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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. 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 diz-
ze rubryk komme baaskes mei harren hûn(en) oan it wurd. Elke-
nien mei harren eigen ferhaal. 

Hallo ik ben Cynthia. Ik heb sinds een jaar en drie maan-
den voor een hond gekozen.Ik heb hem Amaro genoemd. De 
naam is ontstaan door muziek over amore, wat liefde bete-
kent. Maar ‘liefde’ over straat roepen terwijl ik vaak bij men-
sen kom die weten wat het betekent vond ik gek dus is het 
Amaro geworden. Amaro is een kruising van een Australian 
Sheperd en een Bordercollie. Ik wilde heel graag een Austra-
lian Sheperd en toen ik bij de fokker was kwam ik er pas ach-
ter dat er Border Collie bij in zat. Ik ben toen gaan kijken wat 
voor karakter dat ras heeft en zag dat ze veel gemeen hebben. 
Alle twee zijn schapendrijvers. Amaro is een mannetje. Ik wil-
de graag een vrouwtje maar ik heb gekozen voor het hondje 
waar ik een 
band mee had 
en dat was met 
Amaro. Amaro 
is een dikke 
knuffeldoos en 
heeft veel ener-
gie. Zo luistert 
hij beter los dan 
aan de riem. Ik 
ga ook regelma-
tig met hem naar het strand. Bij het woord strand dan sprint 
hij en doet hij helemaal gek. Ik heb ook twee stormbanen 
gevonden, wat hij ook erg leuk vindt. Hij houdt niet van de 
fietskar, maar als hij zijn energie kwijt is dan wil hij wel in de 
fietskar. Speelgoed is meer een beloning dan iets lekkers. Hij 
kan zich daar helemaal op focussen. Hij maakt daar een spel 
van: ik mag het niet afpakken maar als ik hem negeer legt 
hij het speelgoed wel bij mij neer. Ik heb bewust gekozen 
voor een Aussie (afkorting voor het ras) omdat we vroeger 
ook zo’n hond hadden. Ik ben nu wel blij dat hij bijna door 
zijn pubertijd is. Hij is ook gek op kinderen en kan er de hele 
dag mee spelen. Hij is heel leergierig en kan deuren openen, 
ook al is de kruk van de deur dicht, deze moet ik dus altijd 
op slot zetten tegenwoordig.  Dit is mijn verhaal over Amaro, 
een grote knuffeldoos, leergierig en met veel energie l
Groetjes Cynthia
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Mijn Australië avontuur BORN to Travel

Verbouwing The Dance Factory (TDF)
In het Feestcafé tref ik Jetze Hoekstra, dochter Ingrid en haar vriend. Er wordt hard gewerkt aan 
een verbouwing van het Feestcafé TDF. Datzelfde geldt voor de vernieuwing van Discotheek TDF. 
In het weekend van 4/5 november gaan ze het Feestcafé heropenen met een nieuw concept.

Vormgeving
Door de coronabeperkingen in 
de afgelopen jaren was er nood-
gedwongen een andere aanpak 
nodig. Zo was er een periode dat 
er maar 100 mensen naar bin-
nen mochten. Jetze is in die tijd 
als chauffeur gaan werken maar 
wilde de horeca niet laten gaan. 
Dat zit in zijn bloed en ook in 
dat van zijn vrouw Francina en 
de kinderen die van jongs af aan 
geholpen hebben in het hore-
cabedrijf. Maart dit jaar mocht 
er uitgebreid worden naar 500 
gasten en nu weer maximaal. 
De discotheek heeft ruimte voor 
1800 gasten. 

Exploitatie
Jetze en Francina hebben  de-
cennialange ervaring en kennen 
vele gasten. Ze hebben er veel 
zin in om weer te kunnen ope-
nen. In de toekomst is het de 
bedoeling dat Ingrid het stokje 
zal overnemen. Na een zware 
coronaperiode hebben Jelly en 
Hylco andere keuzes gemaakt. 
Jetze blijft naast de horeca ook 
als chauffeur werkzaam. 

Discotheek TDF
Het TDF bestaat uit verschillende 
vertrekken. Zo is er een Bierlab 
met karaoke, The Fun Mainsta-
ge met pop-, top 40 muziek en 
hardstyle. Op de 1e verdieping 
bevindt zich een Après-Skihut 
met o.a. nl-talige muziek, en The 
Bronx (shotjesbar) daar wordt R 

& B muziek gedraaid en hangt 
een gettoachtige sfeer. In de 
Club hangt een sjieke sfeer en 
de muziek varieert. Een mooie 
locatie om themafeesten en be-
sloten feesten te vieren. Één keer 
in de maand op vrijdag worden 
er Schoolparty’s georganiseerd 
voor tieners. Deze duren tot 
23.30u. Niet alleen feest zegt Jet-
ze maar ook een maatschappe-
lijk belang. De jeugd treft elkaar, 
heeft plezier en ontwikkelt zich. 
Daarnaast zijn er de Feestfabriek 
feesten voor de leeftijd van 18+ 
met bekende artiesten en DJ’s. 
Deze feesten duren tot 4.30u. 

Nieuw concept
Via sociale media is er een en-

quête afgenomen. Binnen een 
dag werd deze 100 keer inge-
vuld en in totaal stond de teller 
op 250 keer. Met  de gemiddelde 
leeftijd tussen 18 en 32 jaar. Op 
deze manier werd inzichtelijk 
wat de wensen zijn van de gas-
ten. Jetze vertelt dat het vooral 
een bevestiging was dat de plan-
nen die er lagen kloppend wa-
ren. Wat dit nieuwe concept in-
houd, daar laten Jetze en Ingrid 
nog niet veel over los. Misschien 
dat we het met zijn allen gewoon 
maar moeten beleven. Ik heb er 
in ieder geval heel veel zin en 
kijk ernaar uit om weer eens als 
vanouds naar het TDF te gaan l 

Interview: Tryntsje Zwart

Hoi hoi, 
Daar was ik alweer. Inmiddels zit 
ik alweer 5 weken in Auckland. 
Het duurde even maar Auckland 
is van een 6 naar een 7 gegaan. 
Het is nog steeds niet mijn fa-
voriete stad, maar als je goed 
zoekt zijn er wel mooie plekjes. 
Bijvoorbeeld, Devonport. Het 
is een schiereiland en doet mij 
een beetje denken aan Ameland. 
Maar dan met super helder wa-
ter, bergen en een super uitzicht 
op de stad. Hier heb ik een kort 
filmpje opgenomen die ze bij mij 
opleiding gaan gebruiken voor 
promotie materiaal. Aangezien 
zelf filmen lastig was had ik ie-
mand gevraagd die daar op dat 
moment ook was. Dit was Ruby 
uit Duitsland. Na een half uur 

kletsen op de berg besloten we 
samen naar de andere berg te 
gaan en later ergens een drankje 
te doen. Dat is het mooie aan al-
leen reizen. Je ontmoet zoveel 
mensen en maakt zoveel nieuwe 
vrienden. Helaas gaan de mees-
ten vaak weer na een paar dagen 
verder, zo ook Ruby.  Inmiddels 
heb ik ook voor het eerst mijn 
achterneef en zijn vrouw ont-
moet. Dat was toch wel heel 
apart. Na maanden contact te 
hebben gehad via Facebook, el-
kaar dan voor het eerst in het 
echt te zien. Iets van 17-18 jaar 
geleden hadden we elkaar ooit al 
eens ontmoet, maar ik was toen 
iets van 5 jaar oud en hij iets van 
6 jaar oud, dus daar herinneren 
we ons niet veel meer van. We 

zijn uit eten geweest en hebben 
toen ook nog even met de familie 
uit Nederland gevideobeld. Later 
hebben we ook contact opgeno-
men met de familie in Christ-
church, en die ontmoet ik de eer-
ste week van november. 
De nieuwe stagiaire, Anna uit 
Duitsland, is nu ook aangekomen 
in Auckland. Wij werken veel sa-
men en zijn ook veel samen op 
pad. Anna neemt mijn plek over, 
want over 3 weken zit mijn stage 
er alweer op en kan ik eindelijk 
beginnen te reizen. Hier vertel ik 
de volgende keer over, tot dan! 
P.S. Ik verblijf nog steeds in hos-
tels en deel nu een kamer met 
een meid uit Warten. Kleine we-
reld l
Cheers, Maritha Born



It Achtepaed 7
9041 EE BERLTSUM

06 2036 5470
hisse@brouwergevelrenovatie.nl

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...

■  MATRASSEN, LATTENBODEMS, DEKBEDDEN, 

KUSSENS, BEDLINNEN

■ DAMES- EN HERENKLEDING

■ WERKSCHOENEN, KLOMPEN, DAMESSCHOENEN

■ GEREEDSCHAPPEN

■  AUTO ONDERHOUDSPRODUCTEN, 

 AUTO/AANHANGWAGEN ONDERDELEN

■ SPEELGOED

■ HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN

■ BREI- EN HAAKGAREN, HANDWERK ARTIKELEN

■ LEVENSMIDDELEN

■ VERF EN SCHILDER ARTIKELEN

■ HOME DECORATIE

■ HONDENVOER

Kijk voor meer informatie op www.berlikum.com 
of op onze facebookpagina

Tichelersdyk 28b Berlikum

1500 m2 

winkelplezier!

En gratis parkeren 

voor de deur!

 Afvoer
 verstopt?

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

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

BEL 06 53 173 042

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
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Is uw brein al winterklaar?
Kleine angsten, problemen kunnen grote last geven. Een 
steekmug in de slaapkamer is op zich een klein probleem, 
maar dat kleine probleem kan je behoorlijk uit de slaap 
houden. Zo is het ook met persoonlijke probleempjes, ze 
kunnen je behoorlijk van de wijs brengen. 

We hebben vaak niet eens in de gaten hoe het ons leven beïn-
vloedt. Je kunt immers wel leven met bijvoorbeeld angst voor 
spinnen. Als die angst is verdwenen dan pas weet je hoeveel 
last je ervan had.
Een kleine nare ervaring uit het verleden, “dat kan toch niet 
zoveel invloed hebben”, zou je zeggen. Als je als kind een keer 
te horen hebt gekregen dat je een rare piepstem hebt, kan dat 
leiden tot spreekangst. Ook gewone dagelijkse dingen kunnen 
nare gevoelens opleveren waarvan je veel last kunt hebben. 
Als je in de winkel een pot augurken laat vallen, kan dat er-
voor zorgen dat je misschien nooit meer naar die winkel durft. 
Kleine gebeurtenissen, grote gevolgen.
Die kleine gebeurtenissen zijn heel geschikt om te behandelen 
met EMDR (een methode waarbij door oogbewegingen de emo-
tie van de herinnering wordt gewist). Gevoelens van angst, ver-
driet, boosheid, schaamte waarvan je gewoon veel last kunt 
hebben. Niet levensbedreigend maar wel vervelend, net als die 
steekmug in de slaapkamer of een splinter in je vinger. Met 
EMDR kun je opruiming houden in je hoofd. Van nare erva-
ringen wordt de emotie weggepoetst en blijft de herinnering 
over, zonder dat nare gevoel.
Ik fantaseer er wel eens over dat het de normaalste zaak van 
de wereld is: een voorjaarsschoonmaak, of in deze tijd van het 
jaar: het winterklaar maken van je brein. Dat zou toch gewel-
dig zijn. Een jaarlijkse check waarbij wordt gevraagd: Zijn er 
nog negatieve zaken die in het hoofd zijn blijven hangen? Of 
herinneringen die nare gevoelens oproepen? “Prima, gaat u 
maar even zitten, dan gaan we samen aan de slag om de boel 
weer even lekker op te frissen”.
Ik ben (er)voor! l

 
Deze dorpsfeestganger 

was er vanaf haar 14e al bij!

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.

Voor en achter de schermen bij het MFC  
 
Momenteel zie je op de Hofsleane al goed de vorderingen met betrekking tot de bouw van het 
MFC, en dat is maar goed ook. Immers daar gaat het nu juist om, dat dit project wordt 
gerealiseerd. Primair een bouwproces, voorafgegaan door denkwerk, inbreng architect en 
gebruikers etc.

Maar tegelijkertijd gebeurt er 
achter de schermen ook heel veel 
en ieder lid van de stuurgroep en 
vrijwilligers hebben daarin zijn 
of haar belangrijke rol.

In dit artikel neem ik jullie mee 
in de dossiers waar ik mee annex 
ben. 
Te denken valt aan de fiscale 
behandeling van de BTW, welk 
deel van de bouwkosten mag in 
aftrek worden genomen? Hoe ga 
je om met belaste en onbelaste 
omzet (huur). Een ingewikkeld 
vraagstuk waar inmiddels met de 
belastingdienst duidelijke afspra-
ken zijn gemaakt.
Bij de juridische overgang van de 
Kruiskerk en de Klinker speelde 
eind maart 2022 mhet aspect 
van de 8 % overdrachtsbelas-
ting, alsmede de condities en 
voorwaarden die de Protestantse 
Gemeente Berltsum had gesteld 
in 2013, die nageleefd moesten 
worden. Ook daar zijn we goed 
uitgekomen.
Op dit moment lopen de bespre-
kingen met de Poiesz omtrent de 
aankoop van het Groene Kruis 
gebouw. Het MFC is daar indirect 
partij in omdat de gebruikers 
van het Groene Kruis in het MFC 
een nieuw onderkomen krijgen. 

En met de huurders van het MFC 
worden afspraken gemaakt om-
trent huur, gebruik en huisre-
gels. 
De Gemeente Waadhoeke, Kerk 
en Groene Kruis financieren een 
deel van de stichtingskosten van 
het MFC en krijgen ter zekerheid 
een gezamenlijk recht van hypo-
theek. Er lopen besprekingen om 
dit naar ieders belang goed te re-
gelen.
Vergeet ook niet de voorwaar-

den die subsidiegevers hebben 
gesteld, bij het verstrekken van 
de subsidie. Het is van wezenlijk 
belang om de naleving van die 
voorwaarden regelmatig te mo-
nitoren.
Tot slot is het goed te vermelden 
dat in ons team het enthousi-
asme leeft en gevoel heerst van 
saamhorigheid, gedragen door 
de steun vanuit het dorp l

Is getekend, Anne van Vaals

Peper- & Muzieknotenquiz 2022
Zet het in je agenda, maak een team en geef je op. Waarvoor? 
De leukste muziekquiz van Berltsum!

Op zaterdagavond 26 november als de klok 8 slaat is het weer 
zover, de live-editie van de peper- en muzieknoten quiz in het 
Heechhout! Test je kennis, heb plezier en zing mee. We trekken 
weer van alles uit de kast van covers tot meezingers en van de 60's 
tot de nieuwste hits, rock, hiphop, top40 en zelfs sinterklaas ka-
poentje zal niet ontbreken. Zin om mee toen? Geef je dan op met 
een team van 4 tot 6 personen en bedenk een originele teamnaam. 
Vanaf 20 oktober kun je je opgeven via onderstaand mailadres.

Let op! VOL is VOL dus wees er snel bij : muziekquiz.berltsum@
gmail.com l

Informatieavond van Stichting Hemmemapark
Stichting Hemmemapark houdt een informatieavond op woensdag 12 november om acht uur in. 
Het beheer, het onderhoud en de financiën van het park komen aan bod. Na de pauze zal Maartje 
van Sluis aan de hand van foto’s vertellen wat voor moois er in het Hemmemapark te zien is. 

Tijdens haar opleiding tot na-
tuurgids heeft ze veel foto’s ge-
maakt van wat er groeit en leeft 
in de oude boomgaard en de bloe-
menweide. 
Maartje besteedt eerst kort aan-
dacht aan ontstaan, geschiedenis 
en beheer van het park. Daarna 
komen de belangrijkste waarne-
mingen in beeld. Maartje begint 
met de paddenstoelen, daarna is 
er aandacht voor planten, zoals 
de stinzenflora en enkele andere 

planten, de grassen, enkele bo-
men en de mossen en korstmos-
sen. Daarna komen de dieren aan 
bod: de vogels komen vrij uitge-
breid aan bod en er is enige aan-
dacht voor vlinders, insecten en 
galmijten. 

Wil je meer weten over het 
Hemmemapark, kom dan op 12 
november om acht uur naar “It 
Heechhout”. Je bent van harte 
welkom 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.

Tsjerke út 'e steigers.

> Glasbewassing 
 (bedrijf en particulier)

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

Berlikum  |   06 57 70 36 90   |  vandergraafmultiservice.nl

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

NIEUWE
LOCATIE
DRONRIJP

31 OKTOBER 2022

Paramedisch centrum Jelle Eijzenga Fysiotherapie i.s.m.

Podologie Harrie Moerings
Di ë tistenpraktijk Grietje van der Sluis
Bekkenpuls 
Salverda Logopedie

Telefoonnummer: 0518-46 16 38
www.eijzenga.nl

De Terp 57 9035 AX
Dronrijp

■ BETONRENOVATIE
■ VOEG- EN METSELWERK 

 ■ IMPREGNEREN

Berltsum • 0518-41 92 95
www.siegersmagevelrenovatie.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.
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Hûnen en katers
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 vertel 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 praten. Neemt u het 
mij echter niet kwalijk als u mij hier en daar op een Frisisme 
betrapt...

Nou, hier ben ik dan weer! Weer helemaal fris en fruitig na al 
het gefeest in Berltsum en Wier. Fansels kon ik niks missen 
dus het ging er weer om weg. Eerst ging ik vol goede moed 
naar de Wylde Wierster Keatspartij. Nog nooit gekaatst, maar 
ach het was feest en dus een mooi moment om het een beetje 
te leren. Nooit geweten dat je je 10 keer op moet drukken als 
je de bal kwea slaat en je met een sombrero rond moet lopen 
bij een boppebal. En dan die shotjes….
Je kunt begrijpen dat ik de volgende dag vooral spierpijn had 
van het opdrukken. Laten we het over het effect van de shotjes 
maar niet hebben… Natuurlijk heb ik me niet laten kennen 
en heb de volgende dag nog vol overgave meegedaan aan de 
Alleskunner. Ik wil niet over mezelf zwetsen, maar ik was toch 
maar mooi even bijna de Alleskunner, bijna… maar net niet. 
Toch niet min met een rolletje plakband en 21 post-its op het 
katerige hoofd. 
Gelukkig kon ik na alle festiviteiten in Wier nog even over de 
grens op vakantie. Van even rust in de bungalowtent drekst 
weer door naar de feesttent in Berltsum zeg maar. De aftrap 
was de jubileumshow. Hartstikke leuk, maar was na deze show 
wel benieuwd of de rest van het dorpsfeest nog wel leuk zou 
worden. Zo te horen waren er in het verleden nog wel eens 
mensen die een kritische noot plaatsten op het programma. 
Maar goed die mensen ‘sitte ek nergens bij no’. Waar ergens 
zou je dan bij moeten zitten? Bij die ON Bastards misschien? 
Nou ja, ik liet het maar over me heen komen….
Uiteindelijk viel het me honderd procent toe hoor. Het enige 
stressmomentje was de verkleedpartij voor de vrijdagavond. 
Hoe gekker hoe beter, maar hoe ver moet je gaan? Wat zouden 
die mensen die ‘nergens bij sitte’ er wel niet van zeggen? Ik 
besloot om me er maar niks van aan te trekken en toch maar 
mijn halvegare artiestenpak aan te trekken. De juiste keuze 
want tussen die bebaarde elf, banaan, bezig bij en die paus 
met zijn horde nonnen viel ik totaal niet op. Een mooi feest 
en zat iedereen niet mooi ergens bij? Gelukkig hebben we de 
foto’s nog l

Murkje

Samar in Momint...

Doen we nog een rondje?

Na het grote succes van mu-
zykferiening ‘OpMaat’ tijdens 
het afgelopen dorpsfeest gaat 
op 12 november opnieuw het 
dak er af, nu in de loods van 
Klaas Zijlstra. 

Opmaat organiseert dan een 
spetterend concert voor 500 man 
met medewerking van Black 
Gospelkoor Soul of Gospel, zan-
geres Marieke Swart en combo. 
Het tienkoppige Soul of Gospel 
is afkomstig uit Brabant en heeft 
met professionele optredens in-
middels naam gemaakt binnen 
de gospelwereld. Black Gospel 
staat voor passie en energie. Er 
is op dit moment veel aandacht 
voor dit muziekgenre. In muse-
um Catharijneconvent in Utrecht 
loopt bijvoorbeeld een expositie 
over de geschiedenis van gospel-
muziek en in het succesvolle 
tv-programma Amazing Grace 
waagden bekende vocalisten zo-
als Elske DeWall en Dries Roel-
vink zich ook al aan dit swingen-
de muziekgenre.  Voor dirigent 
Gatse Hylkema gaat een grote 
wens in vervulling. “Ik sta al 
dertig jaar op de bok bij verschil-
lende orkesten en droomde altijd 
van een concert met een Black 
Gospelkoor.”  Door een gesprek 

Het dak eraf met ‘Oh Happy Night’ 

afgelopen zomer met onderne-
mer en gospelliefhebber Klaas 
Zijlstra kwam het balletje aan 
het rollen. Met man en macht is 
door de leden van ‘OpMaat’ nu in 
korte tijd een geweldig concert 
uit de grond gestampt dat nog 

Fitkids bij Jelle Eijzenga 
  
Per september zijn onze kinderfysiotherapeuten aangesloten bij 
FITKIDS. Het is mogelijk mee te doen met FITKIDS in Stiens en 
in Berlikum.  In Berlikum wordt hiervoor samengewerkt met 
praktijk Fysiotherapie Jelle Eijzenga.  

lang zal nagalmen. Kaarten voor 
deze avond zijn te krijgen via 
www.opmaatberltsum.nl
Zaterdag 12 november om 20:00 
uur. Locatie: Klaas Zijlstra Me-
taalbewerking, De Ôfslach 11/13 
l

Volop beweging bij 

Gymnastiek-

vereniging Berlikum

Het is alweer herfstvakantie. 
Dat betekent dat we even een 
week vakantie nemen van de 
lessen van turnen en de con-
ditiegroep. Maar dat betekent 
zeker niet dat we stil zitten! 

In de turnlessen wordt er volop 
geoefend met de lesstof van Turn 
on Tour, want de wedstrijden 
staan op het programma. Op 29 
oktober zullen 14 van onze leden 
hun mooiste oefening laten zien 
in Franeker en op 19 november 
doen er 9 meiden mee in Stiens. 
Het zal de eerste keer zijn dat 
wij naar de individuele wedstrij-
den van Turn on Tour gaan. Net 
zo spannend voor onze leden als 
voor ons als bestuur en leiding. 
Wij hebben er in ieder geval ont-
zettend veel zin in. Waar wij ook 
erg enthousiast over zijn, is dat 
wij een nieuwe instructeur heb-
ben gevonden voor de conditie-
groep. Jitske Weiland zal onze 
gezellige damesgroep onder haar 
hoede nemen op de dinsdag-
avond. We wensen de groep en 
Jitske heel veel succes en plezier 
toe. Ben je inmiddels nieuwsgie-
rig naar onze vereniging gewor-
den, maar ben je nog niet langs 
geweest? Twijfel dan niet meer 
langer en kom een kijkje nemen! 
Zowel in de turnlessen als in de 
conditiegroep is er nog plek over 
voor meer leden. Kijk voor meer 
info op www.gymberlikum.com 
of bekijk onze Facebook- of In-
stragrampagina. Heb je vragen, 
neem dan contact met onze op 
via: gymberlikum@gmail.com l

Wil je meedoen of meer infor-
matie dan kun je terecht op onze 
website, www.eijzenga.nl  of te-
lefonisch contact met ons opne-
men 0518-46 16 38. Fitkids is een 
geprotocolleerd fitness- en oefen-
programma, opgezet door Stich-
ting Fitkids, voor kinderen met 
een chronische ziekte, beperking 
of langdurige aandoening. We-
tenschappelijk onderzoek heeft 
aangetoond dat Fitkids gezond is 
voor deze kinderen. De resulta-
ten bewijzen dat zowel de fysieke 
als mentale fitheid verbetert. 
 
De kinderen trainen onder pro-
fessionele begeleiding van een 
(kinder)fysiotherapeut. In een 
Fitkids-uur wordt er zowel in-
dividueel op fitnessapparatuur, 
als in groepsverband getraind. 
In groepsverband worden aller-
lei soorten sport en spel gedaan. 
Het sociale element en oog voor 
elkaar zijn onlosmakelijk verbon-
den met Fitkids.  Fitkids is er voor 

kinderen van 6 tot 18 jaar met 
een chronische ziekte, beper-
king of langdurige aandoening, 
die een inactief leven leiden. De 
kinderen worden meestal door-
verwezen door een kinderarts of 
specialist. Aan Fitkids doen bij-
voorbeeld kinderen met astma, 
taaislijmziekte, downsyndroom, 
diabetes, jeugdreuma, DCD, au-
tisme of een aangeboren hartaf-
wijking mee. Bij Fitkids ontdek-
ken kinderen dat bewegen goed 
en vooral leuk is. Een belangrijk 
doel is het verbeteren van de fy-
sieke en mentale conditie. Zo 
krijgt én houdt het de regie over 
zijn/haar eigen leven. Ieder kind 
volgt een persoonlijk, flexibel en 
uitdagend programma. De kinde-
ren worden gestimuleerd om na 
het doorlopen van het Fitkidspro-
gramma door te gaan met een 
andere sport of activiteit. Dit kan 
eveneens beschouwd worden als 
een doel van Fitkids. Meer info: 
www.fitkids.nl  l

Lichtjesavond 2022  
Wat we nooit hadden verwacht is het grote aantal mensen (+100)
dat vorig jaar naar het kerkhof  tijdens de Lichtjesavond. 

Daarom organiseren wij dit jaar weer een Lichtjesavond en wel op za-
terdag 29 oktober, van 18.30-20.00 uur. Wees welkom om een kaarsje 
te branden op het graf van je dierbare(n) of bij te zetten in het verlichte 
hart. Voor de gelegenheid toveren we het kerkhof om tot een feeëriek 
verlicht geheel. Dat we hiervoor de feestverlichting van de Skoallestrjit-
te mogen gebruiken is een woord van dank waard! In of bij ’t Centrum  
ontvangen bezoekers een kaarsje en staat een kopje koffie/thee klaar l



VOEDINGSCOACH HILLY

Herfst 
We kunnen er bijna de klok op gelijk 
zetten. Als de dagen korter worden en 
de temperatuur daalt, neemt het aantal 
griep- en verkoudheidsklachten weer 
toe. Griep en verkoudheid worden ver-
oorzaakt door virussen. Dat deze meer 
kans krijgen om ‘toe te slaan’ in de herfst en winter komt 
vooral doordat virussen bij lagere temperaturen langer in 
leven blijven. Ook verspreiden ze zich makkelijker door de 
lucht bij een lage luchtvochtigheid, zoals in een warmge-
stookte woning. 
Het immuunsysteem, ook wel ‘de weerstand’ genoemd, is ons 
natuurlijke verdedigingssysteem dat in ons hele lichaam aan-
wezig is. Een optimaal werkend immuunsysteem kan ervoor 
zorgen dat we minder snel ziek worden. De juiste keuzes in 
leefstijl, voeding en suppletie kunnen helpen om het griepsei-
zoen gezond door te komen. 
Je weerstand een handje helpen kan door voldoende te sla-
pen (minimaal 8 uren), in beweging te blijven (juist bij min-
der goed weer lekker naar buiten), vezelrijk te eten, de juiste 
omega 3 vetten te kiezen, stress te vermijden en de juiste sup-
pletie te nemen.
Gemberthee met citroen en honing
Deze smakelijke thee is een goede immuun-oppepper als je 
je wat grieperig voelt. Het is gemakkelijk te maken, zit vol 
met gezonde ingrediënten en kan op elk moment van de dag 
gedronken worden.
Wist u dat gember een bom van gezonde eigenschappen 
biedt? Het bevat o.a. vezels en diverse vitamines en mineralen 
die je lichaam beschermen tegen ontstekingen. 

Benodigdheden
• 2-2,5 liter water
• 1 citroen
• 1 stukje gemberwortel
•  honing (kies voor donkere, 

pure honing, deze bevat de 
meeste voedingsstoffen. Vooral 
tijm-, heide-, manuka- en rau-
we honing zijn goede opties)

Bereiden
Boen de citroenschil voor gebruik goed schoon, om de wax-
laag en bestrijdingsmiddelen te verwijderen. Spoel ook de 
gember goed schoon. Snijd te citroen en gember in plakjes. 
De schil laat je van beide zitten, deze bevat namelijk ook 
waardevolle stoffen. Breng water aan de kook, neem een gro-
te theepot van 2-2,5 liter. Doe de schijfjes citroen en gember 
(hoeveelheid naar keuze) in de pot. Giet het kokende water 
erop en laat de thee een kwartier trekken. Voeg de honing per 
persoon toe naar smaak.

Hulp nodig?
hillyposthumus@hotmail.com
Instagram:kindervoedingscoach_hilly 
Facebook: gezondevoedingvoorkinderen l
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Bern mei in ferhaal: Marije Wassenaar
In deze “Bern mei in ferhaal” 
het woord aan Marije Was-
senaar. In het onderstaande 
verhaal vertelt Marije iets over 
haarzelf. 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 
Marije Wassenaar en ik ben 9 
jaar. En zit op de school lyts lib-
ben. Ik heb een broer Hidde en hij 
is 12 jaar. En ik heb een moeder 
Joke en zij is 44. En mijn vader is 
Johannes en hij is 46. En ik heb 
twee konijnen ze heten Judith en 
Jacky ze zijn 1 jaar. En ik woon op 
wettertun 24.
Wat zijn je hobby’s?  Mijn hobby ’s 
zijn: Ik hou ontzettend veel van 
voetbal. Ik zit ook op team Eizin-
ga dat is een soort van fitnes. Ik 
knutsel soms ook en ook hou ik 
ervan om armbandjes en ringen 
te   maken. Ik vind spelletjes doen 
ook heel erg leuk om te doen. 
Wat doen je ouders voor werk? Mijn 
moeder werkt in st Anne. Ze 
werkt in de winkel Nochris 2.0. 
Mijn vader heeft een eigen be-
drijf. Bij Ynsigt en Agrivastgoed. 
Hij helpt boeren om dingen te ko-
pen en dat doet hij ook voor kas-
sen. En soms moet hij ook naar 
Terschelling. Soms mag ik ook 
met mijn moeder mee naar haar 
werk.
Wie is jou beste vriend(in) en waarom?
Mijn beste vriendin is Lieke. 
Waarom, omdat ze heel grappig 
is, lief aardig en  veel dingen doet 
die ik ook leuk vind. Mijn beste 
vriend is Tom. Omdat hij van 
voetbal houd en ik ook. En hij is 

ook heel grappig. En ik  heb nog 
een beste vriend en dat is Stef. 
Stef is grappiger dan iedereen op 
de hele wereld.
Als jij drie wensen mocht doen, welke 
zouden het zijn? Dan zou ik als eer-
ste de hele collectie boeken van 
de waanzinnige boomhut willen. 
Als tweede zou ik best wel altijd 
geluk willen hebben. Als derde 
wou ik een hele leuke kamer van 
de safari en allemaal dingen wil-
len van de safari.
Wat wil jij later worden? Ik wil la-
ter of in de zorg werken of een 
verpleegster worden. Waarom 
omdat ik oude of jonge of zieke 

mensen wil helpen. Met alles en 
dan nog misschien wel kunnen 
blijven leven. En niet sterven om-
dat wij er niet zijn voor ze.
Wat vind jij het leukste aan Berltsum?
Ik vind de speeltuin heel erg 
leuk . En het voetbalveld omdat 
ik heel veel van voetbal hou. En 
het piipskoft ook, heel erg leuk 
met alle spelletjes en zo. Wat ook 
heel erg leuk is zijn alle sloten en 
zo, omdat als het zomer is kun-
nen we er in zwemmen. En als 
het winter is kunnen we er op 
schaatsen l  

Lyts Libben met een grote glimlach
Met een grote glimlach op ieders gezicht hebben we een geweldige start van het nieuwe schooljaar 
gehad. Heerlijk dat alle kinderen, ouders en team zo’n fijne vakantie hebben gehad en nu weer 
gezond en enthousiast op school zijn. 

Gelijk in de eerste schoolweek 
hebben we het dorpsfeest ge-
vierd. En hoe! De ouders van 
groep 1,2 en 3 hadden voor de 
optocht een prachtig piraten-
schip gemaakt, waarop alle kin-
deren van groep 1,2 en 3 schit-
terden als echte piraten, die 
thuis waren op de woeste baren. 
De loopgroep met kinderen van 
de groepen 4,5 en 6 maakten het 
thema compleet en er werd een 
link gelegd naar het opknappen 
van de speeltuin; ‘Wy sykje goud, 
sadat de boarterstún wurdt fer-
bouwd’. Wij zijn er trots op dat 

onze kar zowel de eerste prijs als 
de publieksprijs toegekend kreeg 
en dit is al de 3e publieksprijs op 
rij! Alle eer en een welverdiend 
BEDANKT voor de ouders, die sa-
men deze prachtige kar en loop-
groep mogelijk hebben gemaakt! 

Op vrijdag 2 september hebben 
alle kinderen genoten van een 
feestprogramma: zingen en the-
ater voor de groepen 1,2 en 3, 
striptekenen voor de groepen 
4 en 5 en techlab/kinetisch lab 
voor de groepen 6,7 en 8. Wat 
een feest, met als kers op de 

taart bourgondisch patat eten in 
de feesttent. Oranje Nationaal, 
bedankt voor deze topdag! 

Wilt u een afspraak maken voor 
een kennismakingsgesprek en 
rondleiding door onze prachtige 
school, neem gerust contact op 
met ons via T 0518-461736 of E 
lytslibben@elanowg.nl
Aanmelden kan al vanaf 2 jaar l

Sutelaksje De Grusert 
yn Berltsum
Sykje jo in aardich Frysk boek foar josels, de bern of de berns-
bern? Mei de sutelaksje komt de Oudheidkamer De Grúsert 
op tonges rdei 10 en freed 11 novimber bij jo del mei in 
kroade fol boeken. 

Middeis fanôf 4 oere. Jo stypje dan sawol it Fryske boek mar ek 
De Grúsert. Wij krije 25% fan de opbringst! Jo dogge doch ek mei? 
Fan te foaren komt der in list yn de brievebus mei boektitels, dan 
kinne jo alfêst wat útsykje. 
Wij kinne ek mobyl pinne dus lytsjild is net nedich. Oan’t sjen bij 
jo oan de doar l



     
 

AGENDA
21 oktober 18.00 uur Oud papier

29 oktober 18.30-22.00 uur Lichtjesavond Kerkhof Berltsum

29 oktober 19.30-22.00 uur Nacht van de Nacht, Lautatûn, Wier

5 november 18.00 uur Oud papier Wier

10 november 16.00 uur Sutelaksje De Grúsert

11 november 16.00 uur  Sutelaksje De Grúsert

11 november 20.00 uur Foute Bingo, Ald Skoalle, Wier

11 november  St. Maarten

12 november 20.00 uur Informatieavond Stichting Hemmemapark

12 november 20.00 uur Oh Happy Night, OpMaat, 

  Locatie Klaas Zijlstra

26 november 14.00 uur Sinterklaasfeest Wier

26 november 20.00 uur Peper- en muzieknotenquiz 
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Berltsum kultuer

liggen elk op een eigen terp, met 
de Piip als laagste punt van beide 
Buorrens.

Sociaal en economisch 
verschillend
Het grondgebied van het 
Berltsum-deel heeft uit grotere 
percelen bestaan, gedeeltelijk 
geschonken aan Kleaster An-
jum, gedeeltelijk in bezit van de 
Roorda’s van Bongastate en met 
Amkama, de uithof van Kleaster 
Lidlum. Het is vooral een boeren-
nederzetting met de parochie-
kerk. Tuutgum heeft havens, de 
Grusert en het Grúske (achter de 
Earste Buorren). Naast en samen 
met scheepvaart en handel is er 
een intensievere vorm van land-
bouw op veel kleinere percelen, 
vaak in eigendom. Deze combi-
natie verschaft de Tuutgumers 
een goed bestaan. Alleen in het 
zomerhalfjaar kan worden geva-
ren door mannen in de kracht 
van hun leven, de rest van de fa-
milie bedrijft de landbouw, vaak 
onder leiding van vrouwen. De 
naam ‘Tuutgum’ is verloren ge-
gaan, omdat het tweelingdorp 
uiteindelijk is genoemd naar de 
parochie, Berltsum.

Een aantal artikelen
Tot de opening van it Stedhûs 
gaan we in een aantal artikelen 
na hoe het met het stadzijn van
Tuutgum-Berltsum is gegaanl 

Herre van Dokkumburg
(dok.leeuwarden@live.nl)

Stedhûs en stedrjocht (1)
Zo langzamerhand een brandende kwestie: het stadrecht van 
Berltsum.

In Friesland anders
Elders wordt ofwel gewoonte-
recht door een koning of graaf 
bekrachtigd, of stadrechten wor-
den als gunst verleend voor een 
tegenprestatie als tolheffing, 
soms aan de kleinste dorpjes. 
In Friesland heerst van 1100 tot 
1500 geen graaf. Verschillende 
nederzettingen ontwikkelen zich 
dan tot stad binnen de grietenijen 
(= gemeenten). Deze periode heet 
de Friese Vrijheid: vrij van grave-
lijk gezag.

Eigen grondgebied en/of 
eigen bestuur
Ljouwert en Frjentsjer hebben 
binnen hun grietenij een eigen 
afgescheiden grondgebied ge-
kregen, respectievelijk binnen 
Ljouwerteradiel en binnen Frjent-
sjeradiel. Berltsum binnen Me-
nameradiel niet, maar heeft wel 
een eigen bestuur gehad. Daarbij 
is een gunstige ligging aan zee 
voor het stadworden van invloed 
geweest.

Tweelingdorp Tuutgum-
Berltsum
Berltsum bestaat uit twee de-
len met als scheiding de huidige 
Piip, dat was vroeger de Grusert, 
en in het verlengde daarvan 
de Koekoeksleane-van-vóór-de-
ruilverkaveling. Beiden met een 
eigen naam. Tussen Krússtrjitte 
en Piip Tuutgum met de Earste 
Buorren. Tussen Piip en Koepelt-
sjerke Berltsum met de Twadde 
Buorren. Tuutgum en Berltsum 
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Help De Grúsert de winter door
De oudheidkamer en documentatiecentrum De Grúsert heeft een hectisch jaar achter de rug. 
Begin dit jaar dwongen de toen al sterk stijgende energiekosten ons een andere huisvesting te zoe-
ken. Dat is het Groene Kruisgebouw geworden en volgend jaar komen we in het MFC It Stedhûs. 

De fruitpluk-
dagen in het 
Hemmemapark
Op 24 en 30 september zijn er 
in totaal zo’n 1300 kilo peren 
en appels geplukt in het Hem-
memapark. 

Er was zelfs een derde plukdag 
nodig om al het fruit te kunnen 
plukken. Een recordopbrengst 
na deze mooie zomer.
De vrijwilligers hadden een 
werkzame ochtend met halver-
wege een gezellige koffiepauze 
met koffie en oranjekoek. Wie 
dat wilde kon een emmertje fruit 
mee naar huis nemen.
Het grootste deel van het ge-
plukte fruit wordt verkocht aan 
de familie Lautenbach op Dijks-
trastate aan de Bitgumerdyk in 
Menaam. Daar is het niet alleen 
rauw te koop; een groot deel van 
de stoofperen wordt door mede-
werkers van Empatec geschild, 
daarna gestoofd en kant en klaar 
in potten verkocht bij Dijkstras-
tate. Een deel van het fruit wordt 
door Stichting Hemmemapark 
geschonken aan de voedselbank.
Stichting Hemmemapark ge-
bruikt de opbrengst van het ge-
plukte fruit om het park in stand 
te houden. Het fruit dat op de 
grond ligt is vrij door iedereen te 
rapen l  

EVEN VOORSTELLEN
Op 'e Roaster is gestart vorig jaar met een nieuw item, Even voorstel-
len. Hierbij willen wij nieuwe bewoners van Berltsum en Wier de kans 
geven zichzelf voor te stellen en aanmoedigen om kennis te maken met 
dorpsgenoten.

Sinds maart 
2022 wonen wij,  
Monique Link en 
Wiebe Damstra, 
samen met onze 
twee labradors 
Nera en Kate aan 
de Lautawei 9B 
in Wier. Wij heb-
ben samen een 
makelaarskan-
toor in Haarlem 
en werken in 
Haarlem drie da-
gen per week en 
de rest van de week vanaf ons huis in Wier.  

Als vorige woonplaats hadden wij Hoofddorp waar wij op 
een mooie stek in de wijk Toolenburg-Zuid woonden vlak bij 
de Toolenburgerplas, een recreatieplas met weids uitzicht 
over de Haarlemmermeer polder.

Wij zijn naar 
Friesland ver-
huisd omdat 
Wiebe for-
meel gepen-
sioneerd is, 
van Friese 
afkomst is en 
graag terug 
wilde naar 
zijn heitelân. 
M o n i q u e 
komt oor-
spronkeli jk 
uit de Achter-

hoek maar woont sinds haar 18e in het westen des lands. 
Door haar werk en wonen in de Haarlemmermeer is zij erg 
gaan houden van het platte, weidse landschap dat ons bei-
den rust en ruimte geeft.
Daarnaast hadden wij nog andere wezenlijke criteria om 
landelijk te gaan wonen. Wij zochten een houten Scandina-
visch huis op een stenen voet, vrijstaand op een ruime kavel 
en op een rustige landelijke locatie met wel buren in de na-
bije omgeving. Toen kwam Lautawei 9 B online (Funda) dus 
op naar Wier. Het gevoel was meteen goed en dan moet je 
besluiten om de stap te gaan zetten. Wij zijn hier helemaal 
blij en hebben het reuze naar onze zin.

Een specifieke favoriete plek in Wier of nabije omgeving 
hebben wij nog niet. Als wij tijd en zin hebben, wij zijn nog-
al bezige mensen, dan zitten wij graag even op het terras 
van de Brinkhoeve, op loopafstand van ons huis of rijden 
richting The Friezinn. Heerlijk en relaxed.

Onze beide agenda’s zijn doorgaans goed gevuld met mu-
ziek, dans, sport en natuurlijk onze twee labradors zodat 
voor een vereniging en/of sportwereldje in de directe omge-
ving thans geen ruimte is. Hoewel Monique op woensdag-
avond probeert aanwezig te zijn bij de Pilates les l

Hartelijke groet, Monique en Wiebe 
Poot, Nera en Kate

Wij zijn beide organisaties heel 
dankbaar voor de uitgestoken 
hand. Maar daar bleef het niet 
bij. De ondernemersvereniging 
UBW steunde ons met een gift 
van €250, de buurtvereniging 
Meseame met €100 als vergoe-
ding voor de feestfoto’s en ook 
Oranje Nationaal zegde een bij-
drage toe.  De honderden dona-
teurs vormen echter de basis van 
de stichting. Veel mensen maken 
een bijdrage over variërend van 
€ 7,50 € 25, elk is daar vrij in. 
Dit bedrag wordt automatisch 
overgemaakt. Een aantal dona-

teurs maakt pas de bijdrage over 
na bezoek aan de deur. Daar gaan 
veel vrijwilligersuren in zitten en 
mensen zijn ook vaak niet thuis. 
We vragen die mensen dan ook 
om hun bijdrage automatisch 
over te maken op ons bankreke-
ningnummer NL 37 RABO 0146 
0424 92 ten name van stichting 
Oudheidkamer De Grúsert. Uiter-
aard zijn ook nieuwe donateurs 
van harte welkom.  Inmiddels 
zijn we weer bezig met het ver-
zamelen van materiaal. Met het 
geld kunnen we verder met het 
digitaliseren van de foto’s, docu-

menten etc. De website wordt 
vernieuwd zodat dit alles voor 
iedereen zichtbaar wordt op de 
website. We hopen volgend jaar 
de website in de lucht te hebben.
Naast de sútelaksje met het Frys-
ke Boek is het mogelijk om de be-
kende amaryllisbollen te bestel-
len. We komen daarmee dit jaar 
niet aan de deur maar u kunt ze 
bestellen bij Hilda Dijkstra. Even 
een mail naar dijkstraberlikum@
upcmail.nl . Of een telefoontje 
naar 06-41463011. Dan worden 
de bollen bij u bezorgd. Alvast 
bedankt voor uw medewerkingl  



 

Redactieleden:
Carla de Jong 
Frans Rob
Amarins Haijma
Joke Wassenaar
Tryntsje Zwart
Hilda Slingerland

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

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

Opmaak
Brandsma Offset Ferwerd
(Druk- en zetfouten voorbehouden)

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

Colofon 
Op'e Roaster

Adverteren
Aanlevering: Advertenties kunt u digitaal aanleveren per 
email. Graag als JPG-, EPS-, TIFF- of PDF-bestand.

Kopij
-    Kopij (max. 350 woorden) kan worden aangele-

verd in een Microsoft Word file en gemaild naar:              
krant@berlikum.com 

-    Foto’s die geplaatst moeten worden als apart bestand aan-
leveren.

  Let op: Foto’s of illustraties gedownload van internet zijn 
soms ongeschikt voor plaatsing in de krant. Zorg ervoor 
dat de afbeeldingen in het uiteindelijke formaat een reso-
lutie hebben van minstens 300 dpi (min 1 MB) in JPG, TIFF 
of PSD file. 

-  Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. 
-    De redactie behoudt zich het recht voor tekst in te korten 

of artikelen te weigeren. 

Sluitingsdata voor de eerstvolgende editie van      
Op ‘e Roaster
•  Advertenties dienen uiterlijk maandag 7 nov. 2022 aange-

leverd te worden per email: advertentie@berlikum.com. 
•  Kopij dient uiterlijk maandag 7 nov. 2022 op de 

redactie aanwezig te zijn via krant@berlikum.com

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
woensdag 19 oktober 2022
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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

Schrijf je nu 

in bij Wonen 

Noordwest 

Friesland.
in bij Wonen 

Noordwest 

Friesland.

Betaalbare woningen in een fijne leefomgeving

Ben je 18 jaar of ouder en wil je straks op jezelf wonen? 
Schrijf je dan alvast in bij  Wonen Noordwest Friesland.
Er is namelijk een wachtlijst. Door je nu in te schrijven 
bouw je wachttijd op. Hoe eerder je je inschrijft, hoe 
sneller je een woning krijgt als je straks het huis uit wil. 
Ook al heb je nu nog geen verhuisplannen, schrijf je wel 
alvast in via www.wonennwf.nl/inschrijven

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

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

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

Zorg ervoor dat u in het donker 
goed zichtbaar bent met uw hond! 

Bij ons veiligheidshalsbanden, -riemen en lampjes verkrijgbaarTegen inlevering van deze advertentie ontvangt u 25% korting

✃

✃


