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DORPSKRANT VOOR BERLTSUM EN WIER 

l 06  22woensdag 15 juni

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

Dit is Cora. Een lieve, maar ondeugende hond. Ze is 1,5 jaar 
oud en een kruising tussen een Herder en een Labrador. De 
inspiratie voor haar naam heeft te maken met de Corona-
tijd waarin ze geboren is… Regelmatig zet ze de Buorren op 
stelten wanneer ze weer eens ontsnapt is. Ze komt dan bij 
de Bakkerij en kwam zelfs een keer bij de Poiesz. Buiten aan 
een fietsenrek mocht ze wachten op haar baasjes met een 
bakje water. Dat kon ze wel gebruiken na dat hele avontuur. 
Zoals jullie horen is ze 
totaal niet bang en juist 
heel nieuwsgierig naar 
alles en iedereen. Ze 
vindt het heerlijk om 
te fietsen en te zwem-
men en kan ook wel 
goed luisteren. Als pup 
is ze erg ziek geweest. 
Er was sprake van een 
gedeeltelijke verlam-
ming van haar achter-
poten. Ze kon amper lo-
pen en viel steeds. Het 
was even de vraag of 
ze het wel zou redden. 
Moeilijke en onzekere 
dagen waren dat, ook 
omdat niet duidelijk 
was wat haar mankeer-
de. Uiteindelijk knapte 
ze wonderwel op van 
een antibioticakuur en 
herstelde volledig. Wat 
een opluchting! l

Pieter en Marieke,
 Buorren 23

Hûnelju

Hoi allemaal! 
Ik heb van betrouwbare bron-
nen gehoord dat er mensen zijn 
die graag willen weten wat voor 
werk ik precies doe, dus bij deze: 
Ik doe voornamelijk marketing. 
Chimu Adventures biedt pakket-
reizen aan naar Latijns-Amerika 
en de poolgebieden. Ik werk op 
het kantoor in Sydney. Het is geen 
reisbureau waar mensen binnen 
lopen om een vakantie te boeken. 
Nee, hier wordt alles online ge-
daan. Mijn taken zijn nogal ver-
schillend. Een aantal dingen die 
ik doe: Blogs schrijven, promotie/
pakket/tiktok/youtube video’s 
maken, vakantie-pakketten up-

daten (omschrijvingen en fotos), 
social media bijhouden, brochu-
res maken, persberichten schrij-
ven, route-mappen maken, foto’s 
bewerken, een beetje van alles 
en nog wat dus. Helaas worden 
de reizen niet bij ons op kantoor 
gemaakt en help ik dus ook niet 
mee de pakketten samen te stel-
len. Er werken 11 mensen op het 
kantoor in Sydney. In totaal wer-
ken er ongeveer 40 mensen voor 
Chimu. Veel mensen werken 
thuis of op het Brisbane kantoor. 
Ook werken een aantal in Nieuw 
Zeeland voor Viva Expeditions, of 
zoals ze hier zeggen “Chimu New 
Zealand”.  

In het kort nog even de hoogte-
punten van afgelopen maand. 
Ten eerste, de Blue Mountains. 
Samen met Lacey ben ik een 
weekendje in de Blue Mountains 
geweest. Wauw, wat is het daar 
toch prachtig. Veel waterval-
len, prachtige kliffen en leuke 
wandelpaden. Helaas waren veel 
gebieden gesloten door een ern-
stig ongeval in februari en door 
de zware regenval van afgelopen 
maanden. Zeer jammer natuur-
lijk, maar desondanks hebben we 
alsnog prachtige bergen, kliffen 
en watervallen kunnen zien. 
Ook is Vivid inmiddels begon-
nen. Vivid is een groot licht fes-

tival door de hele stad. Dit festi-
val duurt in totaal 3 weken, van 
27 mei tot 18 juni. Elke avond 

zijn er concerten, theatervoor-
stellingen, comedy shows, boot-
tochten, drone shows en andere 
evenementen. 27 mei ben ik met 
een boot om de haven gevaren, 
om zo de stad vanaf het water te 
zien. Dit was een verjaardagsca-
deautje van Arwa en wat was het 
geweldig! Overal felle kleuren, 
prachtige tekeningen, muziek en 
gezelligheid. Wat meer? Nieuw 
huisgenootje + hond, kaartjes ge-
kregen vanuit Nederland (super 
leuk!), komende reizen uitgestip-
peld en nog veel meer. Nou ik ga 
nog even van Vivid genieten, tot 
volgende maand l

Cheers, Maritha Born

MIJN AUSTRALIË AVONTUUR

Born to travel: Time flies when you’re having fun! 

 

Film ‘Bern de baas’
Op vrijdag 20 mei was de première van de film ‘Bern de baas’ van toneelvereniging Elts syn rol 
waarin kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 14 jaar mochten schitteren. 

Met een witte limousine wer-
den ze opgehaald bij it Piipskoft 
waar ze nietsvermoedend in de 
schmink zaten. De kinderen 
werden onder luid applaus opge-
wacht door enthousiast publiek 
en konden via de rode loper het 
Heechhout betreden.

Voorstelling
Vanaf februari hebben de kin-
deren onder begeleiding van 
Jantien Hoekstra, Janette Vrij en 
Marjette Tuininga gerepeteerd 
aan het stuk. Naast de première 
waren er op zaterdag ook nog 
twee voorstellingen. De premi-
ère was uitverkocht en de zater-
dag was ook druk bezocht.

Thema
Bern de baas is afkomstig van 
een verhaal uit 1937 van Henri 
Winterfield, namelijk ‘Timpetill, 

die Stadt ohne Eltern.’ De kin-
deren waren zo ondeugend en 
dwars dat de ouders en andere 
volwassenen hen een lesje wil-
den leren. Ze gingen er plotse-
ling vandoor en Timpetill werd 
ineens van de kinderen. Waar 
er in 2008 een Franse film over 
werd gemaakt volgde in 2014 
een openluchttheater voor kin-
deren over dit verhaal en daarop 
is het idee ontstaan om het in 
Berltsum te laten afspelen. Dit 
door middel van 8 scenes.

Opnames
De opnames zijn op verschil-
lende momenten en locaties 
gedaan. Grotendeels in de speel-
tuin van Berltsum, maar ook bij 
de slagerij en in het Piipskoft. De 
scenes werden afgespeeld in het 
Heechhout wat was omgetoverd 
tot een bioscoopzaal waarbij het 

publiek mocht genieten met een 
zakje popcorn. De kinderen zon-
gen onder andere ‘De leukste 
boargemaster dat bin ikke’ en 
dansten op Aretha Franklin met 
‘Think (freedom).’ Erg vermake-
lijk! 

Eind goed al goed
De kinderen in Berltsum die zon-
der ouders overbleven maakten 
er een potje van. De tweesplit-
sing die ontstond met de Tosca 
en Marjangroep maakte het vele 
geruzie en gescheld alleen maar 
erger en er was bijna geen eten 
meer. Ook werd er een meisje 
ziek en die had medicatie nodig. 
Dat maakte dat de kinderen het 
toch maar moesten gaan bijleg-
gen en gaan samenwerken. Zo 
kwam het uiteindelijk weer goed 
en is de rust wedergekeerd in het 
dorp l

In juli geen Op'e Roaster. In augustus wel ivm dorpsfeest
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Bern mei in ferhaal: 
Amarins Algra
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Amarins Algra. In 
het onderstaande verhaal vertelt Amarins iets over haarzelf. 
Wij horen iets over haar hobby’s, school en hoe zij het vindt 
om in Wier te wonen. Veel leesplezier met haar verhaal.

Wie ben je en waar woon 
je?
Hoi ik ben Amarins Algra 
en ik woon in Wier aan de 
Lautawei.

Wat zijn je hobby’s?
Mijn hobby’s zijn tennis-
sen, tekenen en dansen.

Wat is het leukste wat je 
hebt meegemaakt? 
Dat ik 4 jaar in Amerika 
heb gewoond en dat we 
toen naar Disney World in 
Florida zijn geweest. 

Wat vind je van school?
Wel leuk, ik mag er graag 
naartoe gaan en dan voor-
al lol maken met mijn 
vriendinnen. 
 
Wat wil je later worden?
Ik wil later juf worden. 
 
Wat is het spannendste wat je hebt meegemaakt?
Onze hond is geopereerd aan haar hart en de operatie was heel 
spannend. Gelukkig is het helemaal goed gegaan!
 
Wat vind je mooi aan Berltsum?
Ik weet niet wat ik mooi aan Berltsum vind, maar in Wier vind ik 
de camping mooi. Toen wij in Amerika woonden, gingen we hier 
soms een paar weken kamperen om dichtbij vrienden en familie te 
zijn. Dat was altijd heel gezellig l

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

> Glasbewassing 
 (bedrijf en particulier)

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

Berlikum  |   06 57 70 36 90   |  vandergraafmultiservice.nl
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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

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

Natuurlijk zorgt Lyts Libben voor de natuur!
Aandacht voor  natuur is belangrijk op o.b.s. Lyts Libben. Naast de algemene lessen in natuur 
vanuit de methode, besteden wij ook specifiek aandacht aan de natuur dicht om ons heen. Het 
liefst doen we dit door samen erop uit te trekken. Lekker de natuur in zodat kinderen ervaren en 
leren in en van de natuur. Zo maken we de kinderen bewust van de natuur en leren we hen dat het 
belangrijk is om goed te zorgen voor de natuur. 

Himmeldei
De straten en bermen in Berlikum 
zijn weer schoon! Op dinsdag 10 
mei was de jaarlijkse Himmeldei 
op Lyts Libben. ’s Ochtends was 
er theater over afval voor de groe-
pen 1 t/m 6 en een gastles over 
afval voor de groepen 7/8. ’s Mid-
dags hebben alle kinderen zwerf-
afval opgeruimd in de straten en 
bermen van Berlikum. Na afloop 
kregen alle kinderen een lekker 
ijsje, dat had iedereen dik ver-
diend!

Mijn berm bloeit
Op 16 mei trokken de kinderen 
van groep 6 erop uit om hun 
steentje bij te dragen aan de 
campagne ‘Mijn berm bloeit’ van 
de gemeente Waadhoeke. Nog 

niet zo lang geleden kleurden 
de bermen helemaal geel, wit of 
lichtblauw van boterbloemen, 
madeliefjes en pinksterbloemen. 
Tegenwoordig is een berm vol 
bloemen helaas eerder een uit-
zonderling dan regel. Met deze 
campagne vraagt de gemeente 
Waadhoeke aandacht voor de 
biodiversiteit in onze bermen. 
Niet alleen omdat bermen vol 
bloemen mooi is om naar te kij-
ken, maar vooral zijn bloeiende 
bermen belangrijk voor vlinders 
en andere insecten, die er leven. 
De kinderen van groep 6 hebben 
100 meter berm geïnventariseerd 
en om de 10 meter de bloemen 
geteld. Hiervoor gebruikten ze 
een bloemenkaart met daarop de 
namen van de bloemen; knoop-
kruid, hondsdraf, witte dovene-
tel en nog veel meer. De kinderen 
hebben nieuwe bloemen ontdekt 
waarvan ze de naam nog niet 

wisten. Wat was het leuk en leer-
zaam!

Bijenhotel
Onder begeleiding van een des-
kundige vrijwilliger van ‘Natu-
erlik Ferskaat’ in Berlikum, heb-
ben alle kinderen van de groepen 
7 en 8 eind mei een bijenhotel 
gemaakt. Een bijenhotel heeft 
allerlei buizen waarin de bijen 
hun eitjes leggen. Tussen elk ei-
tje leggen de bijen een balletje 
van stuifmeel en nectar. De lar-
ven eten dit op als ze uit het eitje 
komen. Ze blijven nog een tijdje 
in het holletje en ontwikkelen 
zich tot pop in een cocon. In het 
voorjaar kruipen de bijtjes uit de 
cocon en verlaten het bijenhotel 
om op zoek te gaan naar nectar 
en om verliefd te worden…. De 
kinderen waren super gemoti-
veerd en de bijenhotel zijn thuis 
opgehangen l



Berltsum yn bedriuw COLUMN
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Stel dat het wel lukt?
Een vrouw van in de veertig komt naar mijn praktijk. 
Ze vertelt dat ze een prima leven heeft maar er zijn wat 
dingen waar ze mee aan de slag wil. Ze twijfelt al een 
tijdje of dit het is. “Dit?” vraag ik.

“Ja, mijn leven, zoals ik het nu leid. Ik voel mij de laatste tijd 
onrustig en weet niet waar dat gevoel vandaan komt”. De 
vrouw zorgt voor haar gezin, zorgt voor vrienden en staat 
altijd voor iedereen klaar. “Wat voor werk doe je?” vraag 
ik haar. “Ik werk in de zorg en vind mijn werk heel leuk” 
zegt ze (iets te snel). Eigenlijk vindt ze ook dat ze niet mag 
klagen, ze heeft immers alles waar een mens gelukkig van 
zou kunnen zijn. Het lijkt zo ondankbaar dat ze zich niet 
gelukkig voelt. “Dat kan toch niet met alles wat ik heb?”
Ze vertelt hoe ze in de zorg is terechtgekomen: “Mijn moe-
der werkte in de zorg en haar zussen ook. Zij hebben voor 
mijn oma gezorgd toen zij ziek werd. Oma is jong overle-
den”. “Is het niet gelukt haar in leven te houden?” vraag 
ik. De vrouw begrijpt precies wat ik bedoel. Ze kampten 
inderdaad met een schuldgevoel omdat ze er alles aan heb-
ben gedaan en hun moeder toch is overleden. “Zouden ze 
daarom in de zorg zijn gegaan?” vraagt de vrouw. Ik haal 
mijn schouders op: “het zou kunnen”. En wat was jouw mo-
tivatie? Mijn omgeving ging er gewoon vanuit dat ik ook de 
zorg in zou gaan. Het was vanzelfsprekend dat ik die oplei-
ding ging doen.
Ik besluit een oefening met haar te doen. Wat wil de dro-
mer in jou? Wat als alles mogelijk is en je alles mag zijn…? 
Voordat ik mijn zin afmaak zegt ze: “Voor de klas!! Daar 
droomde ik als klein meisje van”. Ze fleurt op maar onmid-
dellijk komt haar innerlijke criticus de hoek omkijken: “Ik 
ben toch veel te oud en dan moet ik weer naar school en 
hoe zal mijn familie reageren en..en…” Het is even stil en 
ik zeg: “Stel dat het wel lukt?” Haar ogen stralen. Ze heeft 
een antwoord op haar vraag. l

Robbert de Zeeuw op eigen benen met 
schoonmaakservice
Na ruim tien jaar werkervaring als allround schoonmaker bij Tendens was het in maart 2022 tijd 
voor Robbert de Zeeuw om zijn eigen schoonmaakservice te beginnen. Waar het aanbod van het 
werkzaamhedenpakket divers is staat voor Robbert de klant centraal, want ‘’it moaiste fan it berop 
is dochs it kontakt mei klanten’’. 

Miedema Makelaars bestaat 15 jaar
Na maandenlang over een krantenknipsel te hebben nagedacht, durfde Gosse Miedema in de 
zomer van 2007 de stap te wagen. Hij vroeg zijn dochter Tjettje om samen een franchise 
makelaarsvestiging in Leeuwarden op te starten. Inmiddels - alweer 15 jaar later - werken beide 
makelaars nog dagelijks met evenveel enthousiasme samen voor de aan- en verkoop van woningen 
in Noordwest-Friesland.

Twee super vrijwilligers 
SC Berlikum in zonnetje gezet
Tijdens de receptie in het kader van het vijftigjarige jubileum 
van SC Berlikum op vrijdag 27 mei bij hoofdsponsor Sans 
Souci zijn twee super vrijwilligers van SC Berlikum in het 
zonnetje gezet: Jakob Dobben en Eeltje Osinga.

De KNVB heeft Jakob Dobben de Gouden Speld uitgereikt voor zijn 
inzet voor het amateurvoetbal en SC Berlikum in het bijzonder. 
Daarnaast heeft het bestuur van de voetbalvereniging besloten om 
Eeltje Osinga tot Erelid van SC Berlikum te benoemen. Beide he-
ren zijn bijna dagelijks te vinden op Sportcomplex De Koekoek en 
zorgen er al jarenlang voor dat hier gevoetbald kan worden.

De foto is gemaakt voor het gebouw waar onze vereniging exact 
vijftig jaar geleden is opgericht: de voormalige Monty Bar op It 
Skil l

Jongere jaren
Vele dorpsgenoten kennen Rob-
bert de Zeeuw als een echte 
Berltsumer. Zo maakte hij onder 
andere zeventien jaar furore in 
het vlaggenschip van SC Berli-
kum en maakte daar maar liefst 
77 competitiedoelpunten. Dat de 
wieg van Robbert in het Gelderse 
Ede stond is minder bekend. Sa-
men met kleine broer Nick en ou-
ders Aart en Berry verhuisde hij, 
met nog een eerdere uitstap van 
twee jaar in Leeuwarden, op zes-
jarige leeftijd naar Berltsum Wan-
neer er in zijn jeugdjaren aan 
hem gevraagd zou worden wat 
voor beroep hij in de toekomst 
zou uitoefenen, zal het antwoord 
waarschijnlijk niet direct schoon-
maker zijn geweest. Tijdens zijn 
HBO-studie Communicatie aan de 
NHL hogeschool in Leeuwarden 
kwam hij erachter dat een volle-
dige kantoorbaan niks voor hem 
zou zijn. Via zijn afstudeerstage 
kwam hij met een vakantiebaan 
bij Tendens terecht. Hier is hij 
sindsdien werkzaam gebleven.

Werkzaamheden
De opgedane kennis en kunde 
van het schoonmaakgilde zijn in 
de afgelopen jaren vanzelfspre-
kende handelingen geworden 
voor Robbert. Het scala aan werk-

zaamheden van schoonmaakser-
vice de Zeeuw bestaat uit glasbe-
wassing, particuliere en zakelijke 
schoonmaak, reinigen van zon-
nepanelen, hogedrukreiniging, 
tapijt- en meubelreiniging en het 
in de was zetten van vloeren. 
Voorheen toerde Robbert samen 
met collega Johan van der Bij met 
veel plezier door de regio om kan-
toorpanden te wassen en diverse 
werkzaamheden te verrichten 
binnen een grote klantenkring. 
Nu hij voor zichzelf is begonnen 
is hij veelal alleen op pad, maar 
zoals misschien wel bekend is de 
schoonmaakbranche in ons dorp 
een ruim beoefend beroep. Daar-
om is het belangrijk voor Robbert 
om andere Berltsumer schoon-
maakbedrijven zoals Van der 
Graaf Multiservice niet als grote 
concurrent maar als samenwer-

kingspartner te zien om elkaar te 
versterken. 

Met veel plezier en passie worden 
de werkzaamheden aangeboden 
en uitgevoerd. Vaste uitvalsbasis 
hierbij is Robbert zijn vaste stek 
op De Keats waar hij woonachtig 
is met vrouw Iris en zoon Bjorn. 
Met hun support is Robbert in de 
eerste maanden fanatiek aan de 
slag gegaan met de opstart van 
Schoonmaakservice de Zeeuw. 
Hoe deze vliegende start een ver-
volg gaat krijgen zal zich in de 
toekomst gaan uitwijzen, maar 
de vastberadenheid om met het-
zelfde fanatisme door te gaan 
is er zeker! Vrijblijvend contact 
opnemen is te allen tijde moge-
lijk door te mailen naar info@
dezeeuwschoonmaakservice.nl 
of te bellen naar 06-12828030 l

“Tjettje was pas 23 jaar oud, maar 
had al een heel helder beeld van 
wat zij wilde. Ze riep al tijden 
dat ze iets voor zichzelf wilde be-
ginnen. Iedere keer raakte haar 
opmerking iets in mij. Toen ik 
voorstelde om samen een fran-
chisecontract voor een make-
laarskantoor te tekenen, zaten 
we binnen no time bij de Kamer 
van Koophandel”, start makelaar 
Gosse Miedema. Tien jaar lang 
verzorgden vader en dochter de 
verkoop van diverse woningen. 
Terwijl Tjettje de binnendienst 
voor haar rekening nam, ver-
zorgde Gosse de afspraken buiten 
de deur. In 2017 stapten zij over 
naar een nieuwe bedrijfsnaam. 
Onder de noemer Miedema Ma-
kelaars bieden zij sindsdien het-
zelfde aanbod, vanuit hetzelfde 
team en kantoor. 15 jarig jubi-
leum Tjettje Miedema: “Destijds 
hadden we niet kunnen beden-
ken dat wij 15 jaar later voor zo’n 
uitbreiding van ons team, onze 
bedrijven en onze bedrijvigheid 
hadden kunnen zorgen. Daar zijn 
we grutsk op! Om ons 15 jarige 
bestaan te vieren blikken we in 
2022 terug, maar pakken we ook 

flink uit”. Ondanks de jarenlange 
ervaring is er volgens vader en 
dochter één aspect wat bij iedere 
verkoop weer terugkomt. “De 
stressvolle periode om een wo-
ning verkoopklaar te maken en 
zo optimaal mogelijk te presen-
teren, blijft voor verkopers een 
heikel punt. Zeker in de huidige 
woningmarkt is het belangrijk 
om te weten hoe je het verschil 
maakt. Wij weten welke stappen 
daarvoor gezet moeten worden”, 
legt Tjettje uit.

Ontspannen cadeau voor ver-
kopers
Vanzelfsprekend denkt het team 
van Miedema Makelaars graag 
met haar verkopers mee, be-
spaart zij veel tijd en ontzorgt zij 

naar wens volledig. In 2022 doet 
zij daar nog graag een schepje 
bovenop. Wanneer u ervoor kiest 
om uw woning deze zomer via 
Miedema Makelaars te verkopen, 
verzorgen zij eenmalige de totale 
ontzorging. Wat dat inhoudt? Zo-
dra uw woning opgeruimd en net-
jes is voor de woningfotografie 
of vlak voor de bezichtigingen, 
kunt u het stokje aan Miedema 
Makelaars overdragen en gaan 
ontspannen. Terwijl zij ervoor 
zorgen dat uw woning er perfect 
uitziet, mag u op kosten van Mie-
dema Makelaars namelijk samen 
met uw gezin of partner genie-
ten van een dagje óf nachtje uit. 
“Een écht cadeautje dus, waar we 
graag vele verkopers blij mee wil-
len maken”, aldus Gosse l



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.

It Achtepaed 7
9041 EE BERLTSUM

06 2036 5470
hisse@brouwergevelrenovatie.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

Dames & HerenDames & Heren 

Iedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tariefIedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tarief 

De agrarisch 
fi nancierings-
specialist

Wij staan voor u klaar:
www.ynsigt.nl  058 20 300 20

Ynsigt is dé plek waar je als 

agrarisch ondernemer aanklopt 

voor advies en begeleiding bij 

een fi nancieringsvraagstuk.

Tsjerke út 'e steigers.
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Baas boppe baas
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 bele-
ven 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 vertel ik mijn ver-
haal in het ‘Hollânsk’. Ook voor de mede-integrerende hollandsta-
ligen is het noflik dat ze overal een beetje van op de hoogte kunnen 
blijven en mee kunnen praten. Neemt u het mij echter niet kwalijk 
als u mij hier en daar op een Frisisme betrapt....... 

Wauw! Wat een entree hadden de acteurs en actrices van 
Elts syn rol. Op 10 mei scheurden ze met een treintje door 
Berltsum om de laatste kaarten te verkopen. Dit was ech-
ter niks vergeleken bij de vette limo waarin ze hun entree 
maakten bij de première van ‘Bern de Baas’. Bij het Heech-
hout lag de rode loper ook nog eens voor ze klaar. Beste 
mensen: Hollywood was er niks bij. De hele voorstelling 
ging als een film aan me voorbij, maar dat was ook de be-
doeling heb ik me laten vertellen. Het was weer een prach-
tig avondje uit. Helaas heb ik geen handtekeningen kun-
nen bemachtigen, maar wie weet loop ik deze  filmsterren 
nog eens ergens anders tegen het lijf. Bijvoorbeeld bij de 
supermarkt. Echte sterren moeten toch ook gewoon eten?
Over de supermarkt gesproken……Laatst haalde ik nog 
even gauw een pizza bij de Poiesz. Aan de ene kant was 
het jammer dat ik de sterren van het witte doek daar niet 
zag, maar aan de andere kant kom ik nooit zonder nieuw-
tjes bij de Poiesz vandaan. Dat is ook wel wat waard. Bij de 
kassa hoorde ik dat de jeugd van GV Berlikum naar Kou-
dum was geweest voor een springwedstrijd. Een hier niet 
met name te noemen ouder zei dat wat extra vering onder 
de auto’s een volgende keer geen overbodige luxe zou zijn. 
Door al het gewonnen eremetaal hingen sommige auto’s 
op de terugweg zo zwaar achterover dat de schokbrekers 
het bijna niet meer aankonden. Die jongens en meiden 
zijn echt zo lenig als een laken dus daar kun je je de vol-
gende keer maar beter op voorbereiden. Even een schok-
brekercheck van tevoren en dan komt het vast goed. Maar 
ja wat heb ik er eigenlijk ook mee nodig nou? 
Eenmaal thuis zag ik op Facebook dat ook de jeugd van 
SC Berlikum niet voor één gat is te vangen. Het team van 
JO8-1 won dit seizoen alle wedstrijden en kreeg een mooie 
beker. 

Nergens niet om, maar volgens mij zijn de Berltsumer en 
Wierster bern baas boppe baas!
Zo, nu eerst maar eens kijken wat juli ons brengt. Als ik 
de berichten zo lees wordt het in het eerste weekend al 
smoordruk. De SC Berlikum familiedag, het gymspekta-
kel en het hele weekend een prachtige merkeprogramma 
voor de alleskunners, kaatsers en muziekliefhebbers uit 
Wier en omgeving. Ik weet zuiver niet waar ik het eerst 
en laatst heen moet. Eerst juni nog maar even afronden op 
de Berltsumer Merke. Wie weet tref ik u binnenkort nog 
ergens en zo niet…..dan in ieder geval op het dorpsfeest! l 

Murkje

  

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 
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•  Import & Export 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

Geef je op voor de 
Wylde Wierster Keatspartij
Op 1 juli a.s. organiseert de Merkecommissie samen met V.v.V. 
Wier de Wylde Wierster Keatspartij. De partij wordt gekaatst 
met de zachte bal. 

Tijdens de partij zijn er ook leuke prijzen te winnen voor de eerste 
boppeslach in 1x, het eerste eerst etc. En wie gaat er uiteindelijk met 
de krans naar huis? We maken er een mooie feestpartij van! Iedereen 
mag meedoen met een partuur van 2 of 3 personen. Of je nu wel of 
niet lid bent van V.v.V. Wier. 
Aanvang: 20.00 uur
Inleg: € 3,50 per persoon (voor zowel leden als niet-leden)
Leeftijd: vanaf 14 jaar 
Opgave:  vóór woensdag 29 juni om 19.00 uur. Stuur een mail met 

de namen van jouw partuur (2 of 3 personen) en telefoon-
nummer naar dehaanbetty@live.nl of  bel/app naar 06-
40489620.

Wil je wel graag meedoen, maar lukt het je niet om een partuur bij 
elkaar te krijgen? Geef dit dan aan bij de opgave en wie weet kunnen 
we jou helpen l 

Uitnodiging 
Op vrijdagavond 1 juli 2022 
houden Stichting Dorpsge-
meenschappen Berltsum en 
Wier hun jaarvergadering in 
‘it Centrum’ te Berltsum. Ze 
starten om 20:00 uur.

We nodigen iedereen die zich bij 
onze stichting betrokken voelt 
uit om aanwezig te zijn bij deze 
avond.  We versturen dit keer 
geen persoonlijke uitnodigin-
gen. Hier hebben we voor geko-
zen omdat we in de afgelopen 
twee jaar weinig contact met de 
verenigingen en stichtingen uit 
Berltsum hebben gehad, omdat 
er in de coronaperiode weinig 
aanvragen zijn binnengekomen.
Dus grijpen we deze gelegen-
heid aan om alle vrijwilligers 
van diverse stichtingen en ver-
enigingen en andere betrokken 
dorpsbewoners/donateurs uit te 
nodigen om elkaar weer te ont-
moeten.  Voor de pauze gaan we 
de officiële zaken rondom onze 
stichting behandelen. Na de pau-
ze is het woord aan de commis-
sie van het Multifunctioneel Cen-
trum om ons bij te praten over 
het wel en wee van het nieuw te 
bouwen MFC.  Dus bij deze van 
harte welkom op 1 juli in ‘it Cen-
trum’l
Bestuur van Stichting Dorpsgemeen-
schappen Berltsum en Wier

Samar in Momint...

Van A naar Beter



VOEDINGSCOACH HILLY

Eat the rainbow 
Een bezoekje aan de plaatselijke groenteboer is voor 
mij altijd een feestje! Weer heerlijke groenten en fruit 
van het seizoen inslaan! 

Al die verschillende kleuren zien er ook zo mooi uit! Wist je 
dat groenten en fruit hun mooie kleurtje danken aan fyto-
nutriënten? Dit zijn natuurlijke bestanddelen van planten, 
die zorgen voor bescherming tegen Uv-stralen en insecten. 
En daarnaast zorgen ze dus ook voor de kleur die een plant 
of vrucht krijgt. Vitaminen en mineralen vallen ook onder 
de fytonutriënten. 

Waarom zou je groenten in diverse kleuren eten? De ene 
groentesoort bevat meer mineralen en vitaminen dan de 
andere. Een kleurrijk gevuld bord doet je dus niet alleen 
watertanden, het zorgt er ook voor dat je een waaier aan 
vitaminen en mineralen binnenkrijgt. Deze vitamines en 
mineralen zijn onmisbaar voor allerlei processen in het li-
chaam. Vitaminen zijn bijvoorbeeld erg belangrijk voor je 
algemene gezondheid, ze ondersteunen je immuunsysteem, 
helpen het eten om te zetten in energie en ze houden je 
zenuwen gezond. 

Mineralen zijn ook essentiële voedingsstoffen, welke je li-
chaam niet zelf kan aanmaken. Belangrijk om ze dus dage-
lijks voldoende binnen te krijgen via je voeding. Mineralen 
zijn o.a. goed voor je botten, hart, brein en spieren. 
Door deze dus volop te eten zorgt dit voor een goede boost 
voor je gezondheid!
Het is werkelijk voeding voor je lijf(je) en een behoudt voor 
je lichaam. En daarvan heb je er maar 1!
 
We zitten inmiddels volop in het rabarberseizoen, daarom 
deel ik graag dit recept voor rabarbercrumble. Omdat rabar-
ber meestal in zoete gerechten wordt verwerkt lijkt het erg 
op fruit. Maar rabarber behoort toch echt tot de groente fa-
milie. Een prachtige veelzijdige groente die herkend wordt 
aan zijn mooie rood/roze gekleurde stelen.

RABARBERCRUMBLE

Dit heb je nodig voor 6 porties (ovenschaal)
• 500 gram rabarber (hoe roder de stelen, hoe zoeter)
• 75 gram aardbeien
•  Sap en pulp van                                                 

4 mandarijnen
• 2 el ahornsiroop
• 1 tl vanille-essence/poeder
• 1 afgestreken el Ceylonkaneel
• 125 gram quinoavlokken
• 125 gram amandelmeel 
•  125 gram koude kokosolie of 

roomboter
• 3 el kokosrasp

Zo maak je het
Verwarm de oven voor op 180 graden. Was de stelen en 
snijd de rabarber in dunne schijfjes. Doet dit ook met de 
aardbeien. Meng de rabarber met de aardbeistukjes en doe 
ze in een ovenschaal. Druk lichtjes aan. Klop het manda-
rijnsap en pulp met de kaneel, ahornsiroop en vanille tot 
een egaal mengsel. Verdeel gelijkmatig over de rabarber. 
Snijd de koude kokosolie of boter in stukjes. Meng met het 
amandelmeel, quinoavlokken en kokosrasp en kneed er een 
crumble van. Verdeel dit over de rabarber. Zet de schaal voor 
ongeveer 30 min in de oven. Wanneer je met een vork ge-
makkelijk door de rabarber heen prikt, is hij gaar. Heel lek-
ker met een lepel (kokos)yoghurt en zowel warm als koud te 
eten. Probeer eens als ontbijt/lunch of zet hem op tafel na 
een zomerse bbq met een bolletje ijs l
Lekker ite!

Hulp nodig?
hillyposthumus@hotmail.com

Instagram:
kindervoedingscoach_hilly 

Facebook: 
gezondevoedingvoorkinderen

Spieren voor Spieren – De grens opzoeken!
Op zaterdag 9 juli zal Team Eijzenga zich opnieuw 
inzetten voor het goede doel. Een mooi doel, Spieren 
voor Spieren, waarbij de zoon van een goede vriend 
van mij de ambassadeur is deze dag. 

Ook ik wil mijn steentje bijdragen, echter zoek ik liever op 
de fiets mijn grens op. En dat is nou precies wat mijn idee 
is op deze dag: de grens opzoeken! De grens van de pro-
vincie welteverstaan!  Vanaf Team Eijzenga vertrekken we 
rond 6:00 uur om daarna via de Zwarte Haan een route te 
fietsen die zo nauwkeurig mogelijk over de provinciegrens 
loopt. Een tocht van meer dan 300 kilometer, een absolute 
uitdaging en een mooi avontuur.  Deze tocht wordt een 
stuk draaglijker als er een peloton gevormd kan worden 
met racefietsers die deze uitdaging ook wel zien zitten. Sa-
men gaan we op zoek naar sponsoren en daarmee hopen 
we het bedrag van de lopers en wandelaars voor Spieren voor Spieren te verhogen.  In aanloop naar deze 
dag kunnen we onderling al een aantal momenten inplannen om samen te gaan fietsen. Natuurlijk kan er 
ook gekozen worden om een gedeelte van de route mee te fietsen en ons op die manier te ondersteunen.  
Op dit moment is het lastig te zeggen wat ongeveer de gemiddelde snelheid zal worden deze dag en waar 
rekening mee moet worden gehouden. Verwacht in ieder geval een pittige dag in het zadel! We zullen in 
ieder geval een aantal stops maken en het idee is om ook een volgauto te regelen. Over de verdere orga-
nisatie zal later nagedacht gaan worden. Nu is het eerst zaak om medestanders te vinden die met mij de 
grens gaan opzoeken. 
Interesse? Mail naar Ellen Eijzenga via ellen@eijzenga.nl onder vermelding van Grens opzoeken l

Gymnastiekvereniging Berlikum bedolven 
onder medailles en diploma’s 
Op 20 mei zijn onze turnsters en turner onder begeleider van Iris, Janna Marije en Dries afgereisd naar 
Koudum om de strijd aan te gaan met andere turnteams uit Friesland (en zelfs een uit Groningen). 

Eindelijk mochten de turnpakjes 
weer uit kast! In groepjes van drie 
lieten de deelnemers hun mooi-
ste sprongen zien op de airtrack, 
minitrampoline en de kast. Naast 
dat de deelnemers enorm veel 
plezier hebben gehad, hebben zij 
ook nog een hele bult met medail-
les mee naar huis genomen. Ieder-
een heeft deze dag een medaille 
verdiend aan de hand van de bij 
elkaar gesprokkelde punten. Op 
basis hiervan kreeg je het goud, 
zilver of brons uitgereikt. Daar-
naast kon je ook nog medailles 
winnen op de all-round en de toe-
stellen apart van elkaar. Dit resul-
teerde in 24 gouden, 16 zilveren 
en 22 bronzen plakken. Een enor-
me prestatie waar wij als bestuur 
en leiding enorm trots op zijn. We 
hebben genoten van de dag, de 
deelnemers en hun oefeningen. 
Niet alleen de recreanten en selec-
tieleden hebben deze maand een 
heuse prestatie neergezet. Ook 
onze kleuters hebben hun armen 
uit de mouwen gestoken en heb-
ben zich in het zweet gewerkt tij-

dens de diplomeringsdag van de 
Nijntje-beweeglessen op woens-
dag 1 juni. Deze bijzondere les 
mochten zij samen met hun ou-
ders de oefeningen doen en kon-
den de ouders zien wat zij geleerd 
hebben. Touw zwaaien, trampo-
line springen, rekstok, ballen rol-
len, pittenzakjes gooien, balk lo-
pen en koprollen. Alle oefeningen 
hebben zij met verve doorstaan 
en daarom mochten zij onder 
luid applaus een prachtig diploma 
ophalen bij juf Iris. Iedereen van 
harte gefeliciteerd! 

Willen jullie (kinderen) ook ken-

nismaken met gymnastiek? No-
teer dat snel zaterdag 2 juli in de 
agenda. Gymnastiekvereniging 
Berlikum organiseert deze dag 
in samenwerking met Jeugdsoci-
eteit It Piipskoft een waar gym-
spektakel. Neem snel een kijkje 
op onze Facebook. Daar vind je 
foto’s van de wedstrijden en de 
diplomering, maar ook zal daar 
de informatie van de gymdag be-
kend worden gemaakt. Kun je zo 
lang niet wachten? Kom dan snel 
gebruik maken van onze 2 gratis 
proeflessen. Neem daarvoor wel 
even contact met ons op via gym-
berlikum@gmail.com l
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AGENDA
14-17 juni 19.00 uur  Avondvierdaagse -Berltsum Wier

23-26 juni   Berltsumer Merke

1, 2, 3 en 6 juli   Wierster Merke

1 juli 18.00 uur Oud papier Berltsum

1 juli 20.00 uur  Jaarvergadering Stichting Dorps-

   gemeenschappen Berltsum en Wier

2 juli   Jubileum SC Berlikum

16 juli 11.00 uur Boer-Burger Fietstocht

berlikum.com 11

Berltsum kultuer

Terugblik dorpsfeest: optocht

De Boer-Burger 
Fietstocht
Een prachtige fietstocht op 
16 juli van ± 30 km door 
Waadhoeke. 

Langs 11 verschillende bedrijven 
en bezienswaardigheden: veehou-
derijbedrijven, akkerbouwers, de 
aardbeienkwekerij Van Overbeek, 
de streekboerderij Dykstra State 
met de buurtmarkt Better Foar 
Letter, Loonbedrijf Joostema in 
Minnertsga, de Beleeftuinen van 
Joostema in Berltsum. Hein Jaap 
Hilarides zal een korte act geven 
tussen de aardappelen met een 
prachtig uitzichtpunt in Menaam. 
Josse Pietersma staat op een voor-
middeleeuwse terp aan de Mied-
leane 5A in Minnertsga, een plek 
waar u deze fietsdag éénmaal de 
kans krijgt om deze unieke plek 
te bezichtigen. Hilly Lautenbach, 
de foodspecialist komt u ook on-
derweg tegen op de fiets en zij 
verzorgt de lekkerste hapjes. Het 
Agro-team informeert u over be-
langrijke actuele zaken die spelen 
in de agrarische sector. Startplaat-
sen met koffie/thee en voldoende 
parkeerplaatsen zijn Dykstra 
State, Bitgumerdyk 24 Menaam, 
Aardbeienkwekerij Van Over-
beek, Bûtenpôle 11A, Berltsum 
of Loonbedrijf Joostema, Moaie 
Peal 1, Minnertsga. Maar ook op 
alle andere bezienswaardigheden 
kan gestart worden vanaf 11.00 
uur. De fietsroute zelf inkorten 
kan ook. Voor meer info kunt u 
terecht op www.dorpsstyliste.nl 
Alle deelnemers sluiten tegelijk 
om 17.00 uur.  Deze fietstocht wordt 
mogelijk gemaakt door het Iepen 
Mienskipsfûns, gemeente Waadhoeke, 
de Fietsersbond en LTO l

Oudheidkamer De Grúsert 
verrast met gift van €250,-
De oudheidkamer heeft in februari gemeld in Op’e Roaster dat 
zij vanwege financiële problemen verhuisd is van de Vermaning 
in de Vermaningstrjitte naar het Groene Kruisgebouw aan de 
Sportleane. 

Dit als gevolg van de coronamaatregelen waardoor de stichting de 
jaarlijkse inkomsten miste van de Amaryllisbollenverkoop en de con-
tante donaties. Gelukkig vonden we een nieuwe plek bij het Groene 
Kruis en volgende jaar in het nieuwe MFC. Het bestuur werd bijzon-
der verrast door een voucher van de ondernemersvereniging Ûnder-
nimmend Berltsum – Wier ter waarde van € 250,-. Hier gaat een ge-
weldige stimulans van uit door niet bij de pakken neer te zitten maar 
nieuwe wegen te zoeken voor de verdere toekomst. In de loop der 
jaren is een ook grote collectie opgebouwd van documentatie over on-
dernemingen in Berltsum. Het digitaliseringsproject dat nu weer ver-
der kan gaan betreft ook dit deel van het documentatiecentrum. Wij 
zeggen: UBW heel hartelijk dank voor deze ‘stipe foar de takomst’! l

Johan Cats van UBW overhandigt de voucher aan Margriet Bouwma van De 
Grúsert.

Mennonieten weer te gast in Berltsum
De 22 Canadese Mennonieten doen een Europa-tour en kwamen maandag aan op Schiphol. 
Na twee dagen een druk programma in Amsterdam ging de touringcar met de Mennonieten de derde 
dag de Afsluitdijk over. 

Zij bezochten in Pingjum, Wit-
marsum en Berltsum de roots 
van Menno Simons o.l.v. Onijdes 
Sijtsma. Menno Simons is werel-
derfgoed en jaarlijks komen vele 
pelgrims uit verschillende landen 
naar deze drie genoemde plaatsen, 
ook buiten de grotere georgani-
seerde reizen om. 

Mede dankzij medewerking van 
de ondernemers was de Doopsge-
zinde Kerk op tijd klaar met het 
schilder- en schoonmaakwerk in-
clusief plaatsing van een nieuw 
hekwerk. Het was de eerste keer 
na coronatijd dat er weer Menno-
nieten in Berltsum kwamen voor 
een overnachting bij gastgezin-
nen. De gastgezinnen uit Berltsum 
en de regio stonden de overzeese 
gasten op te wachten in de Doops-
gezinde Kerk en iedereen ontving 
een kopje koffie/thee in de Doops-
gezinde Kerk. Het is alle keren 
weer verrassend als Onijdes Sijts-
ma de namen opleest en welk gast-
gezin welke buitenlandse gast(-en) 
krijgt toegewezen. De gastgezin-
nen verzorgen de warme maaltijd 

en een overnachting met ontbijt. 
Maar ook vele gastgezinnen trek-
ken er op uit om de Mennonieten 
de omgeving te laten zien. Regel-
matig ontmoeten verschillende 
gastgezinnen met Mennonieten 
elkaar bijv. bij de highlights in 
en rondom Berltsum zoals het 
kassengebied, het Hemmemama-
park, in de unieke Buorren met 
lintbebouwing, de Koepelkerk of 
bij de Waddenzee. 

De Mennonieten zijn altijd tevre-
den gasten en het is ook voor de 
gastgezinnen een verrijking in de 
dagelijkse sleur om 1 tot 4 logés 
in huis te hebben. De volgende 
dag om 8.30 uur na een fotoses-
sie was de bus weer vertrokken 
uit Berltsum. Alle gastgezinnen 
hartelijk dank voor het beschik-
baar stellen van de woning, want 
zonder u hadden we de Canadese 
Mennonieten niet op deze wijze 
kunnen ontmoeten. Het was weer 
een heel fijn gebeuren om de Men-
nonieten gastvrij te ontvangen in 
eenvoud. 
Er komen dit jaar nog 4 groepen 

Mennonieten: op 20 en 30 augus-
tus, 5 en 24 september. Mocht u 
ook graag Mennonieten voor 1 
nacht willen ontvangen, dan kunt 
u zich aanmelden bij Onijdes Sijt-
sma, tel. 051-461656 of onijdes-
sijtsma@hotmail.com l

Op de foto: De Canadese Mennonieten 
met gastgezinnen voor de Doopsge-
zinde Kerk. 

Huisartspraktijk
R.A.Comello te BERLIKUM

VOORAANKONDIGING ZOMERVAKANTIE

Praktijk en Apotheek 

GESLOTEN
 van maandag 8 augustus t/m 

vrijdag 26 augustus

HERHAALT U TIJDIG UW MEDICIJNEN?



 

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 12 augustus 2022 

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

•  Kopij dient uiterlijk vrijdag 12 augustus  2022 op de 
redactie aanwezig te zijn via krant@berlikum.com

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
woensdag 24 augustus 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!

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

Bûterhoeke 62, 9041 AD Berltsum

Volop kippen- en 
konijnenhokken bij ons 

verkrijgbaar

✔ Gratis parkeren 
✔ Grote voorraden 
✔ Breed assortiment 
✔ Deskundig
✔ Specialist 
✔ Persoonlijk advies
✔ Op maat

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

■ KELDERAFDICHTING

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


