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Gerd Hoekstra boven alles 
trainer met een menselijk gezicht
Na vijf jaar als trainer en coach te hebben gefungeerd bij het tweede team van SC 
Berlikum heeft Gerd Hoekstra besloten na dit voetbalseizoen te stoppen. Vanwege 
de gezondheidsomstandigheden van zijn vrouw Reina neemt hij voorlopig even 
afscheid van het voetbalmetier. De geboren en getogen Minnertsgaaster ziet dan 
terug op vijf prachtige jaren in zijn buurdorp en weet nog goed zijn aanvankelijke 
verbazing van toen der tijd toen hij de vraag kreeg om hier trainer te worden. ‘Dizze fraach seach 
ik net oankommen. Wol tocht ik fuortendaliks: ‘wêrom ek net!’ Ik ha der ek nea frjemde reaksjes 
op hant!’ Hierbij doelend uiteraard op de rivaliteit tussen de beide voetbalclubs en dit zeker de 
laatste decennia waarin beide ploegen elkaar regelmatig ontmoeten in de competitie.

MIJN AUSTRALIË AVONTUUR

BORN to Travel

Daar was ik alweer!
Ik ben 13 februari na een lange reis aangekomen in Sydney. Ik, op-
gegroeid in het kleine Berltsum, moest toch wel heel erg wennen 
aan de torenhoge gebouwen, extreem drukke winkelstraten en 
het chaotische verkeer. Ik besloot de eerste dag direct maar naar 
de boulevard te gaan en te kijken wat er allemaal te doen was in 
Sydney. Het was heel onwerkelijk om het Sydney Opera House nu 
in het echt te zien.

Op de 3e dag ben ik met een beach tour mee gegaan. Hier ont-
moette ik Pieter uit Heerenveen. Heel toevallig kende Pieter ook 
de neef van mijn moeder (kleine wereld). Ook gingen 4 meiden 
uit Frankrijk mee. Eenmaal aangekomen bij Bondi Beach vroeg 1 
van die meiden wat er gebeurde als er een haai dichtbij het strand 
kwam. De gids had een heel verhaal over alarmen en sensoren 
zodat er niks kon gebeuren. Nog geen uur later kregen we bericht 
dat er een man 5km verderop gepakt was door een haai... de gids 
zijn verhaal klopte dus toch niet helemaal. Al moet ik wel zeggen 
dat dit voor het eerst sinds 60 jaar was.

Aangezien mijn stage bedrijf had gezegd dat ik 14 maart pas 
hoef te beginnen met mijn stage besloot ik na 5 dagen naar Port 
Macquarie te gaan. Hier ontmoette ik Arwa uit Kenia. Arwa heeft 
mij het haven stadje laten zien en is mee geweest naar het koala 
hospital (super schattig). Ook ben ik naar een park vol met flying 
foxes (vleermuizen ter grote van een 2 jarige) geweest. Dit was wel 
even spannend. Maar eerlijk is eerlijk, het waren super indruk-
wekkende dieren! 

Inmiddels zit ik in Byron Bay. Ik heb een Kajak tour, snorkel tour 
en een surfles geboekt. Ik hoop dat dit allemaal door kan gaan 
aangezien het weer super slecht is. Byron Bay is een surfstadje, 
er is daarom ook niet veel te doen als het regent. 2 uren rijden 
verderop worden mensen inmiddels al geëvacueerd door de over-
stromingen. Het is de ergste regenval sinds 60 jaar (heb ik weer). 
Ach we maken er het beste van! ●

Een groot deel van Gerd zijn 
sportieve leven bestond en be-
staat dan ook uit voetbal, hoewel 
hij ook enkele jaren op de eerste 
klas van de CFK uitkwam. Als 
voetballer maar liefst twintig jaar 
in de hoofdmacht van VV Min-
nertsga, met recht een imposan-
te staat van dienst. Waar broer 
Wiebe algemeen bekend staat 
als de goalgetter van weleer wist 
ook Gerd in zijn carriére maar 
liefst 68 maal het net te vinden 
‘Ik begûn yn de spits en nei fer-
rin fan tiid sakke ik mear troch it 
alvetal as middenfjilder, back en 
eindige úteinliks as libero.’Gerd 
was als voetballer een zeer ge-
dreven speler met een echte win-
naarmentaliteit. Veeleisend voor 
zich zelf en zijn teamgenoten. “It 
wie in prachtige tiid mei in soad 
hichtepunten. Ek wolris in min-
der jier mar oer it gehiel hawwe 
wy in protte sukses hant.’

Na zijn actieve carrière bij het 
eerste elftal was er de gezamen-
lijke afspraak met medespeler 
Goffe Jensma om als speler af 
te bouwen bij het tweede elftal. 

Een mooi streven en plausibel 
vervolg op een lang verblijf in 
het eerste elftal. Maar toen bleek 
ineens dat er voor dat seizoen 
geen trainer/coach voorhanden 
was. Gert kreeg het verzoek 
voorgelegd deze vacatures te ver-
vullen, dit voor functies waar hij 
voorheen nog nooit aan had ge-
dacht. Een onverwachte wending 
in zijn voetballeven en dus deed 
de situatie zich voor dat Gerd 
training gaf, speler was, coach 
en daarnaast ook nog de cursus 
volgde vanuit de club voor voet-
baltrainer. Een nogal flexibiliteit 
vereisende combinatie van een 
breed scala van voetbalaspecten. 
‘Echt ideaal wie dizze situaasje 
net fansels en nei ferrin fan tiid 
en jierren waard ik foaral trainer 
en by hege útsundering fuotbal-
de ik noch wolris mei.

De eerste periode als trainer bij 
Minnertsga behelsde een tijdbe-
stek van zes jaar met daarin de
nodige hoogtepunten en dit met 
name in de nacompetitie spe-
lend voor promotie. ‘Wy spilen 
reserve twadde klas en dat wie 

in heech nivo. Mei spilers en sup-
porters yn de bus dér hinne, dat 
wie machtich!’

Na deze prachtige periode volgde 
het hoofdtrainerschap bij Foarût 
Menaldum en ook dat ging ge-
paard met de nodige successen. 
In het eerste jaar het kampioen-
schap en ook in het tweede sei-
zoen de vlag in top door in de 
competitie als tweede te eindi-
gen wat in dat jaar recht gaf op 
promotie! En ‘weer door’ zou dan 
een logische gedachte zijn maar 
Gerd besloot toch bij Foarût te 
vertrekken. ‘Troch by Foarút 
haadtrainer te wêzen koe ik myn 
eigen bern, Hielke en Nynke, nea 
fuotballen sjen en dat joech my 
net in goed gefoel. Dêrby socht it 
twadde alvetal fan Minnertsgea 
ek wer in trainer en sy kamen 
wer by my út.’ Dat wie foar my 
doe in bettere kombinaasje.’

Ook in de tweede periode Min-
nertsga mooie momenten mee-
gemaakt en dit zeker toen doch-
ter Nynke trouwde en er de 
volgende dag de beslissingwed-
strijd tegen Olympia Hasselt op 
het programma stond. De bruide-
gom van dienst Wouter de Roos 
was ook een van de spelers van 
het team en de gehele selectie 
was op het feest te vinden. ‘We 
hawwe besluten der in prach-
tige jûn fan te meitsjen sûnder 
beheining. Wy hienen neat te 
ferliezen tsjin harren.’ Wat dan 
vaak gebeurt, gebeurde ook nu. 
Minnertsga speelde als underdog 
onbevangen en had een topdag 
tegen de grote favoriet Olym-
pia. Uiteindelijk werd het beslist 
door penalty’s en ging de winst 
verrassend naar Minnertsga!

Gerd had bij Minnertsga echter 
ook ambitie om hoofdtrainer van 
het eerste elftal te worden maar 
die kans heeft hij helaas van 
de club niet gekregen. Zelfs bij 
een tussentijds vertrek van een 
hoofdtrainer kwam Gerd niet in 
aanmerking en werd er een trai-
ner van ‘buiten’ gehaald. 
Lees verder op pagina 11



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

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

Agra Totaal 
Dierenspeciaalzaak

Bûterhoeke 62, 9041 AD Berltsum

Volop potgrond, groenteplantjes, 
tuinzaden en pootaardappelen, 

ook biologisch!

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.

> Glasbewassing 
 (bedrijf en particulier)

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

Berlikum  |   06 57 70 36 90   |  vandergraafmultiservice.nl

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
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Even de zinnen verzetten…
Terwijl ik deze column schrijf staat de wereld in 
brand. Oekraïne. Mensen worden doodgemaakt en 
steden verwoest. En ik zit hier in mijn warme, veilige 
huis, mijn kinderen worden niet aan het front ver-
wacht, mijn werk gaat gewoon door en we gaan zelfs 
een avondje naar theater.

Het voelt dubbel, mag je eigenlijk wel genieten als een 
ander zoveel leed heeft? Hoe ga je om met het leed van 
andere mensen? Heb je medelijden? Het spreekwoord 
luidt: Medelijden is geen zalf. Oftewel aan medelijden 
heb je weinig. Als je letterlijk mee-lijdt wordt de ander 
niet geholpen. Medelijden verlamt. Compassie hebben 
met de ander is een betere optie.

Compassie betekent letterlijk medelijden, toch wordt het 
iets anders uitgelegd. Compassie is naast de ander gaan 
staan, je beseffen wat het betekent voor de ander. Inle-
ven, zonder dat je het lijden van de ander overneemt. En 
actie! Hulpacties worden opgestart vanuit compassie.
Eigenlijk precies wat mijn werk als coach inhoudt. Ik loop 
een tijdje mee met iemand, sta naast degene en besef wat 
een situatie betekent voor de ander; ik voel compassie en 
raak soms ontroerd. Mijn missie blijft: mensen op een 
positieve manier naar het leven laten kijken, dwars door 
alle ellende heen soms.

Sinds begin dit jaar geef ik workshops samen met con-col-
lega Martje (Meirinne Coaching) uit Triemen. Om de week 
op woensdagavond geven wij inspirerende workshops 
waar een basis wordt gelegd voor meer zelfvertrouwen. 
Workshops waar je op een positieve manier naar jezelf 
leert kijken en je zelfmedelijden kunt omzetten naar zelf-
compassie én waar je even de zinnen kunt verzetten... ●

Veel mensen worden onzeker 
door bijvoorbeeld sociale media 
en dat mag veranderen! In de 
workshop wordt een basis gelegd 
voor meer zelfvertrouwen en op 
een positieve manier naar jezelf 
kijken.

Workshops waar je vol inspiratie 
en energie vandaan komt. “Dat 
is onze missie”, zeggen Romy en 
Martje. Beide zijn ze al jarenlang 
coach op het gebied van per-
soonlijke ontwikkeling. Romy in 
Berltsum en Martje in Triemen. 
Samen hebben ze veel te bieden 
en kunnen ze mensen laten stra-
len. De workshops worden in 
Berltsum en in Triemen gegeven, 
waar beiden een inspirerende 
workshopruimte hebben inge-
richt. Om de week op de woens-
dagavond (even weken) staat er 
een workshop gepland.
De investering is 45 euro (dit is 
incl. boek of sieraad, koffie, thee 
en iets lekkers).
De maximale groepsgrootte is 
8 personen, maar mocht je de 
workshop met een grotere groep 
(vriendinnen, collega’s, vereni-
ging, etc.) willen beleven is dat 
in overleg mogelijk.
Deze workshop kan een eerste 
stap zijn naar een gelukkiger 

leven, met meer zelfvertrouwen 
en een positiever zelfbeeld. En 
natuurlijk: mooie ontmoetingen!

Romy en Martje zorgen voor een 
inspirerende avond, waar jij je 
veilig mag voelen en jij gewoon 
lekker jezelf mag zijn! 

Kijk voor data en meer info op de 
website: www.romygroenewoud-
coaching.nl/workshops of scan 
de QR-code.

Opgave via de mail: maro.work-
shops@gmail.com of telefonisch 
bij Romy of Martje ●

Romy Groenewoud Coaching
Bitgumerdyk 18, 9041 CD Berltsum
Tel: 06-83211949
www.romycoaching.nl

Meirinne Coaching
De Triemen 27, 9296 MC  Triemen
Tel: 06-29489599
www.meirinne.nl

Workshops waar je blij van wordt!
Romy Groenewoud (Coaching) en Martje Nauta-Merkus (Meirinne Coaching) organiseren sinds 
begin dit jaar inspirerende workshops: “Maak je eigen inspiratieboek” en ”Persoonlijke sieraden 
verzamelen”. Titels waarbij je je misschien afvraagt wat er op het programma staat. Het draait níet 
om knippen en plakken; wél om inspiratie op het gebied van persoonlijke groei.

Marlies Wiersma zet zich in voor de jongerenraad van gemeente Waadhoeke

‘Wij vertegenwoordigen de jon-
geren uit onze gemeente door 
onszelf te zijn.’

Ontstaan
De jongerenraad is ongeveer 6 
jaar geleden ontstaan naar aanlei-
ding van een georganiseerde dag 
voor jongeren van de Anna Maria 
van Schurman (AMS) in Franeker 
waarbij jongeren kennis gingen 
maken met de politiek. Aange-
stuurd door twee raadsleden van 
de FNP en D66 werd het plan om 
door geënthousiasmeerde jonge-
ren een jongerenadviesraad op 
de zetten vorm gegeven. De jon-
geren denken mee met program-
ma’s van de gemeentelijke partij-
en en zetten zich in voor zaken 
die jongeren aangaan. Vanuit 
de gemeente werd een jaarlijks 
budget vrijgemaakt waar de jon-
geren mee mogen werken.

Samenstelling
Momenteel zijn er 10 jongeren 
bij de jongerenraad. Een mooie 
mix van jongens en meiden in de 
leeftijd van 16 tot en met 20 jaar. 
De instapleeftijd is vanaf 14 jaar 
en loopt tot 25 jaar. Elke maand 
wordt er vergaderd. Belangrijk 

aan de deelnemende jongeren is 
dat ze neutraal zijn. Dus niet uit-
gesproken voor één partij zijn.

Activiteiten
Marlies zet zich samen met de 
andere jongeren in voor uiteen-
lopende onderwerpen die jonge-
ren aangaan. Zo waren ze betrok-
ken bij het ontstaan van buslijn 
74 die vanuit Leeuwarden via 
Mooie Paal naar Franeker gaat. 
Ook bij de organisatie van de 
Young Solar Challenge heeft de 
jongerenraad een belangrijk aan-
deel gehad. 
Een challenge waarbij jongeren 
in een team een technische uit-
daging aangingen met een boot 
op zonne-energie. Daarnaast zijn 
er nog vele andere activiteiten te 
benoemen. Denk aan het stimu-
leren van jongeren om te gaan 
stemmen, de Friese taalcampag-
nes en uitvoeren van vrijwilli-
gerswerk.

Motivatie
Iedere jongere heeft zijn eigen 
taak bij de jongerenraad en kan 
zijn of haar hobby toepassen. De 
één doet bijvoorbeeld film- en 
programmeerwerk en doet daar 

ervaring in op en de ander doet 
bijvoorbeeld organisatie en ad-
ministratie. Marlies doet op haar 
beurt het beheer van accounts 
van social media. ‘Het is mooi 
om door je inzet echt iets te kun-
nen bereiken over onderwerpen 
die er toe doen.’

Nieuwe leden
Er is altijd wel doorstroom van 
leden. Jongeren gaan studeren, 
werken of gaan zich settelen. 
Marlies is nog wel van plan om 
een aantal jaar door te gaan voor 
de jongerenraad. Nieuwe leden 
zijn altijd welkom. 
Zeker om de leeftijd en de ideeën 
daarbij zo breed mogelijk te hou-
den. Dus mocht je nieuwsgierig 
zijn laat even wat van je horen. 
Melden kan via Instagram jon-
gerenraadwaadhoeke of mail via 
jrwaadhoeke@outlook.com.

Toekomst
Marlies gaat zich richten op de 
studie biotechnologie en hoopt 
hierin haar werk te vinden. 
Mocht het anders lopen sluit ze 
deelname aan de gemeentepoli-
tiek niet uit. ‘Je weet nooit hoe 
het loopt in het leven.’

16 maart is de dag van de gemeentelijke verkiezingen. Volwassenen vanaf 18 jaar mogen hierbij 
stemmen op hun favoriete partij. Dit gebeurt eens in de 4 jaar. Voor jongeren van 18 tot en met 
21 jaar is het voor het eerst dat ze mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Marlies 
Wiersma (20 jaar) zet zich samen met nog 9 jongeren in voor de jongerenraad van gemeente Waad-
hoeke. De jongerenraad heeft als doel gevraagd en ongevraagd advies te geven bij onderwerpen die 
in de gemeente spelen en jongeren aangaan.
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EVEN VOORSTELLEN

Op 'e Roaster is gestart met een nieuw item, Even voorstellen. Hierbij 
willen wij nieuwe bewoners van Berltsum en Wier de kans geven zich-
zelf voor te stellen en aanmoedigen om kennis te maken met dorps-
genoten.

Wij zijn Hans (74) en Jeanne (66) Winkel. Wij zijn de nieuwe 
bewoners aan de Ir. van der Slikkeleane 6 in Berltsum. Wij 
komen uit Krimpen aan den IJssel en hebben daar altijd fijn 
gewoond! Maar omdat wij allebei niet meer werkzaam zijn 
en graag in Friesland komen dachten wij waarom zouden 
wij niet een leuk huis in Friesland zoeken! De roots van 
Jeanne liggen ook in Friesland, haar pake was een “echte” 
fries!! Haar moeder is hier als jong meisje opgegroeid. Zo-
gezegd zo gedaan! Wij zijn toen in contact gekomen met 
Franke Zijlstra van G2 makelaars, hij is ook onze aankoop-
makelaar geweest. Toen wij vroegen ken jij dit huis? zei hij; 
jazeker mijn moeder woont aan de Slikkeleane! en dat huis 
ken ik, maar… dat is wel een heel mooi huis!!!  En zo zijn wij 
in Berltsum geland! Verder is alles nog nieuw voor ons, en 
moeten wij alles nog ontdekken. Voorlopig hebben wij nog 
veel te doen in en rond het huis, om het ons eigen te maken. 
En dan kunnen wij genieten van onze mooie tuin! ●

"Eind augustus 2022 staat ons dorpsfeest, tevens het 75 (+1) jarig bestaan van Oranje Nationaal, op het 
programma. Op 'e Roaster probeert jullie met flashbacks, programma's en foto collages uit deze 75 jaar 
de komende 6 maanden alvast in de stemming te brengen".

Om alvast in de stemming te komen...

It Piipskoft organiseert leuke activiteiten voor kinderen uit 
Berlikum. Afgelopen februari stond er een toffe sportmiddag op 
het programma maar door het slechte weer kon deze helaas niet 
doorgaan. Er staat gelukkig genoeg op de planning en we zijn 
ook altijd in voor nieuwe dingen. Eén ding verandert nooit, de 
feestavonden! 
Zo hebben we nu ook ‘It Piipskoft jeugd’, de jongere generatie die 
It Piipskoft weer helemaal terug wil brengen naar hoe het vroe-
ger was. Omdat het carnaval is geweest hadden ze ook een leuke 
carnaval-party avond gemaakt, voor de jongere kinderen maar ook 
voor klas 1 t/m 4. Nu de maatregelen het eindelijk weer toelaten, 
hopen we ook meer feesten te geven, zowel voor ons eigen dorp 
maar ook zeker voor de rondom liggende dorpen! ●

Wie ben je en waar woon je? 
Ik ben Jorrit Geert Boonstra ben 
10 jaar en woon in Berlikum. 

Mijn heit heet Rients en heeft 
een eigen installatie bedrijf mijn 
mem heet Baukje en zij werkt bij 
kinderopvang Okidoki. 
Ook heb ik twee (soms irritante, 
maar meestal lieve) zussen zij he-
ten Dyan en Marit en zijn 20 en 
18 jaar oud. Ik heb ook drie kat-
ten, bij mijn mem heb ik Lola, bij 
mijn heit Milo en Poekie.

Wat zijn je hobby’s?
Mijn hobby’s zijn schaatsen, 
voetballen, gamen en karten.

Wat is het leukste wat je hebt meege-
maakt?

Dat ik op mijn 10e verjaardag 
als verrassing zelf mocht karten. 
Dat vond ik erg leuk.

Wat vind je van school?
Soms leuk en soms niet, gymnas-
tiek vind ik leuk en rekenen ook.

Wat wil je later worden?
Dat weet ik nog niet.

Wat is het spannendste wat je hebt 
meegemaakt?
De spooktocht van een paar jaar 
geleden.

Wat vind je mooi aan Berltsum?
Dat het een dorp is waar je nooit 
ver hoeft te fietsen om ergens te 
komen.

Bern mei in ferhaal: Jorrit Geert Boonstra
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Jorrit Geert Boonstra. In het onderstaande verhaal 
vertelt Jorrit Geert iets over zichzelf. Wij horen iets over zijn hobby’s, school en hoe hij het vindt 
om in Berltsum te wonen. Veel leesplezier met zijn verhaal.

Beste Berltsummers,
Eind augustus 2022 gaat het dan echt gebeuren! We gaan groots ons 75-jarig jubileum vieren. 
De draaiboeken liggen bij ons alweer op tafel, grootse plannen, waar we nu al trots op zijn!

Een dorpsfeest vieren we niet al-
leen, dit vieren we met ons hele 
dorp! Daarvoor hebben we een 
paar zaken van jullie nodig.

Buurtvereniging bingo 8 april!!
Op 08 april 2022 houden we 
onze ledenvergadering, dit zal 
extra gezellig worden. Na het 
(korte) formele deel van de ver-
gadering zullen we een gezellige 
buurtverenigingen bingo organi-
seren. 
Hier kan je leuke prijzen winnen 
voor je buurtvereniging!! Meer 
info volgt nog… de bingo is toe-
gankelijk voor leden en niet le-
den van Oranje nationaal.

Contactpersonen buurtvereni-
gingen:
Voor verschillende activiteiten, 
bijvoorbeeld de straatversierin-
gen de teamspelen en dergelijke. 
We hebben gemerkt dat in de 

afgelopen paar jaar diverse men-
sen zijn verhuisd, het is voor ons 
dus heel belangrijk als we een 
contactpersoon hebben van jul-
lie buurt en/of straat. Ben jij ons 
aanspreekpunt voor de straat/
buurt laat het ons weten! Stuur 
een mail met je gegevens naar 
buurtverenigingen@oranjenatio-
naal.nl.

Verhuizingen
In augustus zullen ook de kor-
tingsbonnen weer bij onze leden 
door de brievenbus gooien. We 
kunnen deze alleen in de brie-
venbus gooien als we de juiste 
adresgegevens hebben. Van veel 
van onze leden ontvangen we 
de contributie via automatische 
incasso, daarmee weten we niet-
automatisch het juiste adres. 

Ben jij sinds het laatste dorps-
feest verhuisd en heb je niet je 
nieuwe adres doorgegeven dan 
horen we dit graag, dan zorgen 
we dat de kortingsbonnen bij je 
thuis komen. Dit kan via admi-
nistratie@oranjenationaal.nl.

Thema:
We horen toch in het dorp wat 
geluiden dat er dorpsgenoten 
zijn die het thema van 2022 
“Geen thema” niet eenvoudig 
vinden. We hopen dat hier een 
heerlijk stuk creativiteit mee los 
komt. Het kan niet fout, alles is 
goed. Geef onze jury alstublieft 
hoofdbrekers! Het kan echt niet 
gek genoeg! Plan een vergade-
ring met je buurtgenoten, en ga 
los! We vieren ons 75-jarig jubi-
leum maar een keer! ●



MURKJEBerltsum feriening
berlikum.com 9

Stilte na de storm?
Voor wie mij in de vorige edities 
nog niet had getroffen stel ik me 
graag nog even voor. Murkje is 
mijn naam. Sinds vorig jaar woon 
ik heel erg naar mijn zin ergens 
tussen Berltsum en Wier. Ik heb 
het smoordruk met het integreren 
tussen de Berltsumer hûnen en de 
Wierster Katten. Tijdens al dat 
“geïntegreer” maak je natuurlijk 
weleens iets mee of er komt je via via iets ter ore wat ik dan toch 
graag even kwijt wil. En wat leuk dat dat hier mag van de redac-
tie van Op ‘e Roaster. 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...

Had ik het er de vorige keer niet over dat er in Friesland 
geen mooiweergaranties zijn, maar dat ik wel uitkeek 
naar het mooie voorjaarsweer? Ik weet niet hoe het met 
jullie is, maar ik ben net weer een beetje bekomen van 
die storm. Wat ging het er om weg. En nu zou je toch al-
lereerst stilte na de storm verwachten toch? Nou, ik merk 
er tot nu toe nog weinig van. Na de coronaperikelen gaat 
het weer aan met alle activiteiten in Berltsum en Wier. De 
kalender staat weer grôtfol met activiteiten. Het komt nu 
aan op keuzes maken want ja, je kunt nu één keer niet 
overal aan meedoen.
Soms is het ook wel handig als de keuze al voor je wordt 
gemaakt, als je de info maar goed leest. En dat was wat ik 
laatst nu net niet had gedaan. Sommige activiteiten wor-
den namelijk alleen op touw gezet voor een bepaalde leef-
tijdscategorie. Als je in een andere leeftijdscategorie valt, 
is de activiteit dus niet voor jou bedoeld, waarvan akte.
Zo organiseerde It Piipskoft laatst carnaval en enthousiast 
als ik ben was het woordje ‘carnaval’ ook het enige wat 
ik las. Ik had wel weer eens zin in een feestje en fietste 
als een malle naar het Piipskoft om mij ook in het feest-
gedruis te storten. In mijn meest puike carnavalsoutfit 
fansels. Wat had ik hier lang op gewacht! Ze hadden geen 
bier, maar wat maakte het uit, feest is feest!
Nippend aan mijn glaasje fris, keek ik eens goed om me 
heen en bekroop me ineens een ongemakkelijk gevoel. De 
gemiddelde leeftijd van de feestgangers was nog niet eens 
de helft van mijn leeftijd. Volgens de poster was dit een 
feest voor de jeugd tot en met klas 4 en dus niet voor mij 
als persoon van middelbare leeftijd. Deze kids zaten echt 
niet op mij met mijn niet al te coole dansmoves te wach-
ten! Op zo’n moment komt zo’n carnavalspak echt goed 
van pas. Geheel incognito kon ik er nog “tussenuit pie-
pen” voor het feestgedruis echt losbarstte. Aan de jeugd te 
horen was het een superleuk feest en ging het feest zon-
der mij in dinopak dus ook wel door ● 

Murkje

Zo ben je verzekerd van een leu-
ke, gezellige, maar vooral spor-
tieve en uitdagende invulling 
voor het voorjaar van 2022. Voor 
wie? Bij Tennisschool Lucardie 
is er voor ieder wat wils. Jong, 
oud, beginnend of gevorderd, 
het maakt niet uit, iedereen is 
welkom!
De start van de voorjaarslessen 
bij TV De Vierslag staat gepland 
op vrijdag 18 maart 2022. Tevens 
is het mogelijk de lessen te vol-
gen op de maandag. Deze vinden 
dan plaats in Menaldum bij TV 
Schatzenburg. Iedere middag 
wordt er les gegeven aan senio-
ren die graag op de middag wil-
len trainen en zijn er de jeugdles-
sen. Aansluitend op en vanaf de 
vroege avond tot rond de klok 
van 22.00 uur komen dan nog de 
verschillende seniorengroepen 
in actie.
Niet eerder lessen gevolgd bij 
Tennisschool Lucardie? Kies dan 
voor Maak Kennis met Tennis. 
Een lespakket van 7 weken waar-

in de beginselen van het tennis 
worden aangereikt. 
Kosten? Vanaf € 35,- en gratis ge-
bruik van tennisrackets. De idea-
le instap om te ontdekken wat de 
tennissport jou te bieden heeft!
De verschillende lespakketten & 
tarieven voor het voorjaar 2022 
bij TV De Vierslag, zijn te vinden 
via deze link: www.tennisschool-
lucardie.nl/inschrijving-voor-
jaarslessen-2022-tv-de-vierslag/. 

Inschrijven voorjaarstennisles-
sen bij TV De Vierslag VJ 2022 is 
mogelijk t/m maandag 14 maart 
2021.
Voor meer informatie over TV de 
Vierslag, kun je terecht op www.
tvdevierslag.nl of stuur een mail 
naar tvdevierslag@gmail.com.
Graag tot ziens op ons tennis-
park! ●

Bestuur TV de Vierslag in samen-
werking met Tennisschool Lucardie.

Start tennislessen bij TV de Vierslag
Zin om in beweging te komen, de tennissport te leren kennen of verder onder de knie te krijgen, 
wacht dan niet langer en geef je op voor de voorjaarstennislessen bij TV De Vierslag uit Berlikum! 

Vervolg voorpagina.... Voetbaltrainer Gerd Hoekstra 

‘Mindset Running’
Afgelopen vrijdag 25 februari vond de hardloopclinic bij Team 
Eijzenga plaats. Samen met een gediplomeerd hardloop (mindfull) 
trainer hebben ze de mooie plekjes van Berltsum gezien. De reac-
ties van de aanwezigen waren zeer positief en daardoor willen we 
hier een vervolg op geven.
De Mindset Running start met hardlopen voor ieder niveau. Ben je 
beginnend hardloper, gevorderd of heb je nog nooit hardgelopen? 
Geen probleem, de hardloopsessies zijn voor alle niveaus.
Vanaf vrijdag 18 maart starten de lessen bij Team Eijzenga. De 
trainingen zijn voor de periode van 8 weken. Doe mee !
Aanvang 10.00 uur. Plaats : It Koartlân 6 te Berltsum
Opgave via: info@teameijzenga.nl of bel 0518-46 16 38
Leden Team Eijzenga € 50,00. 
Niet-leden € 80,00. Per keer € 8,50 ●

Huis-aan-huis tulpenactie zeer geslaagd

De Vrienden van Vermaning heb-
ben op 2 en 3 maart een huis-
aan-huis tulpenactie georgani-
seerd met een voorjaarsgroet. 
Onijdes Sijtsma de voorzitter 

van de Vrienden van Vermaning 
neemt de tulpen in ontvangst bij 
zijn woning. Door corona kon-
den de winteractiviteiten niet 
doorgaan en daarom heeft het 

bestuur gekozen voor deze tul-
penactie in het vroege voorjaar. 
Binnenkort beginnen de werk-
zaamheden aan de tuin, de tuin-
muur, de bestrating en het schil-
derwerk. 
Eind mei wordt het hekwerk 
voor het Rijksmonument terug-
geplaatst. Om de restauratiekos-
ten te dekken, hebben we ook 
drie soorten wijn in de handel: 
witte wijn, rode wijn en rosé. 
Voor € 10,- kunt u een fles Men-
no Simonswijn kopen bij Onij-
des Sijtsma (tel. 461656) en de 
opbrengst is voor de restauratie. 

De huis-aan-huis tulpenactie 
is financieel ondersteund door 
gemeente Waadhoeke en Losse 
Fearren van Wonen Noordwest 
Friesland ●

Vrienden van Vermaning

‘Dat wie dochs wol it punt foar 
my om hjir op te hâlden en doe 
ynienen wie dêr Berltsum!
Een nieuwe uitdaging en Gerd 
was vastbesloten om er iets 
moois van te maken. ‘Je wolle je 
wol efkes bewize fansels ek fan-
wege de oanwêzige ‘derbysfear’ 
tusken de beide doarpen.’ Voor-
op stond en staat voor Gerd ech-
ter een menselijke, benaderbare 
omgang met de spelers. Interes-
se in de voetballers waar je mee 
werkt en proberen als team iets 
moois neer te zetten. Kortom het 
menselijke aspect waarin plezier 
en een stukje teambuilding pij-
lers zijn maar wel met een pres-
tatiegericht doel.
Succes hangt dan uiteraard sa-

men met de spelers in de selec-
tie, aanwas van talentvolle jeugd 
en het uitblijven van teveel bles-
sures. Maar over het algemeen 
ziet Gerd met een goed gevoel op 
deze vijf jaren terug. ‘Der binne 
spilers wêr’t ik mei begûn bin, 
dy’t dér no noch by binne. Dat 
fyn ik geweldich.’ Ook een hoog-
tepunt was het toen hoofdtrainer 
Jelke Nijboer midden in het sei-
zoen moest vertrekken en Gerd 
voor een half jaar zijn opvolger 
werd. Wat ze in Minnertsga niet 
aan hadden gedurfd, deed SC 
Berlikum wél. Saillant detail was 
dat de derby tegen Minnertsga 
met maar liefst 5-2 werd gewon-
nen en Gerd als ‘Man van de wed-
strijd’ werd verkozen, een pri-

meur als trainer zijnde! ‘Ik wie 
dat wykein mei Reina op fakâns-
je en hoegde jûns net werom nei 
Minnertsgea. Dat kaam doe net 
iens sa ferkeard út!’

Nu dus even pas op de plaats 
voor Gerd als voetbaltrainer 
maar zoals het bekende gezegde 
luid: ‘Zeg nooit, nooit!’ ‘Wa wit 
komt der nochris in fjierdeklas-
ser op myn paad wer’t ik in goed 
gefoel by ha…’ Maar het allerbe-
langrijkste voor Gerd in zijn im-
posante voetbal en trainerscarri-
ére blijft toch het gegeven dat ze 
hem hopelijk hebben leren ken-
nen als een goed mens met hart 
voor zijn spelers! ● 

JAN J



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

PaadsikerPaadsiker
Praktijk voor:
contextuele en pastorale hulpverlening.

Ali Stork
Appelhof 6
9041 GE Berltsum (FRL)

06-22620317
info@paadsiker.nl

Meer informatie op www.paadsiker.nl

Praktijk voor contextuele en pastorale hulpverlening

■  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!

Zo staat in groep 1/2 op dit 
moment het thema ‘Ik en 
mijn familie’ centraal. De 
klaslokalen zijn geheel in 
dit thema ingericht en tij-
dens het spelen en werken 
worden de kinderen op-
timaal uitgedaagd in hun 
talenten. De kinderen ge-
nieten hiervan iedere dag 
opnieuw. 
De kinderen van groep 3/4 
hebben hele mooie vissen 
gemaakt. Deze vissen (de 
kinderen) lieten, onder lei-
ding van een dansdocent, 
prachtige vrije dansen zien 
op muziek. Wat een lef en 
creativiteit! 

Bij crea heeft groep 5 een 
portret gemaakt van een 

klasgenoot waar-
bij gebruik is ge-
maakt van tech-
niek clair obscur. 
Dat houdt in dat 
het gezicht ex-
treem licht is en 
de achtergrond 
heel donker. De 
resultaten zijn 
prachtig. Groep 
5/6 is ook aan de slag ge-
gaan met het maken van 
gedichten uit losse zinnen. 
De resultaten waren fan-
tastisch en de gedichten 
zijn heel mooi voorgedra-
gen voor de groep. 

En dan de groepen 6/7/8, 
die maakten prachtige 
poppenkastpoppen waar-

mee ze in groepjes een 
echt poppenkast gaan op-
voeren voor de jongere 
groepen. De kinderen zijn 
zó enthousiast hierover en 
de poppen zijn zó mooi! Nu 
nog spannende verhalen 
verzinnen, schrijven en 
het poppenspel opvoeren. 
Super leuk! Wat een talent 
op o.b.s. Lyts Libben! ●

De excursie startte met 
een rondleiding, waarbij 
de Nachtwacht van Rem-
brandt een van de hoogte-
punten was. Ook al heeft 
vrijwel iedere leerling ooit 
wel eens de Nachtwacht 
op een plaatje gezien, als 
je dan in levende lijve voor 
dit reusachtige meester-
werk staat is dat echt wel 
heel indrukwekkend! 
Het bleef echter niet bij kij-
ken alleen! Er was voor de 
leerlingen een workshop 
‘Oost-Indische inkt maken’ 
georganiseerd. De kinde-
ren leerden hoe zij zelf 
Oost-Indische inkt konden 
maken en konden daarna 
met hun eigen brouwsel 
gaan schrijven. En dat doe 
je dan natuurlijk op de old 
fashion way… met een 
kroontjespen! Heel retro, 
maar zo interessant! 
 
De groepen 5 en 6 brach-
ten op maandag 28 febru-
ari een bezoek aan het 
Planetarium in Franeker. 
Ze werden ontvangen 
door een Eise Eisinga zelf, 
die op zoek was naar zijn 
vrouw Pietje. In het pla-
netarium werd van alles 
verteld en getoond over 
de zon, de aarde en andere 
planeten, maar ook over 

het kalenderstelsel en de 
sterrenbeelden. Daarna 
was er een speurtocht. Ook 
tijdens deze speurtocht 
hebben is Pietje helaas 
niet gevonden, maar de 
kinderen hebben wel een 
ontzettend leuke ochtend 
gehad! 
 
De Fûgelsang is erg blij 
met het versoepelen van 
de Coronamaatregelen, 
want daardoor kunnen 
ook de workshops weer 
van start gaan. Op elke vrij-
dagmorgen wordt er door 
de kinderen van groep 1 
t/m 8 druk getimmerd, ge-
kookt, gedanst, getekend, 
gezaagd, geknutseld met 
pitriet, takken en wol en 
worden er digitaal films 

opgenomen en gemon-
teerd. 

Anna S. heeft vanuit De 
Fûgelsang meegedaan met 
de regionale voorleeswed-
strijd in De Koornbeurs in 
Franeker. Helaas is ze niet 
door naar de volgende stap 
maar ze heeft het wel heel 
mooi gedaan en de school 
is trots op Anna.

Wordt uw kind dit school-
jaar 4 dan vinden we het 
fijn u te mogen begroeten 
voor een rondleiding. Zo-
wel de leerlingen als het 
team vertellen u dan van 
alles  over de school. Het 
nummer van de school is: 
0518-461218. Altijd wel-
kom!  ●

De Fûgelsang vol met activiteiten
Groep 7 en groep 8 van CBS De Fûgelsang hebben op 16 februari een excursie 
gemaakt naar het Rijksmuseum in Amsterdam. De rit in de bus er naartoe gaf al 
een schoolreisjes gevoel en de stemming was dan ook opperbest. 

Goed bezig op o.b.s. Lyts Libben
Op o.b.s. Lyts Libben dagen we de kinderen voortdurend uit in hun talenten met 
als centraal thema ‘het met en van elkaar leren’.



     
 

AGENDA

28 maart t/m 8 april Frisian Flag, internationale gevechts-
  vliegoefeningen

2 april  Oud papier in Wier

8 april  Ledenvergadering + 
  buurtbingo Oranje Nationaal

8 april 18.00 uur Oud papier

17 april  Paasbrunch in d'Ald Skoalle Wier 
  (nadere info volgt)
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Berltsum kultuer

“Een hoop klinkers”

Samar in Momint...

It Achtepaed 7
9041 EE BERLTSUM

06 2036 5470
hisse@brouwergevelrenovatie.nl

Oudheidkamer en Documentatiecentrum 
De Grúsert is verhuisd
 
De coronamaatregelen hebben grote gevolgen gehad voor de Oudheidkamer en documentatie-
centrum De Grúsert. De verkoop van Amaryllisbollen, de Sútelaksje mei Fryske boeken en 
het ophalen van donaties aan de deur kon twee jaar lang niet plaatsvinden. 
De inkomsten van de stichting daalden daardoor fors en we teerden in op de kleine reserve. 

Gernierswei weer genegeerd 
in Waadhoeke
De onvrede over de staat van de Gernierswei wordt in deze regio 
breed gevoeld. In Waadhoeke is een mobiliteitsonderzoek gedaan. 
Eén van de in het oog springende conclusies van de conceptnota 
bevestigde de grote problematiek van de Gernierswei. Te veel ver-
schillende soorten verkeer, gevaarlijke voorrangssituaties en inci-
denten. Op de conceptnota kon gereageerd worden. Doarpsrounte 
Wier heeft dat op 30 augustus 2021 gedaan samen met de Fietsers-
bond Waadhoeke en LTO. Vrijwel alle bewoners van Wier hebben 
dat ondersteund met een handtekening. Alle omliggende dorps-
belangen, behalve Berltsum, hebben hier hun ondersteuning voor 
uitgesproken. 

In deze periode is door Gemeentebelangen, VVD en Christen Unie 
een vreemd alternatief plan gelanceerd. Langs deze als hoofdfiets-
verbinding aangeduide weg zou men vooral langs alternatieve be-
staande schelpenpaden om kunnen fietsen. Deze partijen wilden 
voorrang voor aanleg van een fietspad van Hatsum naar Winsum. 
Intussen was er ook al besloten tot aanleg van een onnut fietspad 
langs het kanaal bij Dronryp, waar je al lang prima door de Puol-
len zelfs niet eens via een vaag schelpenpad hoeft te gaan. Dit 
was blijkbaar een oude wens. Wij herinneren ons o.a. de gemeen-
telijke bezoeken aan o.a. Empatec in Wier en de fietstocht over 
de Gernierswei van verkiesbare statenleden en de Fietsersbond in 
2015. Dat heeft blijkbaar wat minder indruk gemaakt en niet tot 
wensdenken geleid.

Van de FNP hoeven we ook niets te verwachten. De Gernierswei 
ligt er volgens de FNP mooi bij en heeft nog een stuk fietspad bij 
Hitzum op het verlanglijstje. Het gemak waarmee raadsleden bin-
nen 1,5 jaar hun ideeën vooral in de eigen leefomgeving verwe-
zenlijken, inspireert.

De gemeenteraad heeft van de concept-mobiliteitsvisie alle con-
clusies en inbreng rond de Gernierswei aan de kant geschoven. 
Er staat nu dat er eerst een onderzoek moet komen. Alsof men nu 
nog niet weet wat er moet gebeuren, de verhullende manier om 
dit weer heel lang uit te stellen. Op die mobiliteitsnota zijn nu 
zoveel voorschotten genomen, hij kan de prullenbak in. De mooie 
verkiezingsleuzen spreken over het goede contact met de burgers 
en het belang van lokale inbreng. Ze komen schijnheilig over. Ja-
renlang aandacht vragen en honderden handtekeningen en steun-
verklaringen van omliggende dorpsbelangen waren daarvoor niet 
genoeg. Stemmen wordt hier een lastige keuze ●

Namens Doarpsrounte Wier en H. Sytema

Eind vorig jaar liep het contract 
af met de gasleverancier en wer-
den we geconfronteerd met een 
verdubbeling van de stookkos-
ten. Dat betekende voor de stich-
ting dat per 1 maart de huur van 
de kosterswoning van de Verma-
ning aan de Vermaningstrjitte 
opgezegd moest worden. Na 15 
jaar komt hiermee een einde aan 
deze samenwerking. Jammer 
maar het is niet anders. 

De vereniging Het Groene Kruis 
stelt de archiefruimte in het 
Groene Kruisgebouw belange-
loos ter beschikking voor de vele 
ordners met foto’s en andere ar-
chiefstukken. Uiteindelijk krijgt 
het Documentatiecentrum een 
plek in het MFC It Stedhûs. Het 
verzamelen van nieuwe docu-
mentatie gaat dus gewoon door 
en de knipploeg en het bestuur 
maken gebruik van de bestuurs-
kamer. Op donderdagavond zijn 
we weer open voor belangstel-
lenden. Omdat nog niet alles op 
orde is, graag van te voren even 

aangeven wat men wil hebben. 
Je kan dan contact opnemen met 
Hilda Dijkstra tel 06-41463011 
of Margriet Bouwma: margriet-
bouwma@hotmail.com.

De overige spullen van de oud-
heidkamer krijgen eveneens kos-
teloos een plek in de loods bij de 
expositieruimte De Tolfde aan de 
Tsjerkestrjitte (v/h de fietsenzaak 
van Jan Feenstra) in afwachting 
van verdere ontwikkelingen. Het 
bestuur van de stichting is zowel 

het bestuur van het Groene Kruis 
als Herre van Dokkumburg als 
eigenaar van De Tolfde enorm 
dankbaar voor de toegestoken 
hand. 
De stichting is opgericht in 
1980 en heeft sindsdien veel 
verzameld en ze bewaart ook 
de archieven van een aantal ver-
enigingen. Gelukkig kan dit nu 
verder doorgaan.

De digitalisering van de docu-
mentatie heeft als gevolg van 
corona stilgelegen maar kan nu 
weer worden opgepakt. Wie aan 
deze digitalisering mee wil wer-
ken, kan contact opnemen met 
Durk Osinga tel: 06-17146134 of 
durkosinga@upcmail.nl. 
We hopen, dat de donateurs 
hun donatie, voor zover dat al 
niet automatisch gebeurt, willen 
overmaken op bankrekening-
nummer NL37 RABO 0146 0424 
92 ten name van stichting Oud-
heidkamer De Grúsert. Dan kan 
het werk gewoon door blijven 
gaan ●

INGEZONDEN STUK

Algemene 
Ledenvergadering

Donderdag 21 april 2022
20.00 uur in ‘t Heechhout

Agenda + bijlagen vind je vanaf  
1 april 2022 op dleberlikum.nl

Ben je nog geen lid? 
Meld je nu aan als lid 
of donateur van onze 
vereniging. 
Kijk op dleberlikum.nl 
voor meer info.



 

Colofon Op'e Roaster

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

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 vrijdag 8 april 2022 aange-

leverd te worden per email: advertentie@berlikum.com. 
•  Kopij dient uiterlijk vrijdag 8 april 2022 op de 

redactie aanwezig te zijn via krant@berlikum.com

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
woensdag 20 april 2022

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.

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

Dames & HerenDames & Heren 

Iedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tariefIedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tarief 

 Afvoer
 verstopt?

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

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

BEL 06 53 173 042
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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

Sparringpartner
Bedrijfsadviseur

Subsidies en fondsenwerving

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

CONNECTING THE DOTS

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

■ KELDERAFDICHTING

Berltsum • 0518-41 92 95
www.siegersmagevelrenovatie.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


