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Opmaat 2,5 jaar na de brand

Heit sjocht de paus op televyzje en seit tsjin Marije (6): 
"Sjoch Marije, dat is no de paus!". Marije seit: “Nee hjer heit, 
dat is een elf”.

Marije (6) is mei har grutte broer Hidde (9) om in pear boad-
skipkes foar mem nei de Poiesz. Der sjocht se de pedicure 
fan mem en seit tsjin har mem wannear't se wer thúskomt: 
"Mem, dyn nagelknipper wie ek yn de Poiesz”.

Marije (6) lit per ûngelok in skeetsie en seit: ‘Pardon hjer 
foar myn skeetsie, mar der sit wol in hiel soad leafde yn”.

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 ●

Niet alleen jammer voor het ge-
bouw, maar vooral verschrikke-
lijk jammer voor de waardevolle 
inhoud. Denk hierbij aan het in-
strumentarium, kasten vol met 
bladmuziek maar ook aan het 
vaandel van “Klimop” en de vele 
bekers en andere prijzen die in 
de rijke historie in de wacht zijn 
gesleept. 
Nadat de rook was opgetrokken 
moest de muziekvereniging toch 
verder; maar hoe? Zonder onder-
komen, zonder instrumenten en 
zonder bladmuziek. Ook nu is 
weer gebleken dat als de nood 

het hoogst is, de redding nabij is. 
Het bestuur van “Het Centrum” 
bood al snel aan dat de muziek-
vereniging daar wel onderdak 
kon krijgen. Een prima (tijdelij-
ke) oplossing die ook met beide 
handen is aangegrepen. Het in-
strumentarium kan er worden 
opgeslagen en er kan worden ge-
oefend, maar het heeft wel wat 
praktische consequenties: als er 
een activiteit in Het Centrum is 
moet alles worden verplaatst en 
later worden teruggezet, maar 
dat wordt graag even voor lief 
genomen. 
“Instrumentarium?”, zult u zeg-
gen, “dat is toch verloren ge-
gaan?” Ja, dat klopt, maar ook 
hier werd uit alle hoeken hulp 
aangeboden. 
Zo kon men instrumenten lenen 
van de drumband uit Sint Nico-
laasga, werd er slagwerk geleend 
van het korps uit Ried en zijn ze 
bezig om een deel van de instru-
menten van de fanfare van Hal-

lum over te nemen omdat deze 
ermee stopt. Daarnaast zijn ook 
leveranciers erg behulpzaam ge-
weest. 
Een bekende voetballer zei eens: 
“elk nadeel heeft zijn voordeel” 
en dit geldt ook hier. Omdat een 
groot deel van de uniformen van 
de drumband door de brand is 
verwoest, heeft ‘OpMaat’ beslo-
ten om voor de drumband nieu-
we uniformen aan te schaffen. 
Het ontwerp hiervan is inmid-
dels goedgekeurd en de naaima-
chines draaien nu op volle toeren 
om de uniformen te produceren. 

Hoe treurig de aanleiding ook 
is geweest, we kunnen conclu-
deren dat ‘OpMaat’ door al deze 
mooie ontwikkelingen de goede 
flow weer te pakken heeft en 
met een goed gevoel vooruit kan 
kijken. Straks nog een eigen op-
slagruimte in het nieuwe MFC en 
‘OpMaat’ kan zo weer honderd 
jaar vooruit ●

Zaterdag 15 juli 2017 was een zwarte dag in de meer dan honderd jaar lange geschiedenis van 
muzykferiening ‘OpMaat’ (voorheen “De Bazuin” en “Klimop”). Iedereen kan het zich nog wel 
heugen toen op het eind van de middag het muziekgebouw in de as werd gelegd. 

Ukkepukvoetbal, het eerste voetbalconcept in Friesland voor ouder 
en kind.Een combinatie van voetbal en spel waarbij plezier voorop 
staat! In Friesland werken Maartje Doldersum-Sijbesma en Marcel 
Frankena aan een nieuw aantrekkelijk initiatief voor jonge 
kinderen (én ouders): ‘Ukkepukvoetbal’. 

Ukkepukvoetbal voor ouder en kind

De bewegingsarmoede van jonge 
kinderen door o.a. de invloed 
van de tv, de iPad en de ontelbare 
spelletjes op de computer veront-
rust de medische wereld steeds 
meer. Onderzoek heeft uitgewe-
zen dat juist in de leeftijd van 
2 t.m. 5 jaar een steeds grotere 
achterstand in de ontwikkeling 
van de motoriek wordt ervaren. 
Onlangs luidden Friese fysiothe-
rapeuten ook de noodklok over 
deze negatieve tendens. 

Ukkepukvoetbal is juist daarom 
meer dan alleen een attractief 
initiatief. Het biedt jonge kin-
deren in deze leeftijdsgroep de 
kans om op een speelse wijze 
en in een plezierige en veilige 
omgeving de beginselen van het 
voetballen te ontwikkelen samen 
met leeftijdsgenoten en met een 
van de ouders. Op 2 locaties, in 
een gymzaal, gaat binnenkort 
Ukkepukvoetbal van start. De 
Ukkepuklessen zijn 1 keer per 
week, duren 45 minuten en wor-
den verdeeld in verschillende 
leeftijdsgroepen. Er wordt per lo-
catie aan 3 groepen les gegeven. 
12 kinderen kunnen deelnemen 
in 1 groep. Dat houdt in dat er 
maar plek is voor 36 kinderen 
per locatie. 
Het is ongedwongen, er is geen 
verplichting, beweging en ple-
zier maken is belangrijker dan 
presteren. Er ontstaat spelen-
derwijs beweging met de bal en 
andere attributen, waarbij co-
ordinatie, motoriek en balans 

verder worden ontwikkeld. Gea 
J. Iedema-Zondervan van Gjiz 
Sociale Media Support Franeker, 
Mutasport en Stichting Cambuur 
Verbindt omarmen dit project 
en zijn inmiddels aangehaakt als 
partner.
De eerste serie van 9 trainin-
gen vindt plaats in de gymzaal 
in Goutum ‘Ien en Mien’, op de 
zaterdagmorgen. In de gymzaal 
in Leeuwarden (Plataanschool) 
zullen de lessen op de vrijdag 
middag gehouden worden. Dit is 
in combinatie met Cambuur Ver-
bindt. Begin januari 2020 zullen 
de lessen starten. 

Over het jaar gerekend zijn er 
vier blokken van 9 trainingen, 
waarbij de 9de les de diploma-
les is. Dit is een dag met speciale 
verrassingen.
Meer informatie via de website 
www.ukkepukvoetbal.nl. Hou 
Facebook en Instagram in de ga-
ten voor de laatste nieuwtjes en 
updates ●

Stichting Berlikumer Belangen
Stichting Berltsumer Belangen (SBB) heeft zich ten doel 
gesteld op te komen voor het (inwoners) belang van 
Berltsum. Het gaat hierbij dan voornamelijk om 
aangelegenheden in het belang van de leefbaarheid. 

Hierbij kunt u denken aan: wonen en werken, dorpsaan-
zicht, groen en overige voorzieningen, verkeer en vervoer, 
veiligheid etc. SBB treedt veelal op als schakel tussen onze 
dorpsgemeenschap en allerhande (overheid) instanties. Elke 
eerste maandag van de maand vergaderen de bestuursleden. 
Voorafgaand aan deze vergadering is er een inloopspreekuur 
van 19:30 uur tot 20:30 uur voor alle dorpsbewoners. 

Het bestuur van SBB bestaat uit een enthousiast en hecht 
team van 8 vrijwilligers. In verband met het reglementair 
aftreden van een aantal bestuursleden zijn wij met spoed op 
zoek naar 

enthousiaste BESTUURSLEDEN

We zijn op zoek naar betrokken inwoners die bereid zijn hun 
talenten in te zetten voor de belangen van ons mooie dorp. 

Ben jij of ken jij iemand die zich bestuurlijk in wil zetten 
of heb je inhoudelijk vragen over wat deze bestuursfunctie 
precies in houd neem dan gerust even contact op met onze 
voorzitter Erik Jansen 06-23279629 of stuur even een kort 
mailtje naar het secretariaat via sbb@berltsum.com ●

Een geslaagde Nieuwjaarstrail
 
De Nieuwjaarstrail van 
zaterdag 4 januari jl. was 
ook dit jaar weer een groot 
succes. 

Een nieuw gevarieerde route 
in de prachtige natuur rond-
om Berlikum, de route was 
90% onverhard. Schelpenpa-
den, weilanden, bruggetjes 
en diverse paden door bos en 
struiken werden getrotseerd 
lees verder op pagina 13 ●



Volgende maand 
uw advertentie hier?

Voor meer informatie 
neem contact op via: 

advertentie@berlikum.com

It Achtepaed 7
9041 EE BERLTSUM

06 2036 5470
hisse@brouwergevelrenovatie.nl

Wie zijn jullie? 
Wij zijn Klaas en Tjitte Wasse-
naar. Wij zijn een tweeling en 22 
december zijn wij 10 jaar gewor-
den. Wij zitten in groep 6 van de 
Fûgelsang. Onze vader is Jacobus 
Wassenaar en werkt bij Klaas 
Zijlstra. Onze moeder is Johanna 
Wassenaar en werkt in de zorg 
bij dove- en slechthorende men-
sen. Wij hebben nog een oudere 
zus Japke en zit in St. Anna op 
school. Ons jongere broertje heet 
Bouwe en zit in groep 4. 

Wat zijn jullie hobby’s? 
We hebben allebei dezelfde hob-
by en dat is voetbal. Ajax is onze 
favoriete club. Wij slapen ook in 
een echte Ajax kamer. 
Klaas: Mijn beste vrienden zijn Jel-
te, Eise en Sander, wij vinden het 
leuk om te gamen of te voetballen. 
Tjitte: Ik vind het ook leuk om te 
gamen en als er kinderen buiten 
jachtseizoen spelen of voetballen 
dan doe ik ook graag mee. 

Waar wonen jullie? 
Wij wonen op de Kamp, aan het 
water en dat was deze zomer erg 
leuk. We konden zo de sloot in 
springen en met onze vrienden 
zwemmen. 

Wat is het spannendste wat jul-
lie hebben beleeft? 
Klaas: Dat we boeven hebben 
opgepakt, ze wilden onze boot 
stelen. Ik was bij een vriendje 
in de sloot aan het zwemmen 
en zag onze boot in eens voorbij 
varen. Toen zijn we er achteraan 
gegaan. De politie is gebeld en 
mochten wij ook even een stukje 
met de politieauto mee rijden. 
Tjitte: Ik ben al drie keer geope-
reerd. Twee keer aan mijn ogen 
en toen ik 4 jaar was moest mijn 
blinde darm er uit. 

Wat vinden jullie van school? 
Wij zitten in groep 6 bij juf An-
drea en juf Marije. 
Klaas: Ik vind het op school erg 
leuk. Spelling en gym zijn mijn 
lievelingsvakken. 
Tjitte: Ik vind het ook leuk op 

school, behalve studievaardighe-
den. 
Klaas: We hebben dit jaar voor 
het eerst een boekbespreking en 
dat lijkt me leuk om te doen. 
Tjitte: bijzondere dagen vind ik 
leuk, in december zijn er lekker 
veel. Even niet hoeven leren. 

Wat is het leukst wat jullie de 
laatste tijd hebben gedaan? 
Wij zijn in november naar Dis-
neyland geweest, deze reis had-
den we gewonnen. Het was super 
leuk! De op hol geslagen trein 
vonden we beide het leukst. Ook 
was het vuurwerk en de kerstver-
siering erg mooi. 

Hoe ziet jullie toekomst er uit? 
Klaas: Ik weet nog niet precies 
wat ik worden wil, maar ik blijf 

wel in Berltsum wonen. 
Ik heb al 5 jaar verkering met 
Fardau, wie weet blijft dat zo. 
Tjitte: Ik wil ambulancebroeder 
worden en blijf hier ook wonen. 
Ik heb ook een vriendin Tirza. 
Onze vriendinnen stonden laatst 
ook in “Op 'e Roaster” 

Wat vinden jullie mooi aan 
Berltsum? 
Klaas: Alles in Berltsum is mooi. 
Tjitte: Ik vind de voetbalvelden en 
het Hemmemapark het mooist. 

Wat is er leuk aan om tweeling 
te zijn? 
Klaas: Je hebt altijd iemand om 
mee te kletsen, als we moeten 
slapen dan doen we dat stiekem. 
Tjitte: Klaas helpt mij als ik het 
even niet meer weet ●

Bern mei in ferhaal: 
Klaas en Tjitte Wassenaar
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Klaas en Tjitte Wassenaar. In het onderstaande ver-
haal vertellen Klaas en Tjitte iets over zichzelf. Wij horen iets over hun hobby’s, school en hoe zij 
het vinden om in Berltsum te wonen. Veel leesplezier gewenst met hun verhaal.

De prijzenronde van de 
decemberactie van UBW
Na de 3 trekkingen van de december-
actie van UBW zijn in de eerste week van 
januari de prijzen persoonlijk aan huis 
rondgebracht. 

Dit jaar was de opzet anders dan de andere jaren. Waar we 
voorheen prijzen uitgaven in de vorm van waardebonnen, zijn 
dit jaar de prijzen gekocht bij de eigen ondernemers. Ook kreeg 
UBW hier en daar wat extra’s van de ondernemers, waardoor er 35 
prijzen te vergeven waren.
We kunnen rustig stellen dat het een groot succes was. De win-
naars vonden het prachtig. Een prijs winnen was mooi en al hele-
maal feestelijk dat de prijs werd gebracht. Dit gaf extra cachet aan 
de zaak. In Berltsum werden de meeste prijzen gewonnen, maar 
ook in Baaium, Engelum, St. Annaparochie, Vrouwenparochie, 
Oosterbierum en Hallum.

Bij het rondbrengen kregen we ondersteuning van een fraai ver-
klede heer: Tjisse Lieuwens Tuutsma van De Tolfde. In de etalage 
van De Tolfde waren de prijzen de maand december tentoonge-
steld. (op de hoek bij de kerk in de Buorren). Al met al een succes 
letterlijk en figuurlijk uitgedeeld in een oud jasje (vroeger deed 
men het namelijk ook op deze manier)

Volgend jaar doen we het weer op deze manier ●

Nogmaals de beste wensen van het bestuur UBW 

Op de foto: de familie Rauwerda met Tjisse Lieuwens Tuutsma. Zij wonnen 
de stofzuiger, één van de hoofdprijzen. Ze waren blij verrast!!!
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UITGELICHT

Podozorg Berltsum
Uw voeten, mijn zorg.
Als voetenexpert en registerpodoloog zie ik veel mensen 
die last hebben van hun voeten. Veel mensen hebben pijn-
lijke voeten, maar ook vermoeide voeten of tintelende. 
Het kan dan bijvoorbeeld gaan om hielpijn, doorgezakte 
voeten of pijn aan de voorvoet.
‘Ik ben net teruggekomen van vier dagen Disneyland Pa-
rijs. Ik heb erg veel heb gelopen. Tot mijn verbazing heb 
ik geen last gehad van mijn voeten. Ik ben blij dat ik bij 
u geweest ben voor een behandeling’, schreef Maaike mij 
laatst. Van dit soort reacties word ik natuurlijk blij.

Mijn naam is Harrie Moerings. In mijn praktijk aan de Prôm-
mehof 3 in Berltsum en aan de Frisiastate 23a in Oentsjerk be-
handel ik mensen met voetklachten, maar ook mensen met 
rugklachten hebben vaak baat bij mijn behandelingen. In het 
eerste consult onderzoek ik uw voeten. Ik kijk hierbij naar de 
stand van de voeten, ook onderzoek ik de eeltvorming en de 
stand van de tenen. Een scheefgegroeide grote teen bijvoor-
beeld kan van grote invloed zijn op de rest van het lichaam. 
Eelt ontstaat op plekken die overbelast worden door druk of 
wrijving. Dit kan komen door een afwijkende stand van uw 
voeten. Met verschillende moderne technieken zoals een voe-
tenscan, digitale voetafdrukken en een video-opname van uw 
looppatroon, breng ik uw klacht in beeld. Vervolgens bespre-
ken we samen wat de behandeling zou kunnen zijn.

Registerpodoloog en fysiotherapeut
Misschien kan een steunzool uw problemen oplossen. Omdat 
ik ook fysiotherapeut ben, kan ik goed beoordelen of oefenin-
gen u kunnen helpen bij uw klachten. Soms is een steunzool 
de beste oplossing of is het voldoende om enkele oefeningen 
te doen. Vaak is het een combinatie van de twee. Ik werk 
nauw samen met collega-fysiotherapeuten zoals fysiothera-
piepraktijk Jelle Eijzenga in Berltsum en fysiotherapieprak-
tijk TMed in Oentsjerk, om de meest optimale zorg voor uw 
voetklacht te bieden te bieden. 

Podozorg Nederland
De praktijk is aangesloten bij Podozorg Nederland. Podozorg 
Nederland is een groep (register)podologen en podotherapeu-
ten die het er samen over eens zijn hoe de optimale voetzorg 
er uit moet zien en zo handelen wij ook. Voor elke voetklacht 
bieden wij een complete oplossing op maat. Wij komen zes-
maal per jaar bij elkaar om de nieuwste ontwikkelingen op 
ons gebied te bespreken en aan nascholing te doen.

Zorgverzekeraar
Mijn behandeling wordt vaak vergoed door uw ziektekosten-
verzekering. Zorgverzekeraar De Friesland vergoedt mijn be-
handeling volledig als u een AV Extra, AV Optimaal of een AV 
Friso heeft. Als u de kosten niet vergoed krijgt, bied ik u een 
korting aan van 15 % aan voor het eerste consult. Mocht u een 
afspraak willen maken, kan dit op 06 31 21 41 11 of via mijn 
website, www. podozorg-berlikum.nl Uw voeten, mijn zorg ●
foto: Anne Waterlander

Sinds eind november is Helena 
van der Meij eigenaresse van 
haar eigen schoonheidssalon, 
Salon Helena. Na een periode 
van hard werken, veel klussen 
en (ver)bouwen met behulp 
van vrienden en familie, was 
de salon precies op tijd klaar 
voor de eerste klant. Na een 
drukke decembermaand ga 
ik op bezoek bij Helena om te 
horen hoe ze de eerste ander-
halve maand ervaren heeft.

Sinds augustus vorig jaar woont 
Helena samen met vriend John 
in Berltsum. Het had niet veel ge-
scheeld of ze waren elders gaan 
wonen, maar toen hun huidige 
huis op de markt kwam was het 
voor Helena duidelijk, dit huis 
bood mogelijkheden om haar 
droom na te jagen, een eigen 
salon. Ooit is ze begonnen aan 
de opleiding SPW Kinderopvang 
maar al snel werd duidelijk dat 
dat niet was waar haar hart lag. 
Op advies van school stopte ze 
met de opleiding en schreef ze 
zich in voor de opleiding schoon-
heidsspecialiste waar ze na een 
intake werd aangenomen. De 
opleiding deed ze in twee jaar en 
nog voordat ze één sollicitatie-
brief de deur uit had gedaan, bel-
de Salon Grietje. Ze zochten een 
schoonheidsspecialiste en na een 
goed gesprek werd Helena aange-
nomen. Naar eigen zeggen heeft 
ze daar het vak van schoonheids-
specialiste pas echt goed geleerd. 
Dat ze het er naar haar zin had 
was duidelijk, want pas afgelo-
pen zomer, na dik 9.5 jaar bij 
Salon Grietje in dienst te zijn ge-
weest, kreeg ze de mogelijkheid 
om voor zichzelf te gaan begin-
nen. Mooie bijkomstigheid was 
dat ze de mogelijkheid kreeg om 
haar eigen klantenkring mee te 
nemen, Salon Grietje ging afbou-
wen en de gunfactor is dan ook 
groot. Een nieuwe uitdaging die 
behoorlijk wat verandering met 
zich mee brengt, maar Helena 
was klaar voor een nieuwe stap. 
Samen met haar vriend kocht ze 

een huis in Berltsum. De garage 
werd verbouwd en omgetoverd 
tot een prachtige Salon die nu 
vijf dagen in de week geopend is. 
Ondertussen zijn we dik ander-
halve maand verder en draait 
het allemaal goed. Helena begint 
haar weg en ritme in haar eigen 
salon steeds beter te vinden. Die 
eerste paar dagen waren best on-
wennig en spannend. Alles was 
nieuw, alles stond op een nieuwe 
plek en ook de klanten moesten 
even zoeken. Daarnaast kwam 
bij het ondernemerschap wat 
meer nieuwe dingen kijken. Zo 
ontfermt ze zich over de boek-
houding, het plaatsen van bestel-
lingen en moet ze zelf zorgen 
dat haar salon goed gevuld is. 
Ze heeft haar weg ondertussen 
gevonden en nu voelt het alsof 
het nooit anders is geweest. Het 
zijn van ondernemen vraagt iets 
meer van je als wanneer je in 
loondienst bent. Maar het onder-
nemerschap gaat haar goed af en 
valt haar ontzettend mee. Van te-
voren had ze zich hier nog aardig 
druk om gemaakt want er komt 
behoorlijk veel op je af. Achteraf 
waren die zorgen voor niets en 
loopt het allemaal als een tiere-
lier. 
Naast haar werk is Helena graag 
aan het TRX-en, zoekt ze zo en 

nu dan haar vrienden op, gaat 
ze graag naar een festival maar 
vindt ze het vooral ook fijn om 
samen met haar vriend leuke 
dingen te doen. En dat samen 
leuke dingen doen is soms lastig. 
Haar vriend werkt als militair en 
is regelmatig voor langere peri-
ode van huis. Gelukkig was hij in 
de periode van de verhuizing en 
verbouwing niet weg en kon hij 
flink aan de klus. Hij heeft He-
lena dan ook enorm geholpen bij 
het realiseren van haar droom. 

Je kan zien dat Helena met pas-
sie, zorg en liefde aan haar ei-
gen zaak werkt. Ze zorgt er 
graag voor dat de klant zich op 
zijn gemak voelt, waarbij ze op-
rechte aandacht heeft voor haar 
klanten. Ze vindt het belangrijk 
dat de ander zich goed voelt en 
met een voldaan en tevreden ge-
voel de salon weer uit gaat. Het 
zorgzame karakter, de kritische 
blik en de klantvriendelijkheid 
zijn duidelijk zichtbaar als ik in 
gesprek ben met Helena. Open 
en toegankelijk als ze is, mag ik 
nog een blik in de nieuwe salon 
werpen. Het eindresultaat, kunt 
u zelf bewonderen! 
Meer informatie over de salon 
kunt u vinden op: https://www.
facebook.com/salonhelena ●

Salon Helena: “Niet het leven  
dromen, maar mijn dromen leven.”

Samar in Momint...

“Wie de stoel past, ruimt hem op…..”



Bedrijfseconomische adviezen
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Durk Osinga RA Kleasterdyk 3a 9041 VH Berltsum
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Brede School Berltsum 
start naschools aanbod
Sinds het begin van dit schooljaar hanteren beide scholen, OBS Lyts Libben 
en CBS De Fûgelsang een continurooster en zijn de leerlingen maandag t/m 
donderdag om 14.15 uur vrij.

Hierdoor is het idee ontstaan om samen met de BSO te zoeken naar de mogelijkheden 
van een laagdrempelig naschools aanbod, wat voor elk schoolkind in Berltsum toe-
gankelijk is. Met elkaar spelen, je talenten ontdekken en op een zinvolle manier om 
te leren gaan met je vrije tijd is heel belangrijk. Samen met de sportcoaches Sander 
en Nik is een werkgroep ontstaan en zijn alle sportverenigingen benaderd. Er hebben 
gesprekken plaats gevonden en alle sportverenigingen waren meteen enthousiast om 
hun medewerking te verlenen. Hieruit blijkt wel weer wat een sportdorp Berltsum is.
Vanaf januari tot eind juni staan leuke sportieve activiteiten gepland. Twee enthou-
siaste kartrekkers, André van Dellen en Ruben Eijzenga begeleiden deze maanden 
het naschools sportprogramma en staan onder verantwoording van de buurtsportcoa-
ches. De jeugd wordt in twee groepen verdeeld met vaste trainingstijden. Groep 3/4/5 
van 15.15-16.00 uur en groep 6/7/8 van 16.15-17.00 uur. Het sportprogramma wordt 
de maanden januari t/m maart in de gymzaal gehouden en daarna op de diverse sport-
velden. Kosten voor een blok van 3 of 4 lessen zijn € 5,-, welke meteen contant bij de 
1e les betaald kan worden. Dit geld wordt later weer ingezet om volgend schooljaar 
andere activiteiten te bekostigen en komt zo de kinderen zelf weer ten goede. 
De werkgroep is van plan om een breed aanbod te gaan creëren volgend schooljaar 
met mogelijk ook andere disciplines zoals dans, mozaïek, schilderen enz. Dat moet 
nog verder uitgewerkt worden. Iedereen is heel blij dat er nu een mooi programma ge-
realiseerd kan worden waar de jeugd van Berltsum enorm van kan genieten. Dinsdag 
21 januari t/m dinsdag 11 februari is blok 1 met Free Running & Bootcamp. Daarna 
start blok 2 met volleybal van dinsdag 25 februari t/m dinsdag 10 maart. Blok 3 is 
voetbal, blok 5 tennis, blok 6 kaatsen en vinden plaats op een donderdag en daarna 
als afsluitende ronde een aantal buitenactiviteiten.
Alle kinderen krijgen op school een flyer mee naar huis en opgeven kan bij de buurt-
sportcoach Sander Hoekstra mail: sander@sportfryslan.nl. Graag doorgeven van 
naam, leeftijd, telefoonnummer en welke sporten ●

Het Hemmemapark in 2019
De Stichting Hemmemapark verzorgt het beheer en onderhoud van het Hem-
memapark. Daarnaast is het bestuur ook actief op het terrein van de natuurlij-
ke omgeving en de cultuurhistorische waarden in en rond het dorp Berltsum.

Het Hemmemapark in 2019
Het behoud en beheer van het Hemme-
mapark vraagt de inzet van veel werkza-
me handen. Gelukkig weet het bestuur 
zich gesteund door een flinke groep 
vrijwilligers. In het kader van de actie 
NL Doet hebben een twintigtal vrijwil-
ligers zich o.a. bezig gehouden met het 
weghalen van boomstammetjes van het 
eiland met een ponton. Anderen waren 
bezig met het planten van linden langs 
de toegangsweg naar Hemmemastate. 
Hierbij stak ook wethouder J. Dijksta 
van de gemeente Waadhoeke de handen 
uit de mouwen. Tijdens de koffiepauze 
roemde hij de inzet van de Berltsumers 
voor het behoud van de natuur en de 
cultuur van het fruittelen in het Hem-
memapark. In het najaar werden er een 
tweetal fruitplukdagen georganiseerd. 
Uiteraard worden de plukkers beloond 
met een bescheiden hoeveelheid fruit en 
de rest wordt verkocht aan Dijkstrastate 
te Menaam. 
Opbrengst dit jaar €395,-. Regelmatig 
is in het winterhalfjaar op de woens-
dagmorgen een groep vrijwilligers aan 
het werk in het park. Het betreft dan 
voornamelijk het snoeien en uitdunnen 
van bospercelen en het omzagen van 
bomen, die zijn aangetast door de es-
sentakziekte. Het beschikbaar gekomen 
hout bracht in de verkoop ca €500,- op. 
Het maaibeleid in het park is erop ge-
richt om de grond zoveel mogelijk te ver-
schralen, zodat er een grotere verschei-
denheid aan soorten van wilde bloemen 
gaat bloeien. Het afvoeren van het gras 
kost echter veel werk en is duur. Naar 
een duurzame en goedkopere oplossing 
voor de verwerking van het maaisel zijn 
we nog op zoek. 

Stichting Hemmemapark “yn doarp 
en gea”
De activiteiten van Stichting Hemmema-
park beperken zich niet tot het Hemme-

mapark alleen. Zo heeft Stichting Hem-
memapark (SHP), samen met SBB, het 
project “Natuerlik Ferskaat” in Berltsum 
opgestart. Het komende jaar zal er voor ca 
€30.000,- geïnvesteerd worden in de bio-
diversiteit in het dorp en de omgeving. 
Ander goed nieuws is dat de gemeente 
Waadhoeke vanaf 2020 jaarlijks een bij-
drage geeft van €1.250,- aan Stichting 
Hemmemapark. Dit is een bijdrage aan 
de kosten van het onderhoud van recre-
atieve voorzieningen in het openbare 
gebied. Uiteindelijk komt dit bedrag ten 
goede aan SBB, die moeite had de finan-
ciële eindjes aan elkaar te knopen.

Bestuur
Het bestuur vergaderde vijfmaal in zijn 
geheel. Tevens werd een thema-avond 
voor het hele dorp gehouden. De offi-
ciële opening van het Hemmemapark 
vond plaats op 5 juni 2004. Op 23 april 
van dit jaar was de honderdste bestuurs-
vergadering. De bestuurssamenstelling 
is hetzelfde gebleven: M.T. van Hout, 
voorzitter; R. Bouwma, secretaris; A. de 
Haan, penningmeester; K.H. Smits; G. 
Spijksma en B.J. Wiersma ●
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BERLTSUMER 
HÛNTSJE

In lyts gebaer
Kin jim dat, dat je tinke 
docht it er eins wol ta wat ik 
doch? As doch ik dat wat ik 
doch wol goed? Der bin san 
prot minsken die belangryk 
wurk dogge. Die de wrâld in 
lyts byts moaier meitsje, die 
altiid foar in oar klear stean, 
die aksje fiere at se fine dat 
se unrjocht oandien wurd. 
Ik twyfelje wolris of ik altiid 
wol it júste doch. Soms bytiden fersaakje ik, ik wol noch 
wolris te let komme as fiel ik te let oan at ik ergens nedich 
bin. Bytse efter de feiten oan. It is gjin ûnwil. Ik wol wol. Mar 
myn hûnekop hat net altiid de júste fielers út stean. Ik fang 
net altiid de júste signalen op. Fiskje der troch wolris efter it 
net as blaf krekt wat te lûd op in momint dat ik my miskien 
better de bek efkes tich hâlde moat. Myn bedoeling is goed 
mar it komt er dan bytiden wat nuver út. En krekt at ik dan 
yn tinzen wei bin dan falt er wat foar wer fan ik tink, o sjoch 
miskien docht it er dochs wol ta wat ik doch. 

Ik sil it jimme fertelle. It wie wat reinich waar doe ik op in 
dei oan it skûljen wie yn it fytsenhok by skoalle. Ik lei lekker 
te koesen en ynienen wie dêr in grutte knal. Ik skrok wekker 
en seach wat er loas wie. Ik seach in boaze jongen die efkes 
syn frustraasje kwyt moast. Of it terjocht wie dat hy nei bût-
en stjoert wie of dat hy sels ek skuld hie dat wit ik net, mar 
eins makket dat ek net út. De jongen wie boas en fertrietlik 
en wie syn emoasjes op dat stuit net mear de baas. Ja en doe 
tocht ik úteraard wat moat ik no. Sjoch ik de oare kant út? 
Doch ik krekt of ik neat heart ha, of ik neat sjoen ha? Of sil 
ik sjen of ik wat dwaan kin. Ik siet noch wat te twyfeljen doe 
de jongen my seach. Ik rûn hiel foarsichtich op him ôf. Die 
myn kop del en de jongen kaam wat tichterby. Hy gong neist 
my sitten, ik lei myn kop op syn skurte en hy aaide my oer de 
kop. Sa ha we in skoftke sitten. Doe de bel fan skoalle gong, 
sprong hy op en draafde op syn freonen ôf. Ik seach him nei, 
ik hearde him wille meitsjen. Doe wist ik, soms kin je wat 
foar in oar betsjutte sûnder dat je er in hiel prot foar dwaan 
moatte. Gewoan der wêze. Mear hie ik ommers ek net dien. 

Troch in lyts gebaer iets moais berikke. Bewust of onbewust. 
Je kin der écht ta dwaan sûnder dwaande te wêzen om de 
wrâld te ferbetterjen. Ek lytse saken kin it ferskil meitsje. Ris 
wat faker goeie roppe, in praatsje meitsje op de dyk, in bakje 
kofje helje by de buorlju. As bygelyks in briefke efter litte yn 
in boek fan de bibliotheek mei wat sels fan it boek fûnst of 
de oar ek in prot lês-aardichheid winskje. It gesprek oangean 
mei de persoan die neist je sit yn de bus, in aardichheidsje 
efter litte yn de trein. Net allinne harkje nei in oar mar écht 
lústerje. Sjochst ien mei leuke klean, in bysûnder kapsel, sis 
it! Jou in komplimint, net allinne oan minsken wa at je kinne 
mar júst ek oan die minsken die at je tsjin it liif oan rinne. 

In lyts gebaer, in pear wurden, krekt dat is soms al genoch. 
Ik winskje jimme in moai 2020 ta! ●

It Berltsumer Hûntsje

Muzykferiening OpMaat
Het komende jaar wordt het oud papier op willekeurige 
data opgehaald. Dus niet meer zoals voorheen op de eerste 
vrijdag van de maand! 

Onderstaand de data waarop het oud papier wordt opgehaald. 
Deze staan ook altijd op de agenda van Op 'e Roaster en ook kunt 
u  ze terugvinden op de agenda van berlikum.com.

De afgelopen keren is er door de harde wind veel papier weg-
gewaaid. Om dit te voorkomen willen we vragen om het papier 
goed afgesloten bij de weg te plaatsen. Om het ophalen van het 
papier vlot te laten verlopen is het plaatsen van het papier op een 
centraal punt in de straat erg handig. Dit zien we al in diverse 
buurten gebeuren. Hartelijk dank daarvoor ●

• vrijdag 14 februari 2020
• vrijdag 6 maart 2020
• vrijdag 3 april 2020
• vrijdag 1 mei 2020
• vrijdag 29 mei 2020
• vrijdag 3 juli 2020

• vrijdag 24 juli 2020
• vrijdag 21 augustus 2020
• vrijdag 18 september 2020
• vrijdag 16 oktober 2020
• vrijdag 13 november 2020
• vrijdag 11 december 2020

Gymnastiekvereniging

Speeltuinvereniging

Een nieuw jaar, wij hebben er 
zin in. De wedstrijden begin-
nen weer en alle leden hebben 
goed getraind. We houden u 
uiteraard op de hoogte! 

Op onze website www.gymberli-
kum.nl kunt u de uitslagen lezen 
en ook ons lesaanbod bekijken. 
Naast gymnastiek en turnen heb-
ben we ook Yoga, een conditie-
groep en Zumba. Wij nodigen u 

van harte uit om een proefles te 
nemen. 
Het bestuur is op zoek naar een 
penningmeester. Wilt u ons hel-
pen, geef u dan op via info@gym-
berlikum.com of neem contact 
op met een bestuurslid.
De ledenstop is opgeheven wat 
betekend dat we weer nieuwe 
leden kunnen verwelkomen. 
Dit geldt voor alle groepen. We 
hebben wat uitbreiding qua uren 

gekregen afgelopen jaar en daar-
door is er gelukkig weer wat 
ruimte. 
Wanneer uw kind een proefles 
gym/turnen wil volgen, geef dit 
door via info@gymberlikum.nl 
zodat we u de juiste tijd kunnen 
doorgeven zodat uw kind in de 
juiste groep komt. 

Wij zien u, je, jullie graag ver-
schijnen! ●

“Haw jimme it wol sjoen?”  

Ald- en nijjiersstunt?



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

■  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!
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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

Onafhankelijke Noordelijke 
Seniorenvereniging Menameradiel
De Onafhankelijke Noordelijke Seniorenvereniging 
Menameradiel is opgericht vóór de gemeentelijke herindeling,
vandaar de naam Menameradiel, maar alle senioren uit de 
gemeente Waadhoeke zijn welkom!

O.N.S. Menameradiel heeft het sociale aspect hoog in het vaandel staan. De overkoepe-
lende organen garanderen landelijk en provinciaal belangenbehartiging. Onze vereni-
ging zorgt voor een aantal gezellige activiteiten en uitjes met bijvoorbeeld een boot-
tocht. Daarnaast wordt veel aandacht besteedt aan voorlichting betreffende wonen en 
gezondheid en heeft U bepaalde financiële voordelen waaronder korting bij de meeste 
ziektekostenverzekeraars, keuringsarts voor het rijbewijs en belasting invullen!
Het is beslist niet alleen voor “oudere” senioren, maar vooral ook voor “jongere” seni-
oren. Dus mensen die denken dat ze te jong zijn om lid te worden van een ouderenver-
eniging de tip: “jongere” senioren kunnen veel betekenen voor de “oudere” senioren en 
hierdoor kunnen we er samen iets moois van maken! 
Voor vragen en informatie kunt U bellen met 0517-231932 of 058-2531908.

De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 20 januari a.s: Lezing over “nostalgie 
uit grootmoeders tijd” om 14.30 uur in de grote zaal van “Nij Statelân” in Menaam. 
bent van harte uitgenodigd! ●

Uitnodiging Jaarvergadering 2020

Datum : donderdag 26 Maart 2020
Tijd  : 20.00 uur
Locatie : It Heechhout Berltsum

Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Vaststellen notulen jaarvergadering 2019
4. Jaarverslag 2019
5. Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid
7. Bestuursverkiezing
 Aftredend en niet herkiesbaar:  Grytzen Spijksma
 Kandidaten voor het bestuur: - ?
     - ?
8. Ontwikkelingen Berltsum
9. PAUZE
10. Werkgroepen
 Toelichting: waar is SBB mee bezig.
11. Presentatie externe spreker
12. Afscheid bestuursleden.
 Grytzen Spijksma neemt afscheid.
13. Rondvraag

Gezocht: 
organisatietalent!
Hé jij, ben jij in voor een feestje? Ben jij in voor 
een leuk uitje en weet jij precies hoe dit uitje eruit 
moet zien? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij zijn 
jeugdsoos It Piipskoft en vinden het leuk om iets 
voor jou en wie weet mét jou te organiseren. 

Een speurtocht, een stoere mannenavond, een cupcake cup, een thema-feestje of een 
disco … alles kan én alles mag! Wat zou jij organiseren als jij de baas van It Piip was? 
Voor het organiseren van een leuke avond in It Piip zijn wij op zoek naar jouw ideeën. 

Misschien vindt jij het leuk om je ideeën met ons te delen. Daarnaast zijn we ook nog 
benieuwd naar wanneer jij je feestje dan zou plannen? Wanneer denk jij dat de meeste 
kinderen naar ons feestje zouden komen? Vrijdag 18.30-20.30? Zaterdag van 15.00-
17.00? Zaterdag 18.30-20.30? Of toch op de zondagmiddag? 

Kortom, zit jij boordevol ideeën, heb jij leuke plannen en lijkt het je leuk om met ons 
mee te denken, we horen graag van je! Natuurlijk mag dit ook samen met je broer, zus, 
klasgenootje, vriend of vriendin doen. Stuur een mailtje naar piipskoft@gmail.com of 
stop een briefje met je ideeën, je naam en adres in de brievenbus bij Froukje Berber, de 
voorzitter van het It PiipsKoft, Buorren 87 ●

Groetjes It Piipskoft
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Berltsum kultuer
1 februari 14.30 uur SCB 1 Heren – Ryperkerk 1, de Koekoek
8 februari 16.30 uur SCB 1 Heren – Minnertsga 1, de Koekoek
8 februari 14.30 uur SCB 1 Dames – AVC 1, de Koekoek
14 februari 18.00 uur Oud papier
29 februari 14.30 uur SCB 1 Dames – Beetgum 1, de Koekoek
29 februari 20.00 uur Elts syn rol
1 maart 14.30 uur Elts syn rol
6 maart 20.00 uur Elts syn rol
7 maart 20.00 uur Elts syn rol
26 maart  20.00 uur Jaarvergadering SBB – It Heechhout

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

 

CORIENS ITEN
In sûn begjin! 
Ik wit net hoe it mei jo sit? Mar ik ha yn desimber de noadige 
sjokoladeletters, krystkrânskes en 
oaljekoeken achter de kiezzen. De 
broek sit wer wat strakker en dêr 
mat wat oan dien wurde. Jannewa-
ris is dan in moai momint om wer 
efkes 'gewoan' te dwaan en te iten. 
No ha ik foar jim in lekker resept dat 
it poerbêst docht op myn webside: 
curry madras. Dit gerjocht is sûn, 
sit fol mei grientes en je brûke in 
krúdenmiks sûnder sâlt. Sadwaande 
kinne jo sels bepale of jo in bytsje ôf 
hielendal gjin sâlt tafoege wolle. Dan hjir it resept:

Ingrediënten curry madras voor 4 personen:
• 4 el curry madras (Jonnie Boer)
• 2 el garam masala (Jonnie Boer)
• 300 gram kipfilet
• 400 gram sperziebonen
• 350 gram zilvervliesrijst
• 1 kleine bloemkool
• 4 tomaten
• 200 ml kokosmelk
• 2 rode paprika's
• 2 tenen knoflook
• 1 rode ui
• 1 limoen
• Peper, zout

Zo maak je het:
Kook de rijst volgens aanwijzingen op de verpakking en giet 
dan af. Ondertussen snijd je de kipfilet in blokjes en marineer 
ze in 1 el curry madras kruiden, 1 el garam masala, een geperst 
teentje knoflook, peper, snufje zout en 1 el zonnebloemolie.

Snijd de rode ui en een teentje knoflook fijn, de tomaten grof, 
de bloemkool in kleine roosjes, de paprika's in kleine blokjes 
en punt de sperziebonen. Bak de kipfilet in een koekenpan 
gaar en haal uit de pan. Vervolgens bak je in 2 el olie de ui en 
knoflook licht aan en voeg twee el curry madras en 1 el garam 
masala toe en bak dit nog even een paar minuten aan. Voeg dan 
de bloemkool en paprika toe en bak 5 minuten mee. Breng op 
smaak met peper en wat zout.

Ondertussen kook je de boontjes in 15 minuten gaar en giet ze 
af. Voeg aan de bloemkool 
en paprika de tomaten, 
kokosmelk en het sap van 
een limoen toe. Kook dit 
10 minuutjes door. Als de 
saus te droog wordt, voeg 
je nog een scheutje wa-
ter toe. Serveer de boon-
tjes, curry madras en rijst 
apart ● 

Lekker ite!

Subsidies 2019 door Stichting Donatie 
Dorpsgemeenschappen Berltsum/Wier
Beste inwoners van Berltsum en Wier. Het nieuwe jaar is alweer op volle toeren van start gegaan. 
Het bestuur van de Stichting Donatie Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum/Wier heeft de 
donaties van het afgelopen jaar even op een rijtje gezet.

In het jaar 2019 hebben we ver-
gaderd in de maanden januari, 
maart, mei, juni, september, no-
vember. 

De volgende subsidies zijn ver-
strekt:
•  De klokken fan Berltsum
 € 2.500,00
•  Klassiek in de kas 
 € 2.500,00
•   Toneelvereniging Elts syn rol - 

Berltsum 
 € 250,00
•  Merkecommissie Wier
 € 350,00
•   Toneelvereniging Oefening en 

Vermaak – Wier 
 € 250,00
•   Muziekverenging Opmaat - 

Uniformen voor de drumband
 € 2.000,00
•   45-jarig jubileum Gospelkoor 

De Bliidboadskip sjongers
 € 500,00
•   It Piipskoft – Sinterklaasin-

tocht Berltsum 
 € 400,00
•  Sinterklaasintocht Wier
 € 200,00

Tevens is er een toezegging ge-
daan aan speeltuinvereniging De 
Lytse Rakker voor een subsidie 
van € 2500,00 indien het project, 
waarvoor de aanvraag is binnen-
gekomen doorgaat (de aanschaf 
van nieuwe speeltoestellen voor 
het moderniseren en uitbreiden 
van het speelpark).
En tot slot heeft de Stichting 
Donatie Donatie Dorpsgemeen-
schappen Berltsum/Wier 10 
obligaties aangeschaft tijdens de 
actie voor het realiseren van het 
nieuwe MFC.

Via de site www.berlikum.com is 
ons aanvraagformulier te down-
loaden. Onze pagina vindt u in 
het menu onder Verenigingen/
Overige. Hier vindt u ook meer 
informatie over het ontstaan van 
onze stichting, onze doelstelling 
en de richtlijnen waaraan uw 
aanvraag moet voldoen.

Mocht u toch nog vragen of op-
merkingen hebben, dan kunt u 
zich richten tot het bestuur:
De heer A. Knol (voorzitter);
De heer D. Miedema 
(penningmeester);
Mevrouw J. Terpstra-Hylkema 
(secretaris);
Mevrouw M. Tinga 
(notulist/2e secretaris);
De heer M. Reitsma 
(algemeen bestuurslid);
Mevrouw J. Smits-Bijland 
(algemeen bestuurslid).

We zijn ook te bereiken via het 
volgende mailadres: stichtingdo-
do@gmail.com.

De volgende publieke vergade-
ring zal plaatsvinden op vrijdag 
12 juni 2020 ●

 Stichting Donatie Dorps-
gemeenschappen Berltsum/Wier

Een geslaagde Nieuwjaarstrail in Berlikum
Vervolg voorpagina

Veel positieve reacties van de 
vele deelnemers. Naast de kids-
run van 1,5 km, kon er een 5 en 
10 km parcours worden gelopen. 

Na alle inspanning was er voor 
iedere deelnemer een heerlijk 
kop snert en warme chocomel, 
beschikbaar gesteld door AH 
Wassenaar. De trail werd tradi-
tie getrouw georganiseerd door 

Loopgroep Berlikum en vrijwil-
ligers van S.C. Berlikum. De or-
ganisatie kijkt terug op een ge-
slaagde Nieuwjaarstrail en is al 
weer bezig met ideeën voor de 
volgende editie ● 



 

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 woensdag 5 februari 2020 

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

•  Kopij dient uiterlijk woensdag 5 februari 2020 op de 
redactie aanwezig te zijn via krant@berlikum.com

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
zaterdag 15 februari 2020

Kersehof 14

9041 GC Berltsum

     germsgrien

germsgrien.nl

F O A R  M O A I  T Ú N W U R K

06-2693 4267

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

Voetonderzoek
Loopanalyse
Steunzolen

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

Dames & HerenDames & Heren 

Iedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tariefIedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tarief 

 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

Paadsiker
Praktijk voor contextuele hulpverlening

Ali Stork
Appelhof 6
9041 GE Berltsum (FRL)

0518 - 462009
info@paadsiker.nl

WWW.PAADSIKER.NL

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.

Vaste prijs  
voor uw  
boekhouding?
Op ons kunt u rekenen

Bitgumerdyk 30b   
9041CE Berltsum 

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

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

  

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 

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

■ KELDERAFDICHTING

Berltsum • 0518-41 92 95
www.siegersmagevelrenovatie.nl


