
DORPSKRANT VOOR BERLTSUM EN WIER 

l 12  22woensdag 14 december

In rubryk oer de hûnen út Berltsum. Yn en om Berltsum en Wier komme jo 
altiten in soad baaskes mei harren hûn(en) tsjin. Der binne ferskillende moaie 
kuierpaden. Sa as de skelpepaadsjes by de iisbaan, richting Menaam, richting 
Rie, de Jetskereed, it Hemmemapark en yn en rûnom Wier. Yn dizze rubryk kom-
me baaskes mei harren hûn(en) oan it wurd. Elkenien mei harren eigen ferhaal.

Hûnelju

100 jier...
pagina 9

Bern mei yn ferhaal...
pagina 10

Eigentijds Coaching...
pagina 7

Zoek een boek...
pagina 11

‘Oh Happy Night’ zorgt voor magische 
muzikale verbinding
In de tot Zijlstra Music Hall omgedoopte muziekarena kwam het zaterdag 12 november jl. 
tot een ware muziekexplosie!
 
Een onvergetelijke avond met 
verschillende muziekstijlen die 
niet snel uit het geheugen zal 
verdwijnen. Het massaal toege-
stroomde publiek bestaande uit 
Berltsumers maar ook velen ko-
mend uit de regio, beleefden een 
schitterend concert. Deze unieke 
muzikale samensmelting werd 
verzorgd door ons eigen korps 
‘OpMaat’, een gelegenheid Com-
bo, Soul of Gospel en solozang 
van nachtegaal Marieke Swart. 
Het werd een samenzijn van puur 
luistergenot met onverwacht op 
gezette tijden de beentjes van de 
vloer! Want wie gedacht had deze 
intense avond lekker achterover 
leunend te beleven kwam bedro-
gen uit! Alles viel dan ook heerlijk 
samen in ‘Oh Happy Night!’
Kosten noch moeite waren ge-
spaard in de bedrijfshal van 
hoofdsponsor Zijlstra gezien de 
ambiance, het professioneel ver-
zorgde licht en geluid en het im-
posante podium waar alle musici 
in een prachtige outfit konden 
stralen. Geartsje de Vries had de 
eer deze avond aan elkaar te pra-
ten en zij deed dat met verve. 
Muziekvereniging ‘OpMaat’ ver-
richtte zoals verwacht de aftrap 
van de avond onder de bezielende 
leiding van Gatse Hylkema die in 
al zijn professionaliteit ook nog 
wel enig oog had voor het sho-
welement en enig entertainment! 
‘OpMaat’ steeg dan ook tot onge-
kende muzikale hoogte. Niemand 
die de tweede viool speelde of in 
mineur was. Zowel de bezoekers 
als het korps was hongerig om, in 
termen van Van Gaal, te leveren!
‘OpMaat’ ging flitsend van start 
met Toccata gevolgd door Psal-
mus, gecomponeerd door Feike 
van Tuinen waarbij hij drie Psalm-
stukken met elkaar verbindt. 
Voorwaar geen lichte kost en wel-
licht het minst dansbare nummer 
van de avond. Een sublieme solo 
was er daarna van Lisanne Terp-
stra op bugel die ‘Romance from 
the Gadfly’ tot in de diepste vezels 
deed doorvoelen. Het werd even-
eens de opmaat tot een wat lich-
ter genre met ‘Une Belle Histoire’, 
een zichzelf repeterend lied die 
je als een nostalgische Franse 
Chanson ook gerust gedurende 
de gehele dag kunt beluisteren! 
Afsluitend nog het imponerende 
‘Somebody to love’ van Queen 
waarna het de tijd was voor gas-
ten van internationale allure!
Namelijk een publiekstrekker van 

formaat met ‘Soul of Gospel’, een 
gemêleerd landelijk gezelschap 
van rasartiesten en sfeermakers 
van hoog niveau! Zelfs de meest 
nuchtere bezoeker met Friese 
inslag kon onmogelijk beweging-
loos toekijken en luisteren bij dit 
bombastische en opzwepend ge-
weld! Met grandioze vertolkingen 
van Aretha Franklin, Marvin Gay 
en onder meer Tina Turner ging 
het dak er bijkans af. Enthousi-
asmerende solo’s en samenzang 
deed menigeen opstaan, dansen 
en meezingen ….. zij het dan 
op eigen maar zeker aanvaard-
baar niveau. Kortom, een feest 
om mee te maken. Hierna tijd 
voor een welverdiende pauze en 
de wetenschap gelukkig slechts 
op de helft van het programma 
te zijn! Het bleek dan ook geen 
enkele moeite te kosten om een-
ieder na een consumerend inter-
mezzo weer op zijn plek te krij-
gen en in spanning te houden 
voor het tweede bedrijf. Hierin 
was meteen een hoofdrol weg-
gelegd voor het Combo, met als 
‘geestelijk vader’ Germ Dikland. 
Het Combo manifesteerde zich 
dan ook als een uitgebalanceerde 
talentvolle equipe genietend van 
het samenspelen met ‘OpMaat’ 
en solozangeres Marieke Swart. 
Schitterende Soulnummers pas-
seerden de revue en het welbe-
kende hartverwarmende num-
mer ‘Sway’ zou nog lang bij velen 
blijven hangen! En dan uiteraard 
nog als toetje en ultieme finale 
wederom een spetterend optre-
den van ‘Soul of Gospel’. De op-
gebouwde interactie nam bijna 
psychedelische vormen aan waar-
bij menigeen buiten zichzelf leek 
te treden. Kortom een geweldige 
wisselwerking tussen het publiek 
en de Gospelzangers. ‘OpMaat’ 
lid Jaap Akkerman werd zelfs op 

een gegeven moment even let-
terlijk in het nauw gebracht door 
een van de Gospel Diva’s die wel 
heel benaderbaar bleek en een 
intiem ‘een-tweetje’ wist op te 
voeren. Het finalenummer en 
slotakkoord Go like ElijahÍ in sa-
menspel met ‘OpMaat’ en Combo 
luidde het einde van een enerve-
rende avond in. Hierna nog even 
de welverdiende bedankjes uit-
gesproken door Jeanet Terpstra 
voor ondermeer de musici, licht 
en geluid maar zich vooral ook 
dankbaar tonend voor een leger 
aan sponsoren die deze avond 
mogelijk hadden gemaakt. Een 
onmisbare rijkdom die zich met-
een terugbetaald heeft op deze 
onvergetelijke avond! Met al die 
onuitwisbare indrukken zou het 
bij de nazit en ook daarna nog 
lang onrustig blijven! O Happy 
Night! l JAN J

Goeie, ik bin Pasja, stabij en 
berne op 7 augustus 2015 by de 
famylje Wartena út Wartena. 
Myn mem hiette ek Famke en 
dêr is myn dochter Famke tafal-
lich nei ferneamd.

De bistedokter hie tsjin Bram 
sein dat it foar my better wie as 
ik ris in kear jonge hûntsjes kreie 
soe. Sa frege Bram oan buorman 
of harren âldelju de reu net cas-
treerd hiene. Dat wie net it gefal. 

Die knappe reu Asta 
hat 2x by my west, en 
ik 1x by him. Toen wie 
it Bingo!  Ik mei graach 
troch de drek baarchje 
en dan wasket Tineke 
myn poatsjes wer. Oars 
mei ik net yn 'e hûs. Ik 
ha oars in glûpende he-
kel oan wetter en dêrom 
swim ik dan ek nea.
No en ik bin Famke, de 

dochter van Pasja en Asta. Ik bin 
berne op 5 juli 2020. Tagelyk 
mei myn 2 broerkes en 3 sus-
kes. It wie yn de coranatiid, dus 
sy wiene samar fersein. Sy bin-
ne yn Wassenaar, Noordhoek, 
Almere, Schraard en Stiens be-
darre. Bram en Tineke ha noch 
altiid goed contact mei harren 
baaskes. Ik bin gek op fûgels en 
mûzen fange en ha in hekel oan 
katten. Ik ha mar 1 baas, en dat 
is Tineke. Sil wol komme omdat 
dy my fan puppy ôf grutbrocht 
hat. Ik mei graach lounge op de 
bank mei de kop op it kessen. 
Mar dan wol mei in kleedsje, 
oars mei ik der net op! Wy meie 
net fierder dan de brievebus, 
mar soms mei wy mei op de 
trekker en sjoche wy wat mear 
fan de wrâld. Oan it touw wurd 
`m net want die bite wy dwers 
troch! l



GRATIS!*
Vitalbix® NutriMash slobber

bij aankoop van  
2 zakken Vitalbix®

Bûterhoeke 62, 9041 AD Berltsum
Agra Totaal Dierenspeciaalzaak* Geldig zolang de voorraad strekt

  maximaal 2 emmers per klant

Agra Totaal 
Dierenspeciaalzaak

Bitgumerdyk 22 I 9041 CE Berlikum I 06-51525519

www.christadevries.nl I info@christadevries.nl

Praktijk voor contextuele en pastorale hulpverlening

r informatie op www.paadsiker.nl

Dierenspeciaalzaak
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Zo eenvoudig kan het zijn
Een vrouw van rond de veertig komt voor het eerst naar 
mijn praktijk. Ze vertelt dat ze voor het eerst in haar leven 
op de bank van een coach zit. Nog niet eerder heeft ze hulp 
gehad voor wat ze “tussen de oren” noemt. “Het is even 
wennen, maar het kan niet anders” zegt ze. “Ik loop vast 
en daardoor kom ik niet meer vooruit”.

Ik vraag haar hoe dat eruit ziet ‘dat vastlopen’. Ze werkt al 20 
jaar bij hetzelfde bedrijf en heeft er eigenlijk nooit bij stilge-
staan of ze daar gelukkig is. Tot nu. 
Ze ziet om haar heen vriendinnen keuzes maken in hun leven. 
Een andere baan, ééntje zelfs een andere man en één van haar 
beste vriendinnen heeft een camper gekocht om de wereld 
rond te trekken. Daar moet mijn cliënt niet aan denken maar 
het heeft wel iets losgemaakt bij haar. Wat altijd zo gewoon 
was, is nu opeens een vraagstuk geworden. Een vraagstuk waar-
mee ze aan de slag wil. Ze weet het even niet meer en heeft 
moeite om zich te concentreren op haar werk en ook thuis is 
er iets veranderd. “Wat weet je wel?” vraag ik haar. “Ik wil iets 
doen waar ik energie van krijg en ben er nu achter gekomen 
dat mijn werk dat niet oplevert”. Ze vertelt dat ze soms hele-
maal niet blij is met dit inzicht, zonder was alles veilig bij het 
oude gebleven.  Ze is bijna 40 en dan moet het nu nog gebeu-
ren.. ze lacht. En ze lacht vaker tegenwoordig, omdat ze soms 
opeens beseft dat ze een keuze heeft in het leven. Maar ja, hoe 
dan? Ze droomt hardop over de mogelijkheden en stroomt over 
van beperkende overtuigingen over zichzelf: te dom, te oud, 
niet creatief genoeg, niemand zit te wachten op… Ik zeg: “tot 
hier!” en vertel mijn client dat ze mag gaan nadenken over wat 
ze het liefste zou willen. Zet alles maar eens op papier, jouw 
dromen, jouw toekomst. Daarna gaan we samen aan de slag om 
de beperkende overtuigingen op te ruimen. En het enige wat 
dan overblijft is de vrijheid om een keuze te maken. “Is het zo 
eenvoudig” zegt ze? Ja, zo eenvoudig kan het zijn  l

‘Liever spijt van wat ik heb gedaan, 
dan van wat ik niet heb gedaan’ 
Met deze spreuk in mijn achterhoofd, durfde ik afgelopen zomer de stap te zetten om 
Eigentijds coaching te gaan starten. 
 
In de zomervakantie ben ik vooral 
bezig geweest met het uitwerken 
van mijn ideeën en het maken 
van een goed plan. Vervolgens 
heb ik allemaal leuke, nieuwe 
dingen gedaan, zoals een web-
site laten maken, inschrijven bij 
de Kamer van Koophandel, flyers 
laten drukken en een eigen prak-
tijkruimte creëren. En toen werd 
het tijd voor het ‘echte’ werk. Ein-
delijk aan de slag met het geven 
van de cursus en de workshops!

De cursus Levensverhaal schrij-
ven is in november gestart en de 
eerste workshops Visionboard 
maken, zijn gepland. Het geeft 
mij enorm veel energie om te 
werken met mensen die bewust 
aan de slag willen met wie ze zijn, 
om hen de handvatten te geven 
zich te ontwikkelen en (weer) ver-
der te komen in hun leven. 
De cursus Levensverhaal schrij-
ven bestaat uit tien bijeenkom-
sten waarin diverse thema’s aan 
bod komen, zoals belangrijke 
keerpunten uit je leven, je gezin 
van herkomst, relaties en werk. 
Aan de hand van deze thema’s 
schrijf je iedere keer thuis over dit 
thema. Tijdens de bijeenkomsten 
lees je (een deel) van je verhaal 
voor aan de groep. Het is aan jou 
om te bepalen wat je wel en niet 
wilt delen met de groep. De bij-
eenkomsten worden om de drie á 
vier weken gepland zodat er tus-
sendoor voldoende tijd is om te 
schrijven. In januari 2023 starten 

er twee nieuwe groepen met de 
cursus Levensverhaal schrijven. 
De eerste data van deze cursus 
zijn maandagavond 9 januari en 
woensdagochtend 18 januari. 
De workshop Visionboard maken 
is een creatieve en doeltreffende 
workshop van één dagdeel. Bij 
het maken van een visionboard 
ga je knippen, scheuren en plak-
ken. Je maakt op een speelse ma-
nier je dromen, wensen en doelen 
concreter. Met de tips en adviezen 
die je tijdens de workshop krijgt, 
kun je jouw dromen daadwerke-
lijk gaan waarmaken.
En omdat veel mensen in het 
nieuwe jaar weer actief bezig 
gaan met hun goede voornemens, 

is er tot 31 december 30% korting 
op deze workshop! Ik help jou om 
er voor te zorgen dat jouw goede 
voornemens tot echte veranderin-
gen leiden. De workshops worden 
op 15, 19, 27, 29 en 30 december 
in de avond gegeven.

Ben je nieuwsgierig geworden? 
Kijk dan eens op de website: 
www.eigentijdscoaching.nl. Hier 
is uitgebreide informatie te vin-
den over wat Eigentijds coaching 
te bieden heeft. Ook kun je je via 
de website opgeven voor de cur-
sus of workshop. Dit mag uiter-
aard ook telefonisch: 06 244 24 
783 of via de mail: info@eigen-
tijdscoaching.nl l

MFC It Stedhûs
Maandag 28 november, on-
danks het grijze en regenach-
tige weer word ik door Roelof 
Zijlstra en Ijde Jan Groendijk 
enthousiast ontvangen op het 
sompige bouwterrein rond het 
nieuwe MFC. 

De kenmerkende houten gevel 
staat voelbaar te trappelen ach-
ter de steigers. Door de hoofd-
ingang kunnen we naar binnen 
en krijg ik een rondleiding langs 
alle ruimtes waar professionals & 
vrijwilligers samen aan het werk 
zijn. Het plafond wordt door de 
vrijwilligers opnieuw geschilderd 
en het grote podium is in aan-
bouw. De werkzaamheden lopen 
volgens schema vertelt Roelof. 
“In juni willen we, na vijf jaar, 
weer een open bedrijvendag in 
Berltsum organiseren, en wat is 
nou een betere plek dan it Sted-
hûs!”.  Twee jaar geleden begon 
voor de beide heren het grote 
avontuur. De intentie van de 
stuurgroep om de uitvoering van 
de bouw lokaal te organiseren 
werd door Roelof en Ijde Jan met 
beide handen aangegrepen. “Dat 
bewonder ik enorm van de stuur-
groep, om dit initiatief lokaal te 
organiseren” wil Roelof graag 
nog benadrukken. Wat ze beide 
niet alleen kunnen, kunnen ze 
namelijk wel heel goed samen. 

Gemiddeld zijn er elke dag zo’n 
4 á 6 mannen aan het werk. Zij 
staan onder leiding van uitvoer-
der Klaas Stielstra. Elke vier we-
ken is er een gezamenlijk overleg 
tussen alle betrokken partijen, 
in de oude kosterwoning aan de 
Hôfsleane. Vanuit de stuurgroep 
is Mathijs Kalma aangesloten 
en Engele Bouwma coördineert 
de werkzaamheden rondom de 
vrijwilligers. Beide heren weten 
wel wat er op het podium moet 
komen als it Stedhûs klaar is. Ijde 
Jan: “Iets groots, zoals een mooie 
cover band. Of juist wat kleiner, 

met een beetje van de huiska-
mersfeer”. Groot of klein, ze ho-
pen beide op een volle zalen, tot 
in de lengte van dagen. “Er zit 
echt ontzettend veel tijd, energie 
en gemeenschapsgeld in”, aldus 
Roelof. “Een mooie plek voor het 
dorp bij elkaar te komen”.  Be-
nieuwd naar hoe het MFC er in 
het echt uitziet? Op zaterdag 21 
januari 2023 kun je alvast een 
kijkje komen nemen op de bouw-
plaats! Meer informatie volgt bin-
nenkort l 

Beitske Stuursma – PR & Activiteiten-
team MFC It Stedhûs Sinterklaas intocht Berltsum
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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

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

■ BETONRENOVATIE
■ VOEG- EN METSELWERK 

 ■ IMPREGNEREN

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

De Opslach 2

9041 GA Berltsum

     germsgrien

germsgrien.nl

F O A R  M O A I  T Ú N W U R K

06-2693 4267

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

Specialisten

in binnen- en

buitenschilderwerk,

wandafwerking

en beglazing

Vakmanschap hoeft
niet duur te zijn...

 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

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.
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Samar in Momint...

Dizze âld Berltsumer is 7 desimber 100 jier wurden! 
Lokwinske frou Geerte de Haan-Schiphof!

BORN TO TRAVEL

Het einde is 
in zicht
Hoi allemaal. 
De tijd vliegt! Ik zit inmiddels 
alweer in Bali! Maar eerst terug 
naar Nieuw Zeeland. Na Kaikoura 
zijn Ester en ik verder gegaan 
naar onder andere Nelson, Ho-
kitika, Franz Jozef, Fox Glacier, 
Wanaka, Te Anau, Invercargill 
en als laatste, Queenstown. De 
westkust was prachtig. We reden 
door de bergen, langs prachtige 
stranden, en langs superblauwe 
rivieren. Zeker een aanrader. 
Vanuit Wanaka zijn we naar de 
Hooker Valley track gereden, 
en vervolgens hebben we de 3 
uur durende wandeltocht naar 
Mount Cook gedaan. WAUW! 
Dit was zo ongelofelijk mooi. Dit 

was daarom ook echt mijn hoog-
tepunt van Nieuw Zeeland. De 
sneeuwtoppen, rivieren, glacier 
en ijsblokken in het water waren 
onwerkelijk mooi. Dit was zeker 
een geluksmomentje! Door naar 
Te Anau. Vanuit Te Anau zijn we 
naar Milford Sound geweest. Hier 
hebben we een boottocht door 
de Fjorden gedaan. Ik heb even 
getwijfeld, maar Mount Cook 
was net iets mooier dan Milford 
Sound. Maar ook Milford Sound 
was ongelofelijk mooi! Door naar 
Queenstown. Hier zijn we met 
een soort karts van de berg af ge-
gaan. Geen gas alleen maar rem-
men. Ook echt heel erg leuk!
Fast forward to Bali. Cultuur-
schok… wat een verschil is dat 
met de westerse landen. Ik reis 
hier overigens met Eva. Ik heb 
Eva via Facebook leren kennen 
na een berichtje in een reisgroep 
over mijn reis in Bali. 
We begonnen in Ubud. Hier heb-

ben we aapjes gekeken in het 
apenbos en zijn we naar een club 
geweest tussen de rijstvelden. 
Supermooi allemaal, maar het 
is toch ook wel een beetje een 
armoedige bende… Moeders en 
Jente hadden gevraagd of ik wat 
Buddha to Buddha sieraden op 
kon halen in de winkel waar het 
wordt gemaakt. Eenmaal binnen 
hoor ik mensen Fries praten, 
dus ja dan moet je wat zeggen 
toch. Het bleek Lisa Reitsma uit 
Berltsum! Kleine wereld weer. 
Na Ubud en Seminyak ben ik op 
aanraden van mijn neef doorge-
gaan naar Sidemen. Ik had hier 
een superhotel tussen de rijstvel-
den. Vanuit Sidemen heb ik een 
tour naar 3 tempels gedaan. Stuk 
voor stuk geweldig. Het is zo leuk 
om over hun cultuur en geloof te 
leren. Ik geniet hier nog even 2 
weekjes. De volgende keer zal ik 
weer vanuit Berltsum schrijven.l
Cheers, Maritha Born

Grensoverschrijdend
Hoi! Mijn naam is Murkje. Zoals de meeste lezers inmiddels wel weten 
ben ik sinds vorig jaar druk aan het integreren in Berltsum en Wier. 
Er is weer van alles te beleven dus dat gaat poerbest moet ik zeggen! 
Fansels houd ik u graag op de hoogte van alles wat ik in Berltsum en 
Wier meemaak. Als rasechte Friezin 
ben ik best flexibel en daarom ver-
tel ik mijn verhaal in het ‘Hollânsk’. 
Ook voor de mede-integrerende 
hollandstaligen is het noflik dat ze 
overal een beetje van op de hoogte 
kunnen blijven en mee kunnen pra-
ten. Neemt u het mij echter niet 
kwalijk als u mij hier en daar op een 
Frisisme betrapt....... 

Na het dorpsfeest was het even stil. Even maar, want na de Ju-
bileumshow gingen de ‘Opmaten’ en Marieke vol gas door met 
de repetities voor het volgende concert. Deze keer in samen-
werking gospelkoor Soul of Gospel. Ik vond het een machtig 
mooi muzikaal spektakel. 
Over muzikale spektakels gesproken.. Bij de Peper-en Mu-
zieknotenquiz ging het er ook weer om weg. Als teamcaptain 
had ik houden en keren met mijn team. Het gedrag van mijn 
teamleden was bijtijden haast grensoverschrijdend. Keihard 
meeblèren met de muziek is best gezellig, maar als de mu-
ziek stopt en je moet raden hoe de tekst verder gaat, houd je 
je gewoon even stil. Of niet dan? Nergens niet om, maar één 
zo’n grensoverschrijdend team (ik noem geen namen, maar 
het team kwam uit Wier) is wel genoeg op zo’n avond. 
In Wier was laatst trouwens een Foute Bingo compleet met 
foute toiletdames, glimmende pakken en een polonaise. Mooi 
hoor al die foute glitter en glamour, maar ergens was het wel 
een beetje armoe troef. Iedereen moest namelijk zelf een prijs 
meenemen. Dan moet je dus maar hopen dat je er iets leuks 
voor terug wint of dat je niet je eigen rotzooi weer mee naar 
huis krijgt. Lag het aan het oplezen van de nummers waar 
eigenlijk een bril voor nodig was of was het voor sommigen 
dé kans om eindelijk van die kabouter of bij de postcodelote-
rij gewonnen theelichtje af te komen? Wie het weet mag het 
zeggen. Ik vond het in ieder geval wel wat verdacht dat er bij 
sommige prijzen nooit iemand bingo kreeg. 
Een deel van de foute bingokaarten vond ik weer terug op de 
statafels bij de Peper- en Muzieknotenquiz. De prijzen waren 
nergens te bekennen, maar die zouden vast nog wel komen. 
Aan het einde van de avond hoorden we dat we niks met deze 
kaarten hoefden te doen. Ze waren vast vergeten te vermel-
den dat iedereen zijn eigen prijs mee had moeten nemen. 
Misschien waren ze de bingoballen ook wel vergeten. Andere 
keer beter zullen we maar zeggen. Je kunt nu eenmaal ook 
niet alles winnen nou. 
Tot volgend jaar! l 

Murkje

Gv Berlikum dendert door
Waar we op 29 oktober al een boel bekers en medailles binnen 
sleepten, ging dit op 19 november vrolijk verder.

Gezellige 
kerstmarkt in 
de Vermaning
Zaterdag 26 november was de 
kerstmarkt in de Vermaning 
in de Vermaningsstrjitte.

Veel vrijwilligers hielpen de hele 
dag mee om boeken en streek-
producten te verkopen voor het 
(groot) onderhoud van de Ver-
maning. In de Mennozaal, de 
ruimte waar de plm. 150 bezoe-
kers heerlijk konden genieten 
van soep, broodjes en koffie/thee 
was het aangenaam vertoeven. 
De opbrengst van de kerstmarkt 
na aftrek van alle kosten heeft   
1.506,37 euro opgeleverd. Zoals 
de bezoekers konden zien, is de 
voormalige kosterswoning nodig 
aan groot onderhoud toe. Maar 
ook voor de lopende exploitatie 
van het rijksmonument is veel 
geld nodig. 
De sponsoren die de kerstmarkt 
mogelijk hebben gemaakt zijn 
het Iepen Mienskipsfûns, ge-
meente Waadhoeke, Muoike 
Anna Fûns, Donaties Dorpsge-
meenschappen Berltsum/Wier en 
Losse Fearren; een onderdeel van 
Wonen Noordwest Friesland. 
Ook alle vrijwilligers nogmaals 
dank voor de inzet l
Vrienden van Vermaning

In Stiens betraden 9 deelnemers 
namens onze vereniging de wed-
strijdvloer. Dit resulteerde in een 
gouden medaille voor Sinne en 
Iris, een zilveren medaille voor 
Noortje, Fenna en Laurine en Ilse, 
Lieke, Esmee en Brecht gingen 
met het brons naar huis. Ook wer-
den er op basis van de totaalscores 
over vier toestellen nog bekers 
gewonnen. Zo eindigden Sinne, 
Iris en Lieke op de tweede plaats 
en werden Noortje en Fenna knap 
derde. Waar we al zo trots zijn 
op deze resultaten mochten we 
al deze deelnemers ook nog eens 
feliciteren met hun plaatsing voor 
de halve finale. Van harte gefeli-
citeerd allemaal! De finale gaat 
los op 3 december in Stiens en is 
dus ondertussen al geweest. Wil je 
weten hoe deze dag is verlopen? 
Neem dan snel een kijkje op onze 
Facebook- of op de Instagrampa-
gina en bekijk daar de foto’s voor 
een sfeerimpressie van deze dag. 
Van de groep die op 29 oktober al 
turnden, zijn er 9 doorgestroomd 
naar de halve finale op 28 no-
vember. In de inmiddels bekende 
sportzaal in Stiens lieten zij op-
nieuw hun beste oefeningen zien. 
Weer vele medailles werden er 
verdiend. Goud voor Eliza, Mar-
leen en Elin. Zilver voor Jelka, 

Djeslinn, Nora en Sanne en het 
brons ging naar Roos. Jelka nam 
opnieuw een mooie beker mee 
naar huis, want zij eindigde op 
een prachtige derde plaats. Wij als 
bestuur en leiding zijn ontzettend 
trots dat we, ondanks het afscheid 
bij de KNGU, mee hebben gedaan 
aan wedstrijden en ons van onze 
beste kant hebben kunnen laten 
zien. Het plezier straalt van de 
gezichten van onze leden af en 
ook leiding Iris geniet met volle 
teugen deze dagen. En het zit er 
nog niet op! Met al deze mooie re-
sultaten op zak, mogen er ook nog 
velen meedoen aan de finale. Dit 
betekent dat alleen de beste deel-
nemers van hun niveau op deze 
dag nog eenmaal hun individuele 
wedstrijd turnen. Spannend, maar 
vooral ook erg leuk l

Elts Syn Rol 
flessenactie
Maandag 2 januari a.s. komt 
Toneelvereniging Elts Syn Rol  
bij u langs om lege (statiegeld-) 
flessen op te halen.

U kunt vanaf 15.30 uur iemand 
aan de deur verwachten. Bent u 
niet thuis, dan mag u ze ook klaar 
zetten. Wilt u helpen mee te spa-
ren? Elts Syn Rol is u zeer dank-
baar!  

PS: zowel het jeugd- als het vol-
wassentoneel is weer druk bezig 

een toneelstuk op de planken te 
zetten! Voor het jeugdtoneel dat 
“It famke mei de stjerkes” op-
voert, zijn er alleen nog kaarten 
beschikbaar voor donderdag 29 
december om 17.00 uur. Meer 
info. op www.eltssynrol.nl. Meer 
informatie over het volwassento-
neel volgt binnenkort l



VOEDINGSCOACH HILLY

Gezond kerstontbijten
Sinterklaas is inmiddels weer vertrokken 
met zijn Pieten naar het warme Spanje. 
Heeft u ook zo genoten van deze tijd? Ik 
bewaar zelf hele goede herinneringen aan 
mijn ‘Sinterklaas-tijd’ als klein meisje. 
Nu ik zelf mem ben kan ik dit nog meer 
waarderen. Sinterklaas is voor mij ook 
genieten van alle lekkers zoals speculaas, 
pepernoten en chocola! Maar dan het liefst wel zelf gebak-
ken. Ik kom niet voor niets uit een echte bakkersfamilie! De 
decembermaand gaat verder en zo mogen we over 2 weken 
kerst gaan vieren. Ook dat lijkt tegenwoordig steeds meer om 
eten te draaien, hoe meer hoe beter lijkt het... Maar wordt ons 
lichaam daar ook zo blij van? Tegenwoordig is veel eten wat 
we kopen in de winkel sterk bewerkt door het toevoegen van 
(geraffineerde) suikers, (trans)vetten en E-nummers. Daardoor 
heeft ons lichaam veel werk te verzetten want al deze stof-
fen moeten ook verwerkt worden. Een belangrijke taak voor 
de lever. Af en toe wat van dit ongezonde(re) lekkers eten is 
op zich prima maar dat af en toe is bij veel mensen dagelijks 
geworden. Bij het kerstontbijt genieten veel mensen van de 
traditionele kerststol. Ik daag u uit om deze eens te vervangen 
voor een eigengemaakte versie waarbij uw bloedsuikerspiegel 
stabieler blijft en u niet na een uur alweer trek hebt, wat bij 
een stol uit de supermarkt wel vaak het geval is.

Vruchtenstol
Ingrediënten
-  200 gram amandelmeel (of een mix van andere gemalen 
noten)

-  50 gram mix van zonnebloempitten en/of pompoenpitten
-  200 gram kleine stukjes gedroogd fruit (vijgen, rozijnen, 
abrikozen, dadels enz.)

- 1 geraspte appel
- 1 eetlepel gesmolten kokosolie
- 4 eieren
- 1 tl kaneel
- snufje Keltisch/Himalaya zout
Cakeblik met bakpapier bekleed

Bereiding
Verwarm de oven voor op 170 graden. Doe alle ingrediënten, 
met uitzondering van de kokosolie en eieren, in een grote 
kom. Roer alles goed door elkaar. Klop 4 eieren schuimig in 
een aparte kom. Voeg dit samen met de gesmolten kokosolie 
toe aan de noten/vruchtenmix en roer alles goed door elkaar.
Schenk dit over in het cakeblik, welke je in de lengte hebt be-
kleed met bakpapier. Zet het 20 minuten afgedekt met alumi-
niumfolie in de oven. Haal daarna de folie eraf en laat het nog 
20 minuten in de oven staan. Laat de stol eerst afkoelen voor 
je het in plakken snijdt. Besmeer met roomboter. Onthoudt: 
uiteindelijk is het belangrijk wat je tussen oudjaar en kerst 
eet, niet andersom…  Fijne feestdagen gewenst!

Hulp nodig?
hillyposthumus@hotmail.com
Instagram:kindervoedingscoach_hilly 
Facebook: gezondevoedingvoorkinderen l
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Bern mei in ferhaal: Amy Krommendijk
In deze “Bern mei in ferhaal” 
het woord aan Amy Krom-
mendijk. In het onderstaande 
verhaal vertelt Amy iets over 
zichzelf. Wij horen iets over 
haar hobby’s, school en hoe 
zij het vindt om in Berltsum 
te wonen. Veel leesplezier met 
haar verhaal!

Wie ben je en waar woon je?
Ik ben Amy Krommendijk en ik 
ben 9 jaar. Ik kom uit Almelo en 
woon alweer 5 jaar in Berltsum. 
Daar woon ik met mijn vader en 
moeder en mijn zusje Jill van 8. 
Ik woon aan de Keats.
Van welke herinnering word jij blij?
Ik word blij als ik terug denk 
aan mijn opa en oma die pas zijn 
overleden. Als het warm weer 
was mochten wij altijd in de re-
genton of met de sproeiers van de 
grondpomp. Heel koud was dat 
maar ook heel erg leuk.
Wat zijn jouw hobby’s?
Ik ben gek op paardrijden, dit doe 

ik al vanaf mijn vierde. Daarnaast 
dans ik op maandag in Berltsum 
en op dinsdag in Akkrum, en ik 
doe ook nog aan turnen. Verder 
ben ik gek op muziek.
Waar mag iemand jou s ’nachts voor 
wakker maken?
Voor sushi en garnalen maar ook 
voor een feest ben ik altijd in. 
Maar ik slaap ook heel graag uit.
Wat wil jij later worden?
Het allerliefste zou ik graag zan-
geres of professioneel danseres 
worden. Anders zou ik graag in 
het ziekenhuis willen werken 
en dan het liefst iets met beval-
lingen. 
Welke smoesjes heb jij wel eens ge-
bruikt om ergens onder uit te komen?
Dat ik een gebroken arm had 
en zei dat ik daardoor echt niet 
kon opruimen. Dat ik juf naar 
huis liet bellen dat ik ziek was 
en mama mij moest ophalen en 
dat ik toen thuis zei, zo nu kan 
ik eindelijk die horrorfilms gaan 
kijken die Jill niet wil zien l  

CBS de Fûgelsang
Op uitnodiging van de bibliotheek 
in St. Annaparochie zijn een aan-

tal groepen op bezoek geweest. 
Groep 6 heeft de bibliotheek leren 
kennen door een actieve speur-
tocht (een soort levend ganzen-
bord) door de hele bibliotheek. 
Nu weten deze kinderen waar ze 
alle boeken kunnen vinden én 
zijn ze wat informatie wijzer ge-
worden. Ze mochten ook allemaal 
een boek lenen voor op school en 
kregen een Sinterklaaskleurplaat 
mee.  Verder staan op school in de 
groepen 5 en 6 de bekende tafels 
centraal. Er wordt elke week een 
tafel centraal gesteld en met leuke 
spelvormen zoals het ballonnen-
spel of het “droge oefenen” ko-
men er steeds meer kinderen die 
hun gestelde doel behalen.  Groep 
5 heeft o.l.v. juf Francis 10 weken 
lang een weerbaarheidscursus ge-
volgd. De zgn. rots en watertrai-
ning. De afsluitende les is altijd 
een hele speciale want door een 
juiste focus en het vertrouwen in 
jezelf, hebben de kinderen een 
plankje doormidden geslagen. Op 
elk plankje staat een doel waar de 
kinderen naar toe willen werken. 
Waar word je sterk van? Waar 
krijg je zelfvertrouwen door? Dit 

Gezelligheid o.b.s. Lyts Libben
Vol verwachting klopte ons 
hart…. Wat was het spannend!
Op maandag 5 december vierden 
we de verjaardag van Sinterklaas 

op o.b.s. Lyts Libben. Wat was het 
spannend en ook zo gezellig met 
Sinterklaas en zijn ‘gekke’ Pie-
ten. We hebben genoten! Sinter-
klaas en de Pieten, bedankt voor 
jullie bezoek, de pepernoten en 
de cadeautjes. Intussen zijn we 
al in de Kerstsfeer. Een hele fijne 
en gezellige periode op school 
met lichtjes, verhalen en samen 
zingen. Ook zijn er allerlei geza-
menlijke activiteiten in het kader 

van Kerst; een hele dag work-
shops knutselen, bingo, bakken 
enz. en een foute kersttruiendag.
Op dinsdag 20 december is er 
het kersdiner voor de kinderen 
en een gezellig samenzijn voor 
alle ouders. Gelukkig kunnen we 
dit weer samen vieren en elkaar 
weer ontmoeten! Zoekt u een 
leuke en gezellige basisschool 
voor uw kind(eren) waar kwa-
liteit en betrokkenheid voorop 
staat, dan bent u op Lyts Libben 
aan het juiste adres. Een rondlei-
ding en kennismakingsgesprek 
aanvragen kan door een mail te 
sturen naar lytslibben@elanowg.
nl of te bellen naar 0518-461736. 
Wij zien er naar uit om u te ont-
moeten. Aanmelden kan al vanaf 
2 jaar l

OBS Lyts Libben
was best wel spannend en niet 
voor elk kind vanzelfsprekend, 
maar uiteindelijk is het alle kin-
deren wel gelukt! Wat zijn wij 
trots op De Fûgelsang!Mocht u nu 
ook nog een goede school voor 
uw kind zoeken dan bent u van 
harte welkom op De Fûgelsang. 
We zijn een school die met zijn 
tijd meegaat, actieve werkvormen 
hanteert, goed naar de ontwik-
keling van het kind kijkt en daar 
het onderwijs op aanpast en waar 
een bekwaam en betrokken team 
samenwerkt.U kunt contact op-
nemen met de directeur Jeanette 
Slagter, voor het maken van een 
afspraak defugelsang@cbo-nwf.
nl of 0518-461218

Water en Klimaat in groep 7 
CBS De Fûgelsang
Op woensdag 30 november was 
Wetterskip Fryslân bij groep 7 in 
de klas. Waterschappers Hinke 
Janna en Martine vertelden over 
het waterschap én het klimaat. 
Want wat gebeurt er onder je dou-
cheputje en waar gaat al dat vieze 
water naar toe? Wat mag je wel 
en niet door je wc spoelen? En als 
er geen zeedijken waren, hadden 
we dan nog droge voeten? Wat 
voelen wij van de klimaatveran-
dering en wat kunnen kinderen 
zelf doen? Allemaal vragen waar 
een antwoord op is gegeven. Het 
tweede deel van de les bestond 
uit een escape-spel ‘Kraak de Klas’ 
met het thema water en klimaat-
verandering. Om de codes te kra-
ken, moest er worden gelezen, 
gerekend, gepuzzeld en kwam er 
zelfs taal aan bod. Maar het was 
vooral een uitdagend, spannend 
en leuk spel lSint en zijn pieten gestrand...?

Afgelopen week kregen de kin-
deren van de Foarûtgong een 
brief van de Sinterklaas. Hierin 
stond dat hij een bezoekje wilde 
brengen aan beide scholen. 

Maar omdat Berlikum nou niet 
echt naast de deur ligt, wilde de 
Sint graag met zijn helikopter 
‘De Goedheiligman II’ landen op 
het dorpsplein. Vorige week is 
daarom op het dorpsplein door 
alle kinderen de grote letter H 
ingekleurd met stoepkrijt zodat 
Sinterklaas goed kon landen. 

Op maandag 5 december was het 
dan eindelijk zover. Al vroeg ver-
zamelden alle kinderen zich op 
het dorpsplein. Vol verwachting 
klopte hun hartjes…….Na het zin-
gen van Sinterklaasliedjes kwam 
er een steppende Piet richting het 
dorsplein. Hij vertelde in paniek 
dat de helikopter was gestrand, 
waarop juf Sytske besloot om de 
brandweer te bellen. Gelukkig 
kwam de brandweer al snel, na 
het redden van Sinterklaas en zijn 
pieterbazen, met loeiende sirenes 
aan op het dorsplein. De kinderen 

hebben deze dag allen een bezoek 
gebracht aan de Sint en zijn Pie-
ten en zijn verwend met cadeau-
tjes. Door de kinderen van groep 
5 tot en met 8 zijn er fantastische, 

originele en creatieve surprises 
geknutseld. Wat hebben we met 
zijn allen genoten van deze prach-
tige dag. Dank Sinterklaas & Pie-
ten, tot volgend jaar!l



     
 

AGENDA
16 dec.  Oud papier Berltsum
17 dec. 17:00 u.  Waarme Wintermiddei, d’Ald Skoalle Wier
18 dec.  14.30-16.00 u. Knutselmiddag, ‘t Centrum
18 dec.  15.00-17.00 u. Kerstengelinez, Ioannis Teatertsjerke Wier
24 dec. 21.30 u.   Kerstnachtdienst, Koepelkerk
25 dec. 10.30 u.   Kerstgezinsdienst, Koepelkerk
26 dec. 09.30 u.   Kerkdienst, de Bliid Boadskipsjongers, Koepelkerk
28 dec. 19.30 u.  It famke mei de stjerkes, yn de tún fan it Heechhout
29 dec. 17.00 u.  It famke mei de stjerkes, yn de tún fan it Heechhout
29 dec. 19.30  u. It famke mei de stjerkes, yn de tún fan it Heechhout
31 dec.  16.00-20.00 u. Oudjaarsborrel It Piipskoft
4 jan.   Knutselmiddag d’Ald Skoalle Wier
7 jan.    Oud papier Wier
8 jan. 15.00-17.00 u.  De Band Helder, Ioannis Teatertsjerke Wier
13 jan.  14.00-16.30 u.  ‘Zoek een boek’, Vermaning en Mennozaal
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Berltsum kultuer

EVEN VOORSTELLEN
In de rubriek ‘Even voorstellen’ wil Op ‘e Roaster nieuwe bewoners 
van Berltsum en Wier de kans geven zichzelf voor te stellen en aan-
moedigen kennis te maken met dorpsgenoten. 

Wij zijn Klaas en Linda Jelsma. Wij wonen sinds half juli op 
De Pream 1. Samen hebben we 3 kinderen: Sanne (13 jaar), 
Emma (bijna 12 jaar) en Daan (8 jaar). We hebben 2 huisdie-
ren: Zoë (de poes) en Wammes (het konijn).  Klaas is project 
engineer bij Cervitech. Bij verschillende bedrijven leidt hij 
projecten. Linda is doktersassistente op de Spoed Eisende 
Hulp van het MCL. Sanne zit in de eerst klas op de Ulbe van 
Houten. Emma en Daan zitten op de Fûgelsang, in de groepen 
7 en 5.  Sanne is op dit moment aan het kijken of ze bij SC Ber-
likum wil voetballen. Daan is al lid en voetbalt bij JO-9. Emma 
vindt paardrijden erg leuk en doet dit 1 keer per 2 weken. Wij 
hebben hiervoor in Dokkum gewoond. We wilden graag erva-
ren hoe het is om in een dorp te wonen. We hadden gehoord 
dat Berltsum een actief dorp is waar regelmatig iets te bele-
ven valt. Dat trok ons aan. Toen we ontdekten dat er nieuwe 
woningen zouden worden gebouwd, hebben we ons hier in 
verdiept en hebben we besloten om te gaan verhuizen. Ons 
favoriete plekje is onze tuin, al is het nog niet zo heel gezellig 
ingericht. Maar we kunnen gauw buiten zitten en genieten 
van de zon. Verder moeten we het dorp nog verkennen, dus 
er zullen ongetwijfeld nog andere leuke plekken zijn. We zijn 
nog wat zoekende wat we leuk vinden en waar we iets zouden 
kunnen betekenen voor het dorps- en verenigingsleven. Klaas 
gaat in ieder geval regelmatig met Daan en zijn teamgenoten 
naar de voetbalwedstrijden! l

OBS Lyts Libben

Een nieuw muzikaal kerst-
programma met verhalen, 
meezing-momenten, een 
kruimeltje bezinning en een 
stevige portie gezellige kerst-
pret. 

En alles draait om de liefde. 18 
december in de Ioannis Teatert-
sjerke Wier l

Kerstengelinez 
Ioannis Teater-
tsjerke Wier

Zoek een boek
Veel bezoekers van de kerst-
markt hebben boeken uitge-
zocht om de winter te vullen 
met aangenaam leesplezier. 

De Vrienden van Vermaning wil-
len op 3 vrijdagen van 14.00-16.30 
uur opnieuw de Mennozaal en de 
Vermaning in Berltsum openen, 
zodat de bezoekers weer nieuwe 
boeken kunnen uitzoeken met 
een kopje koffie/thee erbij. De 
eerstvolgende boekenmiddag is 
vrijdag 13 januari 2023. Ook op 
vrijdag 10 februari en 10 maart 
worden boekenmiddagen geor-
ganiseerd. De opbrengst zal voor 
de komende verbouwing zijn van 
de voormalige kosterswoning. De 
Doopsgezinde Kerk is één van de 
3 rijksmonumenten die Berltsum 
heeft. Als je boeken over hebt of 
uitgelezen hebt, dan kunnen deze 
in het groene kastje voor bij de 
Vermaning. Zijn er complete do-
zen gevuld met boeken, dan ha-
len wij ze op. Neem dan contact 
op met Hieke Joostema-Greidanus 
(0518-462542). Tijdens deze boe-
kenmiddagen zijn er Nederlandse 
romans, Fryske boeken en kinder-
boeken te koop. Wij hebben geen 
pinapparatuur. Van harte welkom 
in de Vermaning en Mennozaal 
bij ‘Zoek een boek’ op 13 januari 
van 14.00-16.30 uur, Vermanings-
strjitte 3 te Berltsum l Vrienden 
van Vermaning

    Huisartspraktijk
R.A.Comello te BERLIKUM

EINDEJAARSMEDEDELINGEN
PRAKTIJK EN APOTHEEK GESLOTEN 

van maandag 26 december  t/m vrijdag 30 december 2022
Datum Overdag  Avond/nacht
24, 25, 26  december Dokterswacht Dokterswacht
27 december Marssum (8-17) Dokterswacht
28 december Marssum (8-17) Dokterswacht
29 december Berlikum (8-17) Dokterswacht
30 december Berlikum (8-17) Dokterswacht
31 december  Dokterswacht Dokterswacht
1 januari Dokterswacht Dokterswacht

GEOPEND voor DRINGENDE MEDISCHE ZAKEN: 
Wees op tijd met u herhaalrecepten, u kunt bestellen 
t/m woensdag 21 december 10.00 uur

De medewerkers van praktijk Comello wensen u Fijne Feest-
dagen, veel Gezondheid en Voorspoed in het Nieuwejaar!

Na twee jaren van aangepaste 
online kerstdiensten hopen 
we dit jaar weer met zijn allen 
samen te kunnen komen in de 
Koepelkerk. Om zo met zijn 
allen tijdens feestelijke dien-
sten de geboorte van Jezus te 
kunnen vieren. Het thema is 
VREDE.

De kerstnachtdienst is op zater-
dag 24 december en begint om 
21.30 uur. Het korps Opmaat ver-
leent muzikale medewerking en 
onze eigen dominee Bergsma is 
de voorganger. Na afloop kunt u 
onder het genot van een glaasje 

glühwein of chocolademelk nog 
gezellig napraten.

Op 1e Kerstdag is de kerstge-
zinsdienst, een dienst voor jong 
en oud, georganiseerd door de 
kerstcommissie en de leiding van 
de kindernevendienst. De dienst 
begint om 10.30 uur. De herders 
beleven een heel bijzonder avon-
tuur, zij laten jullie zien en horen 
wat zij op die kerstavond voor on-
gelooflijks meegemaakt hebben. 
Een kinderkoortje zingt mooie lie-
deren. De kinderen van de basis-
school hebben geknutseld, wat te 
maken heeft met het thema vrede. 

Piety van Dijk is de organist. Voor 
de jongsten is er kinderoppas.
2e Kerstdag Deze dienst begint 
om 9.30 uur. De Bliid boadskips-
jongers verzorgen deze dienst en 
Siegfried Derks speelt op het or-
gel.

Op zondag 18 december is er in 
't Centrum van 14.30 - 16.00 een 
knutselmiddag voor kinderen 
van 6 - 12 jaar. Graag van tevoren 
opgeven bij Janneke Mulder: jan-
nekealje@hotmail.com.

Wij wensen u/jullie gezegende 
kerstdagen toe l

PG Berltsum Kerstprogramma 2022 



 

■  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!

Harrie Moerings heeft ruim 20 jaar als fysiotherapeut en 
manueeltherapeut gewerkt in verschillende fysiotherapie-
praktijken en heeft zich sinds 2015 gespecialiseerd in voet-
klachten. Zijn kracht is de combinatie van fysiotherapie en 
podologie, oefeningen en steunzolen. Hij kijkt niet alleen naar 
de stand van de voeten, maar neemt het hele lichaam mee. 
En daarmee is hij uniek in deze regio.

Colofon Op'e Roaster
Redactieleden: 
Carla de Jong, Frans Rob, Amarins Haijma,
Joke Wassenaar, Tryntsje Zwart en Hilda Slingerland

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

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 

Sluitingsdata voor de eerstvolgende editie van      
Op ‘e Roaster
•  Advertenties dienen uiterlijk vrijdag 5 januari 2023 

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

•  Kopij dient uiterlijk vrijdag 5 januari 2023 op de 
redactie aanwezig te zijn via krant@berlikum.com

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
woensdag 18 januari 2023

> Glasbewassing 
 (bedrijf en particulier)

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

Berlikum  |   06 57 70 36 90   |  vandergraafmultiservice.nl

It Achtepaed 7
9041 EE BERLTSUM

06 2036 5470
hisse@brouwergevelrenovatie.nl


