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MIJN AUSTRALIË AVONTUUR BORN TO TRAVEL

Born to travel: 
Een nieuw hoofdstuk
Dat was het dan ... mijn Australië avontuur. De laatste weken 
in Australië zijn voorbijgevlogen! Inpakken, opruimen, 
afscheid nemen. Het hoort er allemaal bij. Ik ga Sydney en 
al mijn vrienden/collega’s ontzettend missen, maar ik kom 
zeker nog eens terug om dan ook meer van het land te zien!

Inmiddels zit ik al in Nieuw-Zeeland. Auckland om precies te zijn. 
Als je vanuit Sydney naar Auckland gaat is het net alsof je een 
stapje terug in de tijd doet. Het is hier allemaal net wat minder 
modern. Ik vergelijk het een beetje met Nederland-Duitsland. Nog 
niet overal kan met pin worden betaald, en de straten zien er een 
beetje verouderd uit. De stad zelf vind ik daarom ook niet zo ge-
weldig, maar de natuur erbuiten is wel prachtig! Ik ben in totaal 
maar 8 weken in Auckland en verblijf daarom in hostels. Hierdoor 
ontmoet ik veel nieuwe mensen, helaas gaan deze mensen vaak na 
een paar dagen weer verder. Aangezien de grenzen pas net weer 
open zijn hier, zijn er nog niet heel veel backpackers, maar als 
ik Facebook moet geloven komen er komende weken veel meer. 

Zondag 23 oktober vlieg ik naar Queenstown om vanuit daar te 
beginnen aan mijn rondreis door het zuidereiland, en daarna Bali. 
Ik ben inmiddels ook bezig met een blog (Borntravels.com) om 
daar meer avonturen en tips te delen. Inmiddels ben ik ook alweer 
begonnen met het tweede deel van mijn stage. Het eerste deel in 
Sydney heb ik afgerond met een 9.6! Het tweede deel is bij Viva 
Expeditions of ook wel “Chimu New Zealand” genoemd. Hier mag 
ik weer nieuwe dingen doen, zoals email marketing en product-
ontwikkeling, waardoor er nu weer meer uitdaging is.
Helaas geen dorpsfeest voor mij dit jaar, maar de volgende keer 
ben ik er weer bij! Het zag er in ieder geval prachtig uit l

Cheers, Maritha Born

“Wat in moai feest net!” dat is 
waar iedereen het nog steeds 
over heeft. Wat een organisatie. 

Er was een vol programma voor 
jong en oud. Vanaf de receptie 
tot aan het matinee, FEEST! En 
dan tot slot de vuurwerkshow. 
Overweldigend! Dat is wat wij als 

dorpsbewoners in 5 dagen heb-
ben kunnen meemaken. Voor 
het bestuur van Oranje Nationaal 
heeft dat veel en veel meer tijd 
en energie gekost.
Al die voorbereidingen die niet 
te zien zijn, het opbouwen en 
afbreken de catering en ga zo 
maar door. Het was in één woord          

GE WEL DIG. En wat bijzonder 
dat er nog mensen zijn die dit 
voor ons willen organiseren. Wij 
witte it, “jimme ha switte mat-
ten, wij koenen no der by sitte.” 
Bestuur van Oranje Nationaal    
BEDANKT l

De ON BASTARDS



w
w

w
.r

o
bs

-t
ui

n
ce

n
tr

um
.n

l

Het adres voor 

totaal inrichting 

van tuin, kamer 

en vensterbank

(Let op onze wekelijkse aanbiedingen in de Franeker Crt.)

Veilingverse aanbiedingen 
en voordelig geprijsd

Sparringpartner
Bedrijfsadviseur

Subsidies en fondsenwerving

Durk Osinga • Kleasterdyk 3A
T: 06-17 14 61 34 • 9041 VH Berltsum

CONNECTING THE DOTS

It Achtepaed 7
9041 EE BERLTSUM

06 2036 5470
hisse@brouwergevelrenovatie.nl

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

■ KELDERAFDICHTING

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.

Vaste prijs
voor uw
boekhouding?

Op ons kunt u rekenen
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Welkom in het echte leven
Een vrouw komt naar mijn praktijk. “Ik voel mij steeds va-
ker onzeker” zegt ze. “Als ik om mij heen kijk zie ik alleen 
maar gelukkige, getalenteerde en mooie mensen.”

“Waar zie je ze?” vraag ik. “Vooral op social media“ zegt ze. 
Een mooie, getalenteerde vrouw zit voor mij op de bank. Ze 
vergelijkt zichzelf de hele dag met andere mensen. Niet op 
haar sterke punten (“nee, want dat stelt niks voor” zegt ze), 
maar op de punten waarover ze onzeker is. De voedingsbo-
dem die wordt aangeboden is rijk. De socials staan er vol mee. 
Perfecte mensen met nog perfectere levens. De vrouw heeft 
een relatie en twee schatten van kinderen. “Maar ze zijn niet 
altijd schattig hoor!” zegt ze. Gisteren nog vloog het speelgoed 
door de kamer na een flinke driftbui. “Er is altijd wel wat” 
zucht ze. Deze jonge vrouw leeft een leven waarin dingen ge-
beuren, hele gewone dingen, dingen die elk mens meemaakt. 
En juist die gewone momenten vind je meestal niet terug op 
social media. Daar zijn de plaatjes perfect: vrolijke moeders 
met blije kinderen, veel vrienden en gezelligheid. Geen hond 
die de keuken heeft ondergekotst, geen vieze onderbroeken 
onder het bed, geen ruziënde kinderen op de bank, geen: “oh 
nee, krijgen we ook nog bezoek”. De lijst gewone dingen die 
op een dag gebeuren is oneindig. Het lijstje dat op social media 
te zien is, is een stuk korter. In het echte leven kunnen we niet 
swipen (snel door naar het volgende), kunnen we geen filters 
toepassen op hoe we eruit zien. Dat kan onzekerheid geven. 
Zo maakbaar het leven online is, zo grillig verloopt het echte 
leven.
Uit onderzoek blijkt dat pubers die veel social media gebrui-
ken na een jaar minder tevreden zijn met hun leven. Ook vol-
wassenen kunnen jaloezie en depressieve gevoelens ervaren. 
Het onderzoek wijst ook uit dat 7 dagen stoppen kan leiden tot 
een afname van gevoelens van depressie en angst.
Ik stel het voor aan mijn cliënt: 7 dagen stoppen. Het lucht 
haar zichtbaar op dat ze deze opdracht krijgt. Even niet stre-
ven naar het perfecte plaatje, maar gewoon mogen zijn wie je 
bent. Dat geeft lucht. Welkom in het echte leven l

Samar 
in Momint...

 
Deze dorpsfeestganger 

was er vanaf haar 14e al bij!

Dames & HerenDames & Heren 

Iedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tariefIedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tarief 

Hulp gezocht bij Veilig Verkeer 
Nederland activiteiten
In en rondom Berlikum doen wij als vrijwilligers van de lokale 
Veilig Verkeer Nederland afdeling verschillende activiteiten. 

Denk hierbij aan voorlichtingen op scholen over de veilige fiets, 
fietskeuringen en helpen bij het jaarlijkse Verkeersexamen in Me-
naldum en Sint Annaparochie. Wij zijn opzoek naar versterking 
van ons lokale vrijwilligersteam. Dit najaar gaan we bijvoorbeeld 
fietsen van de kinderen controleren, zodat ze in de donkere dagen 
weer veilig op pad kunnen gaan. Lijkt het je leuk om af en toe aan 
te sluiten bij een activiteit voor verkeersveiligheid in de buurt? 
Stuur een mailtje naar Sanne via steunpuntnoord@vvn.nl l

Siebe en Meindert Schiphof leveren 
houtwerk op maat
Siebe en Meindert Schiphof zijn broers en runnen samen bedrijf ‘Schiphof service’. Meindert 
studeerde af als grafisch ontwerper en ging na de studie als hovenier aan de slag. Siebe studeerde 
af als installateur. Na een lange tijd werkzaam te zijn geweest voor Smeding groenten en fruit 
besloten zij twee jaar geleden een nieuw avontuur aan te gaan en zijn voor zichzelf begonnen.

Hoe is jullie samenwerking ont-
staan?
‘Het is eigenlijk begonnen met 
Siebe die samen met onze vader 
jarenlang bankjes maakte. Ook 
maakte hij voor zichzelf een 
overkapping. Dit vond hij een erg 
leuke klus en mensen reageer-
den enthousiast met ‘dit mag je 
voor mij ook wel doen..’ En zo 
geschiedde. Meindert sloot hier-
bij aan en zo ontstond Schiphof 
service.

Welke service leveren jullie?
‘We leveren houtwerk op maat. 
Daarbij kun je denken aan schut-
tingen, overkappingen, tuinhuis-
jes, kapschuurtjes, bergingen 
en carports. Het is maar net wat 
mensen willen. Samen maken 
we een ontwerp wat zo goed mo-
gelijk aansluit bij de wensen van 
de klant.’ Siebe doet de inkoop en 
het bouwplan. Meindert doet ver-
koop en marketing. Samen bou-
wen ze alles op.

Wat maakt het zo leuk?
‘Het werken in de buitenlucht en 
het werken met de handen. Het 

werken op maat is ook mooi, dat 
je echt iets maakt wat helemaal 
naar wens is van de klant en daar-
na die blije gezichten ziet. Ook 
het werken voor jezelf is fijn en 
het indelen van je eigen tijd en 
werkdruk.’

Wat was de mooiste opdracht?
‘Dat was laatst in Westeinde 
Leeuwarden. Bij iemand waar-
bij we een overkapping hebben 
gemaakt met vlondervloer, een 
lichtstraat en een glazen wand. 
Echt een jongensdroom die in 
vervulling ging!’

In welke regio werken jullie?
‘In Friesland, Groningen, Dren-
the en Noord Holland waarbij 
we als grens een beetje Amster-
dam en Hoogeveen aanhouden. 
We hebben ook een opdracht in 
Apeldoorn gehad maar dan ben je 
bijna 2 uren reistijd heen en weer 
terug kwijt. De klus zijn we aan-
gegaan en hebben het afgemaakt 
maar dat was te ver qua reistijd.’

Hoe zijn jullie te bereiken?
‘We vinden het beide belangrijk 
om netjes en mooi werk af te le-
veren en vinden het belangrijk 
dat de klant tevreden is. Klanten 
horen via via van ons en weten 
ons dan te benaderen via tele-
foon, via onze website of via so-
cial media.’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.

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

> Glasbewassing 
 (bedrijf en particulier)

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

Berlikum  |   06 57 70 36 90   |  vandergraafmultiservice.nl

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

Ga je opruimen en wil je spullen kwijt? Verhuizen en zit je met een over-
schot? Nochris lost dit voor je op! Een telefoontje, maak een afspraak 
en de truck van Nochris rijd bij u langs om de spullen op te halen. Gra-
tis en voor niets, zo simpel is het! Natuurlijk bent u ook welkom om 
spullen zelf langs te brengen.

Je kunt tegenwoordig ook bij Nochris terecht voor woningontruiming, het 

IEPEN:
woandsei - sneon

10 - 17.00 oere

De truck van Nochris
bij jou voor de deur!

OPHAALAFSPRAAK MAKEN?
BEL  06 - 55 70 08 19 

Ga je opruimen en wil je spullen kwijt? Ga je verhuizen en zit je met een overschot? Je  

woning verkoopklaar maken of de woning van je ouders bezemschoon opleveren? 

Nochris lost dit voor je op! Ontzorgd je van A tot Z. Maak een afspraak en de truck van 

Nochris2.0 rijdt bij je langs. Natuurlijk ben je ook welkom om spullen zelf langs te brengen.

Bel of kom langs voor het maken van een afspraak!

Van Harenstraat 82 - 84
 St. Annaparochie

t: 06 - 557 00 819
info@nochris.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





VOEDINGSCOACH HILLY

Eten volgens 
het seizoen
Als je in de schappen van de super-
markt kijkt is er bijna geen nee te 
koop wat betreft de verschillende 
soorten in groenten en fruit. Noem bijvoorbeeld onze zo-
merkoninkjes, deze liggen niet alleen in de zomer in de 
schappen. Maar als je het mij vraagt smaken deze toch 
echt het best als ze in het seizoen zijn.. 

Die luxe van het hele jaar door alles maar beschikbaar hebben 
heeft een keerzijde. Eten volgens de seizoenen daarentegen, 
kent eigenlijk alleen maar voordelen. Een gezond voedings-
patroon is een gevarieerd voedingspatroon. Niet keer op keer 
hetzelfde agv’tje (aardappelen, groenten, vlees), maar steeds 
iets anders op het menu. Door volgens de seizoenen te eten, 
breng je vanzelf variatie aan in wat je op je bord schept. Je 
eet immers ieder seizoen weer andere producten, afhanke-
lijk van wat de natuur op dat moment te bieden heeft.  Nog 
even en dan gaat deze fantastische zomer langzaam over in 
de herfst. Daarom nu een heerlijke zomerse salade met to-
maatjes, avocado, goede burrata én gegrilde mango om nog 
even dat zomerse gevoel vast te houden. Binnen 10 minuten 
staat’ie op tafel. Heerlijk als lunch of als bijgerecht bij de BBQ. 
Op 24 september is het weer burendag, wellicht net het re-
cept wat u nodig heeft? Gaan we daarna weer over op al het 
lekkers wat de herfst ons te bieden heeft.

Ingrediënten voor 2 personen
• 75 g rucola
• 100 g trostomaatjes- gehalveerd
• 1 avocado
• 1/2 mango in plakjes
•  1 bol burrata of vegan burrata/

mozzarella
• snuf peper en zout
• goede olijfolie
• crèma di balsamico
•  35 g geroosterde amandelstiften of 

stukjes

AAN DE SLAG!
1.  Verdeel de rucola over twee borden. Strooi hier de tomaat-

jes overheen en de stukjes avocado.
2.  Gril de plakjes mango kort op een grilplaat óf bak ze kort in 

een pan. Verdeel ze over de salade.
3.  Pluk stukjes burrata en verdeel deze over de salades. 

Schenk hier jouw favoriete olijfolie en wat crema di balsa-
mico overheen.

4.  Maak de salade compleet met wat peper, zout, geroosterde 
amandelstiften en verse basilicum.

Hulp nodig?
hillyposthumus@hotmail.com
Instagram:kindervoedingscoach_hilly 
Facebook: gezondevoedingvoorkinderen l
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Bern mei in ferhaal: Lieke van Krimpen
In deze “Bern mei in ferhaal” 
het woord aan Lieke van 
Krimpen. In het onderstaande 
verhaal vertelt Lieke iets over 
zichzelf. Wij horen iets over 
haar hobby’s, school, wat ze 
later wil worden en wat vond 
zij eigenlijk het leukste van 
het dorpsfeest? Veel leesplezier 
met haar verhaal.

Wie ben je en waar woon je? Ik ben 
Lieke van Krimpen en ik woon in 
Berlikum samen met mijn vader 
Mark, moeder Esther en zusje 
Vere.

Wat zijn je hobby’s? Ik vind heel 
veel dingen leuk zoals paardrij-
den en paarden verzorgen, dan-
sen, survivallen en ik hou erg van 
de natuur en Freek Vonk 😊. Ook
vind ik het heel leuk om muziek 
te luisteren, mijn favoriete zan-
ger is Snelle.

Wat is het leukste wat je hebt meege-
maakt? De vakantie naar Italie en 
we mochten met DIF (dansschool) 
optreden in de Harmonie, ik vond 
dat super cool en ik wil dat graag 
nog een keer doen.

Wat vind je van school? Ik vind het 
leuk maar soms ook niet, wan-
neer we bijvoorbeeld moeilijke 
sommen moeten maken en Blits 
(begrijpend lezen) dat is saaaaaai. 
In de pauze speel ik altijd met 

mijn vriendinnen, dan doen we 
tikkertje en bedenken we gekke 
en grappige spelletjes.

Wat wil je later worden? Boerin, sa-
men met mijn beste vriendin. En 
ik heb ook al een paar mensen 
die op de trekker komen rijden. 
We krijgen daar veel paarden en 
misschien wil ik er ook wel een 

kleine kinderboerderij bij ma-
ken.

Wat vond je het leukst van het dorps-
feest? De laatste dag met het vuur-
werk!! We mochten mee naar de 
feesttent en op de avond gingen 
we met vrienden op het voetbal 
goal zitten. Het vuurwerk was zo 
mooi! Dat wil ik elk jaar wel l  

Schoolmaatschappelijk 
werker basisschool Fûgelsang
Mijn naam is Joanna Teerenstra. Ik ben al enkele jaren verbonden 
aan de Fugelsang als schoolmaatschappelijkwerker, tevens werk ik 
in het Gebiedsteam de Waadhoeke. Vanaf 9 september zal ik iedere 
vrijdagochtend aanwezig zijn en ben ik beschikbaar om de kinde-
ren, ouders en school te ondersteunen. Wanneer de ontwikkeling 
van een kind niet helemaal loopt zoals we zouden willen kan ik op 
verzoek van ouders en/of school een aantal gesprekken voeren met 
uw kind en hopen we met de juiste inzet dat problemen vermin-
deren. Tussen 11.00/12.00 kunt u gerust even bij mij binnenlopen 
(personeelskamer, 1e verdieping) voor overleg en/of (opvoed)vra-
gen. Tel: 06 15386701 of mailen: j.teerenstra@waadhoeke.nl  Mijn 
werkdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag l

Gezocht!
Gymnastiekvereniging Ber-
likum is hard op zoek naar 
nieuwe leden. Daarom no-
digen we jullie uit om snel 
eens een kijkje bij ons in de 
gymzaal bij de basisscholen te 
nemen. 

Vanaf de leeftijd van 3 jaar en 
9 maanden kun je al meedoen 
met de kleutergroep van 14.30 
tot 15.15 uur. Ben je al 6 jaar? 
Kom dan eens kijken van 15.15 
tot 16.15 uur. Je leert hier op een 
speelse en plezierige manier de 
basis van het turnen. Ben je al 
wat ouder, dan kun je wellicht 
beter aansluiten bij onze recrea-
tiegroep van 16.15 tot 17.15 uur.

Binnen de club zijn er ook door-
stroommogelijkheden naar de 
selectiegroepen waar je meer 
uren traint en je moeilijkere tur-
nelementen oefent. Onze leiding 
kan je adviseren welke groep het 
beste bij jou past.

Onze gymlessen zitten bomvol 
oefeningen met kracht, lenig-
heid, techniek en conditie. Je 
traint je motoriek, je concentra-
tie en je zelfvertrouwen krijgt 
een boost. Gym is voor iedereen, 
alle leeftijden en alle niveaus. 
Wil je ook sporten bij de aller-
leukste gymnastiekvereniging? 
Maak dan snel gebruik van onze 
gratis proeflessen.

Mocht je vragen hebben, dan 
kun je contact met ons opnemen 
door te mailen naar gymberli-
kum@gmail.com of stuur ons 
een bericht via onze Facebook, 
waar ook nog eens een
heleboel leuke foto’s te vinden 
zijn l

Fûgelsang nieuws
Voor de vakantie werd groep 8 
en alle verhuizende kinderen 
uitgezwaaid en de juffen en 
meesters maakten een duide-
lijk gebaar door in hun tentje 
te stappen op het terrein van 
De Fûgelsang camping. De 
kinderen van de groepen 1 en 
2 hadden een leuk prenten-
boek ”Ik zou wel een kindje 
lusten…” als cadeau mee naar 
huis gekregen. De kleuters 
hebben het boek mee op 
vakantie genomen en een foto 
naar de juf gestuurd.

Na 6 welverdiende weken is ie-
dereen weer gezond  op school 
teruggekeerd. We zijn het 
schooljaar gestart met een in-
loop alle ouders mochten even 
kijken in welk lokaal en op wel-
ke plek hun kind dit schooljaar 
gaat zitten. En vanwege verhui-
zing verwelkomden we een aan-
tal nieuwe leerlingen in diverse 
groepen. Natuurlijk moest er 
meteen een hark door de groep-
stuintjes en zijn de boontjes ge-
oogst.
We starten dit jaar met de nieu-
we methode Blink Lezen. Blink 
Lezen is een complete leesme-
thodiek voor groep 4 t/m 8 voor 
technisch vloeiend lezen, begrij-
pend lezen (en kijken/luisteren) 
en verdiepend lezen. Zowel lees-
lessen, vrij lezen als voorlezen 
worden gecombineerd, vullen 
elkaar aan en versterken elkaar. 
Ook woordenschat komt hier-
bij aan bod. Het eerste thema 
is Ramzalige gebeurtenissen. 
Hierbij komt o.a. het boek .'Ont-
snap uit de Titanic' en het voor-
leesboek 'De zee kwam door de 
brievenbus' over de watersnood-
ramp, aan de orde. De ouders 
krijgen een ouderbrief waarin ze 

geïnformeerd worden over het 
thema. De wens is dat hierbij het 
leesplezier en de leesbeleving 
vergroot zullen worden.
De 1e schoolweek en dan ge-
lijk al een feestweek! Een grote 
tent voor de deur en af en toe 
mee swingen in de klas op de 
leuke muziek. Het was gelijk 
een hele happening. De ouders 
van onze school hadden 2 kar-
ren gebouwd. Mooie karren waar 
met veel liefde en geduld aan ge-
bouwd is. Hulde aan de bouwers! 
Als kers op de taart mochten de 
jongsten een theatershow zien 
met veel muziek en rare fratsen 
en afsluitend Bourgondisch patat 
eten. Voor de anderen was er een 
workshop cartoon tekenen en 
een kinetisch lab. Heel interes-
sant en super leuk. 

Startgesprekken
Op de Fûgelsang willen de juf-
fen en meesters graag de kinde-
ren en hun ouders goed leren 
kennen. Wat willen de kinde-
ren leren, welke interesses zijn 
er? Daarom zijn in de 2e en 3e 
schoolweek startgesprekken ge-
houden. Fijn dat er zoveel ouders 
zijn geweest. Met elkaar maken 
we er een mooi schooljaar van l



die zich inzet voor kinderen die 
geen kind kunnen zijn vanwege 
ziekte of handicap van zichzelf 
of van vader, moeder, broertje of 
zusje. Voor deze gezinnen maken 
wij troostpakketten met deken-
tjes, troostvriendjes, hartjes en 
kaarten. Als je bij mij langs fietst 
of loopt zie je mij bijna altijd zit-
ten te haken. Ik hoop nog heel 
veel jaren in dit fijne huis te blij-
ven wonen l

     
 

AGENDA
22 sept. 19.00-21.00 uur Informatieavond Radar Wier, 
 Ald Skoalle Wier
23 sept. 18.00 uur Oud Papier Berlikum
28 sept. Online Informatieavond glasvezel Deltanetwerk, 
 zie ook berlikum.com
2 okt.  15.00-17.00 uur Gerbrich en it grutte guod, 
 Ioannis Teatertsjerke Wier
vanaf 4 okt. di.15.00-17.00 uur en vrij. 10.30 -13.00 uur
 Start Mei Inoar Fit, Berlingastate
7 okt. 18.00 uur Oud Papier Wier
11 okt. Online Informatieavond glasvezel Deltanetwerk, 
 zie ook berlikum.com
16 okt. 15.00-17.00 uur Gerard en Compagnie, 
 Ioannis Teatertsjerke Wier
29 okt. 18.30-20.00 uur  Lichtjesavond, kerkhof Berltsum
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Lichtjesavond 29 oktober
Wat we nooit hadden verwacht is het grote aantal mensen 
dat vorig jaar naar het kerkhof kwam om tijdens de Lichtjes-
avond hun geliefde(n) te herdenken met het branden van een 
kaarsje. 

De vraag of we deze activiteit zouden gaan herhalen, was met een 
bezoekersaantal van ruim boven de honderd, beantwoord. No-
teer alvast in je agenda dat de Lichtjesavond op het kerkhof in 
Berltsum dit jaar op zaterdag 29 oktober plaatsvindt, van 18.30-
20.00 uur. In de volgende Op ‘e Roaster lees je meer informatie. 
Maar wat we je nu al mee willen geven is dat je je welkom mag we-
ten om kaarsje te branden op het graf van je dierbare(n) of bij te 
zetten in het verlichte hart. Onze dierbaren, ze leven voort in ons 
hart. Van de hand van Leonita Gerssen is dit veelzeggende gedicht.MFC it Stedhûs: Foar Berltsum, troch Berltsum

Deze flyer is tijdens het dorpsfeest huis aan huis rondgebracht. Waarschijnlijk is al iemand langs 
geweest om de antwoordstrook op te halen. Ook is de flyer uitgedeeld tijdens de fantastische optocht 
van het dorpsfeest. Maar toch, ook nog op deze plek aandacht voor de acties ten behoeve van MFC it 
Stedhûs. 

Het kan immers zijn dat u de fly-
er niet ontvangen heeft, dat we u 
thuis gemist hebben of dat u niet 
bij de optocht kon zijn. Heeft u 
belangstelling voor een van de 

acties? Of wilt u een vrije gift ge-
ven? Bel met Johan 06-30804924, 
of met Wytze 06-10419908’. Of 
scan de QR-code. Of mailen info@
itstedhus.frl. 

We hebben nog een tekort 
van €50.000. Vandaar de op-
roep “Help mee, draag bij en 
wees trots ons nieuwe MFC”l

Even voorstellen...
Op’e Roaster is vorig jaar gestart met een nieuw item. Even voorstellen. Hierbij willen wij nieuwe bewoners van Berltsum 
en Wier de kans geven zichzelf voor te stellen en aanmoedigen om kennis te maken met dorpsgenoten. 
MEEDOEN? Ben je kortgeleden in Berltsum of Wier komen wonen, dan sturen wij je graag een mailtje met een aantal vra-
gen zodat je jezelf via Op’e Roaster kunt voorstellen aan alle dorpsgenoten. Eventueel met een foto van uzelf bij de nieuwe 
woning. Je kunt mailen naar roaster.berlikum@gmail.com of krant@berlikum.com.                              

Ik ben Rigtje van der Schaaf-van 
Duinen en woon sinds 16 juli op 
de Meseame 1. Ik kom uit Bitgum-
mole en heb daar 51 jaar met veel 
plezier gewoond, 38 jaar met mijn 
man Andries en na zijn overlijden 
13 jaar alleen. Ik heb 3 kinderen 
en 7 kleinkinderen. Tijdens de he-
vige storm van afgelopen winter 
vloog het dak van mijn dakkapel 

eraf en toen werd ik met de neus 
op de feiten gedrukt: mijn huis 
is aan groot onderhoud toe! Dus 
moest ik kiezen tussen groot on-
derhoud of omkijken naar een an-
der huis. Ik koos voor het laatste.  
Omdat mijn dochter in Berltsum 
woonde was de keuze voor een 
nieuwe woonplaats gauw ge-
maakt. Met geweldige hulp van 
Makelaardij Miedema slaagde ik 
erin binnen een paar maanden 
mijn eigen huis te verkopen en 
dit fijne huis te kopen! Ik woon 
hier nu 2 maanden en het voldoet 
mij prima. De tuin wordt binnen-
kort nog opgeknapt!  Ik heb jaren 
op beurzen en markten gestaan, 
in binnen-en buitenland, met 
hobby artikelen. Nu haak ik veel 
als vrijwilligster voor het Troost-
dekentje. Dat is een organisatie 

Ik noem jouw naam 
Als ik denk
Dan hoor ik jouw naam
Als ik slaap
Droom ik jouw naam
In hoe ik nu leef
Beleef ik jouw naam
In mijn verdriet
Betraan ik jouw naam
Uit machteloosheid
Schreeuw ik jouw naam

Soms, heel alleen
Verwerk ik jouw naam
Met al mijn liefde
Koester ik jouw naam
Hier dichtbij me
Voel ik jouw naam
In deze saamhorigheid
Vertel ik jouw naam
Opdat je zult weten
Dat ik je niet zal vergeten
Zacht noem ik jouw naam… l



 

■  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!

O P E N D A G E N

W i l  j i j  w e e r  i n  b e w e g i n g  k o m e n ?  W i j
o r g a n i s e r e n  e e n  o p e n  d a g  o p  2 4  s e p t e m b e r .  

 
O p  d e z e  z a t e r d a g  k a n  j i j  d e e l n e m e n

a a n  d i v e r s e  g r o e p s l e s s e n  d i e  2 0  m i n u t e n  d u r e n .
 
 

 

B I J  T E A M  E I J Z E N G A

DE GROEPSLESSEN:

O p  2 4  s e p t e m b e r  v a n  0 8 : 0 0  t / m  1 2 : 0 0  b i j
o p  I t  K o a r t l â n  6 ,  9 0 4 1  V B  B e r l t s u m

WANNEER?

ALS JE OP DE DAG LID WORDT
ONTVANG JE 10% KORTING EN

EEN WELKOMSTCADEAU.

0 9 : 0 0  -  p i l a t e s

0 9 : 3 0  -  y i n  y o g a

1 0 : 0 0  -  b o k s e n

1 0 : 3 0  -  T R X

1 1 : 0 0  -  k e t t l e b e l l

1 1 : 3 0  -  k i d s l e s s e n

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 10 okt. 2022 

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

•  Kopij dient uiterlijk maandag 10 okt. 2022 op de 
redactie aanwezig te zijn via krant@berlikum.com

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
woensdag 19 oktober 2022


