gehouden, een 
gezin was een team! 

Er waren zes spellen die gespeeld moesten worden tegen een ander team, het winnende team kreeg 3 
punten het verliezende team 1 voor het mee doen. Als eind spel was er een stormbaan waar twee teams te-
gelijk overheen moesten. Het team met de meeste punten ging naar huis met een heerlijke slagroomtaart.
Iedereen had thuis iets lekkers gemaakt wat met elkaar genuttigd werd na de spelen. De kinderen kregen 
als toetje nog een lekker ijsje. Al met al was het een zeer actief en gezellig feest! We hebben er met zijn 
allen van genoten! l

Een meidoorn is een boom die in het voorjaar 
prachtig wit bloeit en in de herfst rode bessen 
draagt. De meidoorns komen in Fryslân vaak 
voor, zo ook bij de ijsbaan in Berltsum. Over-
dadig veel rode bessen aan de meidoorns (zo 
was vroeger de zegswijze) duidt op een strenge 
winter. 

Deze herfst zitten overal extreem veel rode en dik-
ke bessen aan de meidoorns. Komen de oude spreu-
ken uit? We wachten de winterse temperaturen ko-
mend seizoen maar af. De foto’s zijn genomen bij 
de ijsbaanverlichting waar veel meidoorns staan. l

Hieke Joostema-Greidanus

Meidoorns vol met rode bessen: strenge winter?



■  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!

 Afvoer
 verstopt?

Tichelersdyk 22, 9041 EP Berlikum
Tel: (0518) 46 24 89 info@tendensberlikum.nl

Naast het ontstoppen van afvoeren doen wij ook 
aan renovatie van rioleringen, glasbewassing, 
houtwerk afnemen en schoorsteenvegen.

BEL 06 53 173 042

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

Collectanten Nierstichting in Berltsum 
halen € 1050,- op tijdens collecteweek 
Berltsum, 21 september 2019 - Ruim 60.000 vrijwilligers 
collecteerden van 15 tot en met 21 september in heel 
Nederland tijdens de collecteweek van de Nierstichting. 
In Berltsum bracht dat ruim duizend euro op. 
Alle bijdragen helpen om het welzijn van nierpatiënten 
te verbeteren. En dat is hard nodig, want leven met een nierziekte beperkt je 
enorm. Daarom gaat de Nierstichting door totdat elke nierpatiënt de vrijheid 
heeft om gewoon te kunnen leven. 

Patrick (38), vader van twee zoontjes, is 
sinds zijn zestiende nierpatiënt. Hij di-
alyseert nu drie keer per week vier uur 
per dag in het ziekenhuis. Maar Patrick 
geeft niet op. Hij houdt vol. Voor zijn 
vrouw en zijn twee jongens, waarmee 
hij zo graag oud wil worden. 
“Werken je nieren niet, dan ga je dood. 
Dit klinkt misschien hard, maar is he-
laas wel de realiteit", zegt Tom Oostrom, 
directeur van de Nierstichting. “Dialyse-
ren houdt nierpatiënten in leven, maar 
is loodzwaar. Nierpatiënten zoals Pa-
trick zijn echte volhouders, ze moeten 
wel. Aan de dialyse is urenlang per week 
vastzitten aan een groot apparaat in het 
ziekenhuis. Totdat er een donornier is. 
En altijd leven met de angst dat het mis 
kan gaan. Maar zij geven niet op en ook 
wij strijden door. Totdat nierpatiënten 
de vrijheid hebben om gewoon te kun-
nen leven.” 

Collectanten essentieel 
“De Nierstichting krijgt geen structurele 
financiële steun van de overheid en is 
afhankelijk van giften en donaties. De 
inkomsten uit de collecteweek zijn dan 
ook erg essentieel voor het werk van 
de Nierstichting”, benadrukt Anneke 
van Dijk, Nierstichting collectecoördi-

nator in Berltsum “Wij bedanken alle 
collectanten dan ook hartelijk voor hun 
vrijwillige inzet en donateurs voor hun 
steun. En zijn ontzettend blij met deze 
opbrengst. Want elke bijdrage helpt zo-
dat nierpatiënten de vrijheid hun leven 
terug te geven.”

Collectant gemist? 
Wie de collectant van de Nierstichting 
is misgelopen, kan alsnog een donatie 
doen op www.nierstichting.nl. Doneer 
en help mee om nierziekten te genezen. 

In cijfers 
•  6.500 mensen moeten dialyseren om 

in leven te blijven. Jaarlijks overlijdt 1 
op de 6. 

•  50.000 mensen hebben momenteel 
ernstige nierschade en krijgen moge-
lijk te maken met dialyse of transplan-
tatie. Zij hebben een hoog risico op 
hart- en vaatziekten. 

•  16.000 mensen hebben nierfalen, 
waarvoor ze een nierfunctievervan-
gende behandeling (hebben) ontvan-
gen: dialyse of transplantatie.  

•  In 2018 besteedde de Nierstichting 
15,4 miljoen aan een beter leven van 
nierpatiënten en de preventie van 
nierziekten l

PCOB makket in virtueel reiske 
nei Papua Nieuw-Guinea
De Protestantse Christelijke Ouderen Bond ( PCOB) ôfd.Me-
nameradiel hie  har ledegearkomste op moandeitemiddei 16 
septimber 2019 yn “de Molewjuk” te Bitgummole.

De foarsitter Gosse Bootsma  
iepent de gearkomst, hjit eltse-
nien wolkom, benammen Pim 
en Miep Vink út Berltsum. De 
brûklike agenda wurdt ôfhan-
nele en dan  krije Pim en Miep 
it wurd.  Yn 2017 ha se in reis 
nei Papua Nieuw Guinea makke. 
Dit eastelike part fan Nieuw Gui-
nea wie earst fan Australië en is 
yn 1975 selstannich wurden en 
heart no by Oceanië. De befol-
king fan ± 8 miljoen wennet, 
neist yn de wat gruttere stêden, 
yn doarpen mei in sletten miens-
kip en in eigen taal. Sa binne dêr 
wol 851 talen. Trochdat dêr net 
in soad goede wegen binne, ha 
se ferskate kearen ôfstannen 
ôflein mei in fleantúg. Dat wie-
nen faaks hiele âlde Fokkers, 
noch mei propellers. Mei bylden 
litte se ús it sobere libben fan de 
bewenners sjen. De húzen binne 
ienfâldich, de muorren besteane 

út eigenmakke flechtwurk fan stâlen fan de  bananebeam en de dakken binne fan 
reid. De bewenners foarsjen sels yn harren bestean. Elkenien hat in grientetún mei 
û.o. swiete ierdappels. Oeral steane bananebeammen. Wilens harren reis wurde se 
in kear mei in persoanlike gids meinommen foar in kuier fan 2x 2 oeren troch de 
natûr. Miep har gids is in jong famke, dat rint op slippers. Op it ein fan de kuier 
krije se in miel iten oanbean. Wat se ite bliuwt in riedsel, sa as sa faak op dizze reis. 
Miskien wie it wol krokodillefleis. Se meitsje in boattocht fan trije dagen yn kano’s 
op in rivier. Dat wie wol tige spannend, benammen yn de nachten. De lêste 3 dagen 
ferbliuwe se yn in stêd wêr’t in festival hâlden wurdt. Ut alle dielen fan it lân binne 
san 300 stammen kommen. Elke stam hat syn eigen kleuryke klaaiïng mei hiele 
grutte toaisels op ‘e holle en maskers,  dy’t soms wol 25 kilo weagje. Dêrby fiere se 
prachtige dûnsen út.

Mei dit reisferhaal ha wy in beskieden byld krigen hoe’t  in folk noch mei in eigen 
kultuur libbet l 

A.S.-J.

Voor onze aula zoeken wij iemand  
voor het bijhouden van de

Binnen- en 
de Buitenboel
Dit tegen een redelijke vergoeding.
Belangstelling?

 Neem voor meer 
 informatie contact met  
 ons op via
 dle.berlikum@gmail.com
 of Uilke Strooisma: 
 tel. 0518-462089
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Berltsum kultuer
14 – 26 okt   Collecte Edukans

20 oktober  15.00 uur Monica & Manito – Tjserke Wier

25 oktober 17.45 uur Eten met een praatje - Kruiskerk

30 oktober 15.00- Open dag peuteropvang it Hûnenest
 17.00 uur  

31 oktober 10.00 uur Modeshow Marion - Berlingastate

1 november 18.00 uur Oud papier

2 november 15.00- Opening Schoonheidssalon Jildou
 17.00 uur 

10 november 15.30 uur Jubileumconcert BBS – Klaas Zijlstra 

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

 

CORIENS ITEN

Iten wêrst bliid fan wurdst 
Doe't ik thús wenne iten we op 
freeds altyd ekstra lekker. Gjin 
gewoane seande ierdappels, 
mar faaks wat ut 'e oven. As 
ús mem dan pofte ierdappels 
makke mei dat alderhearlike 
sauske en lekkere toppings, 
koe ik dêr de hiele dei nei út-
sjen. Sa lekker fûn ik it! Sa'n 
pofte ierdappel iten we faaks 
mei in salade en in stik salm 
dy't op de hûd bakt wurd. Dit 
gerjocht meitsje ik no ek faak 
en smakket my noch altyd like 
goed. Dêrneist is it in wier feestje om oan tafel de ierdappels 
te fersieren mei it frisse, rjemmige sauske, de pittige bosui en 
de ranende tsiis. De Frieslander en Bildtstar binne poer geskikt 
om te poffen. Besykje ek mar ris!

Ingrediënten gepofte aardappel voor 4 personen:
•  8 grote aardappelen
•  1 teen knoflook 
•  Peper, zout
•  1 bosje bosui
•  15 gram bieslook
•  3 el frietsaus, of mayonaise
•  200 ml crème fraîche
•  4 el olijfolie
•  200 gram belegen kaas
•  Extra: aluminiumfolie

Verwarm de oven voor op 
200 graden. Was de schil 
van de aardappels goed. Leg 
iedere aardappel met schil 
op een eigen stukje alumi-
niumfolie van 30 bij 30 cm. 
Doe een scheutje olijfolie 
en peper en zout op iedere 
aardappel, vouw het folie 
dicht en leg de ingepakte 
aardappels voor ongeveer 
50 minuten in de oven. Als 
je met een mesje in de aard-
appels prikt en je glijdt er 
gemakkelijk doorheen, dan 
zijn ze gaar.

Maak ondertussen een sausje van de crème fraîche, frietsaus, 
een geperst teentje knoflook, fijn gesneden bieslook en peper 
en zout naar smaak. Snijd de bosui heel fijn. Rasp vervolgens 
de kaas grof. Serveer de aardappels in de folie. Verwijder aan 
tafel de folie en snijd de aardappels doormidden, schep een 
lepel crème fraîche hierin en bestrooi met de geraspte kaas en 
bosui l 

Lekker ite! 

Nieuwe 
rubriek!

Eten met een praatje 2019-2020
Al voor de elfde keer organiseren wij ‘Eten met een praatje’, het 
is zo eenvoudig en tegelijk zo bijzonder. Maar wat is het ook 
alweer? Er zijn mensen die alleen zijn. Waar de tijd om te eten 
een moment voor een gesprek kan zijn is het bij hen stil. Om je 
gebeurtenissen van de dag te delen met een ander kan dat met 
“Eten met een praatje”. 

Samen aan tafel en genieten van lekker eten en elkaars gezelschap 
Dat wekt een gezonde eetlust op en het zijn vitaminen voor het hart. 
Want om een prachtig oud-nederlands woord te gebruiken, je laaft je 
aan een goede maaltijd en aan elkaar. Het is niet voor niets dat in de 
bijbel voor Gods toekomst vaak het beeld van een feestmaal wordt 
gebruikt. Eten met een praatje mag daar een voorproefje van zijn.

U bent ook dit jaar weer allemaal van harte welkom
Iedereen is welkom, ook echtparen en jongeren. Met veel plezier 
nodigen wij iedereen, die dit leest, uit voor vier vrijdagavonden. We 
doen het op dezelfde manier als vorig jaar. U kunt dan rekenen op 
een gezellige avond waarbij we beginnen met soep, gevolgd door een 
hoofdgerecht. Voor we aan het toetje beginnen kunt u luisteren naar 
een kort verhaal. We sluiten af met thee of koffie. Ondertussen kunt 
u uw praatjes kwijt en genieten van elkaars gezelschap. De tijden en 
plaatsen ziet u hier onder vermeld.

Wanneer & Waar 25 oktober 2019  Kruiskerk
   13 december 2019  Kruiskerk
   24 januari 2020   Kruiskerk
   20 maart 2020   Kruiskerk
Hoe laat:   17.45 uur inloop / 18.00 uur start maaltijd
Kosten:    10 euro 
Aanmelden bij:  Uilke Strooisma, telefoon 0518 – 462089
   Hennie Kalma,    telefoon 0518 – 462278

Wilt u meedoen, geef u dan tijdig op, 1 week van tevoren. Wij kun-
nen dan de koks doorgeven voor hoeveel personen ze een maaltijd 
moeten bereiden. Kom en eet gezellig een hapje mee! l

Mónica Coronado & Manito - 
Spaanse furie in de Ioannis 
Teatertsjerke Wier
In “Mon & Manito” brengen de Spaanse zangeres Mónica Corona-
do en gipsy/flamencogitarist Manito een gepassioneerd program-
ma vol afwisselende muziek. Ze spelen Spaanse en Zuid-Ameri-
kaanse nummers, zigeunermuziek en flamenco. Eigen nummers 
en bewerkte traditionals, vaak overgoten met een flamencosaus, 
komen voorbij.

Mónica Coronado is geboren 
en opgegroeid in Barcelona. 
Als kind hoorde zij in de auto 
van haar vader vaak flamen-
comuziek. Toen ze 25 jaar 
was, is ze met haar gitaar op 
muzikale wereldreis gegaan. 
In deze periode heeft Mónica 
aan verschillende muziekstij-
len geproefd. Via Cuba, Ame-
rika en India is ze uiteindelijk 
in Nederland beland. In Arnhem heeft ze lichte muziek gestudeerd. 
Hier woont ze nu ook al zo’n 15 jaar.
Manito bespeelt de Spaanse gitaar met grote passie. Dit instrument 
is volgens hem een verlengstuk van zijn ziel. Geïnspireerd door zijn 
oom, die piano en gitaar speelde, is Manito op zijn 7e begonnen met 
muziek maken. Manito speelt naar eigen zeggen 'hoe de sterren staan 
en de wind waait'.  Geen enkel optreden is hetzelfde.  Wat op het mo-
ment ontstaat, is belangrijker dan de traditie. 
Mónica en Manito stonden in 2015 voor het eerst samen op de plan-
ken. Het bleek een gouden combinatie. Muzikaal vullen ze elkaar per-
fect aan. Mónica voelt zich als een vis in het water als Manito haar 
begeleidt. Hij weet met zijn temperamentvolle spel haar stem naar 
een hoger plan te tillen. Een live optreden van dit tweetal is altijd 
puur en vol emotie. Bij de concerten krijgt Mónica de mensen snel op 
het puntje van de stoel. Zij weet haar publiek te betoveren met haar 
charisma. Manito stimuleert met zijn virtuoze spel haar om het on-
derste uit de kan te halen. Ieder optreden belooft een en al vuur! Het 
publiek waant zich even in Spanje l

Mon & Manito -  Zondag 20 oktober 2019 om 15:00 uur. Entree € 12,00. Ioannis 
Teatertsjerke, Lautawei 5a, Wier
Reserveren: iris_1952@hotmail.com of 0518-462352 of 06-50704990 of 
h.sytema@ziggo.nl of 0518-461506 of 06-13025036

Najaarsmodeshow 
donderdag 31 
oktober voor alle 
belangstellenden!

De nieuwe najaarscollectie van 
Marion Mode zal te bewonde-
ren zijn in de ruimte van het 
dagcentrum in Berlingastate. 

Het betreft mode voor 55+ en 
aansluitend aan de modeshow 
is er een kledingverkoop. Er is 
gelegenheid om de kleding te 
passen. Een mooie en gezellige 
gelegenheid om dicht bij huis 
de nieuwe collectie te bewonde-
ren. De modeshow is voor alle 
belangstellenden in de omge-
ving van Berltsum. Ook is het 
een mooie gelegenheid om te 
zien hoe gezellig we het hebben 
in Berlingastate. Koffie/thee met 
iets lekkers staat voor u klaar 
om 10:00 uur!

Omdat de ruimte beperkt is wil-
len we graag weten op hoeveel 
mensen we kunnen rekenen. U 
kunt zich opgeven op maandag 
en donderdag tijdens kantoor-
uren op telefoonnummer 0518-
461465. 

Dames uit Berltsum en omge-
ving, we hopen u te zien op don-
derdagochtend 31 oktober! De 
deur staat voor u open!

Nog even alles op een rijtje:
Wat: Najaarsmodeshow Marion 
mode
Plaats: Dagcentrum Berlingas-
tate, Hofsleane 30A te Berltsum
Datum: donderdagochtend 31 
oktober 2019
Tijd: 10:00-11.00 uur modeshow 
en tot 12:00 uur kledingverkoop
U bent welkom vanaf 9:30 uur
Kosten: TOEGANG IS GRATIS, 
incl. koffie/thee + cake
Opgave: Ja graag, want VOL = 
VOL l

Samar in 
Momint...

“De weg kwijt?.”
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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 6 november 2019 

aangeleverd te worden per email: advertentie@berlikum.
com. 

•  Kopij dient uiterlijk woensdag 6 november2019 op de 
redactie aanwezig te zijn via krant@berlikum.com

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
zaterdag 16 november 2019

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

SAMEN OP ZOEK 
NAAR EEN 
BEWANDELBARE WEG...

...ALS JE ZELF EVEN DE 
WEG KWIJT BENT.

INFO@PAADSIKER.NL
WWW.PAADSIKER.NL

a d m i n i s t r a t i e  e n  M K B - a d v i e s

Bitgumerdyk 30b  |  9041CE Berltsum 

T 0518 - 46 18 00  |  www.born-graaf.nl

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

Voor een 
zichtbare 

verzorgingBuorren 76, Berltsum
Telefoon 0518-461744


