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In nije rubryk oer de hûnen út Berltsum. Sa’t wy yn it nijs sjen kinne 
keapje minsken hjoed de dei  massaal in hûn om er mei ‘de avondklok’ 
noch út te kinnen mei in legitime reden. Der is hast gjin pup mear 
te finen. No is dat fansels fiersten te gek! Yn dizze rubryk komme de 
hûnen yn foar die der foar de coronatiid ek wienen. Se realisearje har 
net de gekke tiid wêr wy yn libje…

Ik bin Aslhey. In krusing tusken in Stabij en in Skipperke. Ik 
bin 4 jier âld en de grutte freon fan myn baas. Ik wenje mei 
har op de Buorren. Jo kin ús oerol yn it doarp tsjinkomme. 
We slenterje om en troch Berltsum. It moaist fien ik sim-
merdei, moarns iere betiid, nei de seedyk. Sa lekker om der 
rûn te draven. It is dêr dan sa moai stil! Ik ha trije grutte 
freonen yn it doarp. Dat binne Sinne, Mellow en Bruno. Die 
rin ik net samar foarby.  
Myn froutsje nimt faak in knuffel foar my mei as se by de 
Action is. De plugje helje ik er meastal gau út. Ek mat se 
faak op syk nei har sloffen of sokken om’t ik dêr ek graach 
mei boartsje. Nei wurktiid fan myn baaske bin ik in hark-
jend ear. Dan prate we de dei nog efkes troch. Al sees ik neat 
werom, we begripe elkoar wol. 

Aslhey en baaske Tineke, Buorren 13

Oare moanne wurdt de hûneriem trochjun oan Evalien Looyenga 
mei har hûn Finn l

Hûnelju

Fidesta heeft voor u in Berltsum 
verschillende mogelijkheden: 
wonen met zorg, thuiszorgen 
dagbesteding. Hiermee kunt u 
in uw eigen dorp blijven wonen, 
ook als u zorg nodig heeft!

Wonen met zorg bij Fidesta
Berlinga State heeft 22 apparte-
menten, waarvan er uiteindelijk 
14 ter beschikking komen voor 
Fidesta Berlinga State. Dat gaat 
stapsgewijs, steeds wanneer er 
een appartement vrijkomt. Het 
appartement huurt u van Wonen 
Noordwest Friesland.

Wonen met zorg bij Fidesta is 
mogelijk geschikt voor u. U 
woont het liefst zo lang mogelijk 
zelfstandig, maar u voelt zich 
thuis niet meer prettig en vei-
lig. Het gaat eigenlijk niet meer, 
maar u bent te goed voor een ver-
pleeghuis. Het kan bijvoorbeeld 
zijn dat het geestelijk en/of licha-
melijk wat minder gaat, u zich 
alleen voelt en u behoefte heeft 
aan zorg, veiligheid, aandacht 
en welzijn. Ook voor een partner 
of andere mantelzorgers kan de 
zorg te zwaar worden. Dan is het 
fijn dat u bij Fidesta in Berlinga 
State kunt wonen.

U woont er zelfstandig in een ei-
gen appartement zoals u gewend 
bent. U houdt de eigen regie, 
maar wel in een beschutte en 
kleinschalige woonomgeving. Er 

is altijd iemand dichtbij (24-uurs 
toezicht) en u krijgt veel persoon-
lijke aandacht van de medewer-
kers in een huiselijke sfeer. U 
krijgt de lichte tot matige zorg 
die nodig is. Er is een gezellige 
gezamenlijke huiskamer waar ie-
dere bewoner welkom is en waar 
u elkaar kunt ontmoeten en bij-
voorbeeld met elkaar kunt eten 
en koffiedrinken.

Over de appartementen, er zijn 
twee mogelijkheden:
-  U woont nu al in Berlinga State. 
In dat geval kunt u gewoon in 
uw eigen appartement blijven 
wonen.

-  U woont in Berltsum (of omge-
ving). U komt in aanmerking 
voor een appartement in Ber-
linga State als u matige zorg no-
dig heeft. Dat kan zodra er een 
appartement vrijkomt die voor 
Fidesta beschikbaar is. U krijgt 
voorrang als u al thuiszorg van 
ons afneemt.

Elk appartement heeft een woon-
kamer met keukenblok, een 
aparte slaapkamer en een douche 
met toilet.
Om bij Fidesta te kunnen wonen 
is de mate van zorg die u nodig 
heeft (uw zorgzwaarte) van be-
lang. De inkomensgrens is niet 
bepalend.

Thuiszorg
Ook als u niet in Berlinga State 

woont, komen wij graag bij u 
thuis als u wijkverpleging nodig 
heeft.

Dagbesteding
Bij voldoende belangstelling star-
ten we met dagbesteding. Zowel 
bewoners van Berlinga State als 
inwoners uit het dorp (en om-
ringende dorpen) zijn welkom. 
De dagbesteding is voor ouderen 
die op zoek zijn naar een prettige 
en nuttige invulling van hun dag 
en daarbij ondersteuning heb-
ben (met of zonder indicatie). Ge-
woon even langskomen voor een 
bakje koffie kan ook!

In een later stadium kunt u ook 
tijdelijk bij ons verblijven, bij-
voorbeeld na een ziekenhuisop-
name.

Huurprijzen
De huurprijzen liggen onder de 
huurgrens waardoor u mogelijk 
in aanmerking komt voor huur-
toeslag. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Fidesta (hoofd-
kantoor) of met Petra Dol, de tij-
delijke zorgondernemer. 

Telefoon: (088) 666 62 22
E-mail: info@fidestazorg.nl 
Website: www.fidesta-berlinga-
state.nl (hier vindt u ook meer 
informatie over de kosten) l

In eigen dorp blijven wonen, ook als 
u zorg nodig heeft
Fidesta Zorg gaat zich in Berltsum vestigen in een deel van Berlinga State.Deze mogelijkheid doet 
zich voor nu Palet thuiszorg Berlinga State heeft verlaten. 

Prachtig... 
geen woorden nodig

Foto gemaakt door Bart van Zeijl.
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EVEN VOORSTELLEN

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

Wie zijn jullie? 
Wij zijn Durk en Dicky Spoelstra, hebben drie (schoon)zonen 
en twee (schoon)dochters. Kees in Haarlem, Daniël en Michel-
le in Australië, Liza en Remco in Schiedam.

In welke straat wonen jullie? 
Drie jaar geleden zijn wij aan de Foareker 4 gaan wonen. Het 
huis van de familie Nauta.

Wat doen jullie in het dagelijks leven? 
Wij zijn beide gepensioneerd. Durk heeft bij Leopak, de Frico 
en de laatste 32 jaar voor Elopak, melkverpakkingen (instal-
latie van en service aan vulmachines bij melkfabrieken in Eu-
ropa) gewerkt. Dicky als bouwkundig medewerker bij diverse 
gemeentes in Noord-Holland. Nu hebben we zelf het huis 
verbouwd en zijn veel op reis geweest o.a. naar Australië en 
Frankrijk. We hebben ons opgegeven voor vrijwilligerswerk 
en Durk is nog instructeur bij bedrijf uit Maarheeze. 

Waar woonden jullie hiervoor? 
Durk komt uit Menaam en Dicky uit Oosterbierum. Na ons 
trouwen hebben wij in Menaam en 31 jaar in Avenhorn ge-
woond.

Waarom zijn jullie naar Berltsum verhuisd? 
Nadat wij met pensioen gingen, vonden wij ons huis te groot. 
Omdat onze families hier wonen en wij nog graag Frysk pra-
ten zochten we in  deze omgeving een huis. We vinden het een 
prettig dorp met veel ruimte.

Hebben jullie al een favoriete plek in Berltsum? 
Niet één plek, we vinden de wandelmogelijkheden in en rond 
het dorp erg fijn.

Zouden jullie ook een bijdrage willen leveren aan het 
verenigings- of sportgebeurtenissen in het dorp? 
Sport, als in meedoen, niet zo. We hebben ons opgegeven voor 
vrijwilligerswerk, en we zien nog wel wat op onze weg komt 
als de tijd  weer een beetje normaal wordt l

MEEDOEN? Ben je kortgeleden in Berltsum komen wonen, 
dan sturen wij je graag een mailtje met een aantal vragen zo-
dat je jezelf via Op e Roaster kan voorstellen aan alle dorps-
genoten. Eventueel met een foto van je de nieuwe woning. 
Je kan mailen naar: roaster.berlikum@gmail.com of krant@
berlikum.com

Wie ben je en waar woon je?
Ik ben Fende Hoogterp, en ik 
woon al 9 jaar samen met mijn 
heity, mama, mijn zusje Merle en 
broertje Sverre in Berltsum op de 
Wiersterdyk. 

Wat zijn je hobby’s?
Ik vind dansen heel leuk en ik zit 
er zelf op. Nu kan dansen helaas 
niet doorgaan vanwege corona. 
Maar ik dans soms nog wel voor 
de tv. Ik vind het ook leuk om 
te tekenen en af te spreken met 
vrienden en vriendinnen.

Wat is het leukste wat je hebt 
meegemaakt? 
We zijn heel vaak naar Terschel-
ling geweest en mijn tante en 
oom wonen daar ook. Maar ik 
denk dat het leukste wat ik ooit 
heb meegemaakt is dat ik jarig 
was en er veel cadeaus waren en 
een taart had gekregen.

Wat vind je van school?
Ik zit op de Fûgelsang. De Fû-
gelsang vind ik eigenlijk best 
leuk. Mijn leukste vakken zijn 
denk ik: taal, tekenen en gym. 

Wat wil je later worden?
Ik weet zeker wat ik later wil wor-
den. Ik wil graag schrijver wor-
den en ik maak altijd veel verha-
len. En ik denk dat ik ook graag 
modeontwerper wil worden.

Wat is het spannendste wat je 
hebt meegemaakt?
Het spannendste wat ik heb mee-
gemaakt is dat ik door een spook-

huis was geweest. Ik weet niet 
meer waar.

Wat vind je mooi aan Berltsum?
Ik vind de huizen, het Hemme-
mapark, de ijsbaan- als je er op 
kunt schaatsen, en natuurlijk 
mijn eigen huis en tuin heel 
mooi. Ik vind het vooral leuk dat 
wij op een heel mooi plekje wo-
nen l

Bern mei in ferhaal: Fende Hoogterp
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Fende Hoogterp. In het onderstaande verhaal ver-
telt Fende iets over zichzelf. Wij horen iets over haar hobby’s, school en hoe zij het vindt om in 
Berltsum te wonen. Veel leesplezier met haar verhaal.

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

It Achtepaed 7
9041 EE BERLTSUM

06 2036 5470
hisse@brouwergevelrenovatie.nl

Dames & HerenDames & Heren 

Iedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tariefIedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tarief 

Yn it "mobiliteitsplan fietspaden" 
stiet de needsaak te kommen 
ta oanlis fan dit fytspaad op it 
heechste plak. Yn de ried stiet op 
4 maart  o.s. in foarstel op de ag-
inda, wêryn frege wurd ta oanlis 
oer te gean.

Mar no wolle in pear opposysje 
partijen, CU, VVD en GB der in 
stokje foar stekke. Yn dat plan 
wurdt allinnich in stikje fyts-
paad oanlein tusken Berltsum en 
de folkstúnen foar Wier. De rest 
wurd oanfult mei gefantaseerde 
"rûntsjes om" oer besteande skel-
pe paden. Se wolle sa 6 ton besú-
nichje op in budget fan sawat 10 
ton om derfan  in fytspaad tusken 
Hatsum en Winsum oan te liz-
zen. Wy begripe derfan it belang 

ek, mar net ten koste fan de Ger-
nierdyk sa 't hjir de bedoeling is. 
It rare is dat de doarpsbelangen 
fan Wier en SBB Berltsum dat 
foarstel “breed dragen”. 
Foar in toerist is die omwei oer de 
Sanwei miskien aardich, mar in 
gewoane brûker sil gewoan lâns 
de Gerniersdyk gean. Foar ien op 
in trijewieler is die omwei amper 
mooglik.

Ik ha yn Wier rûnfrege wat men 
fynt. Dan blykt dat hast net ien 
op de hichte is fan dizze ideeën. 
Ik fyn dat frjemd, in yngripend 
plan heart earst oan betrokkenen 
foar lein te wurden, liket mij in 
fatsoenlike manier fan dwaan 
foar politike partijen. In lid fan ús 
doarpsbelang is hjir op in doarps-

jûn yn Berltsum mei konfron-
teerd, mar hie it efternei graach 
tefoaren sjoen en yn it doarp oer 
draachflak freechje wollen. In 
fout plan dat de yndruk jout dat 
it wat sa der troch drukt wurde 
moat. 

Ik kin in hiele list fan nammen  
hjir by sette die dit alternatyf in 
min idee fine, frij wol elk wiist 
it kronkelpaad ôf en hopet op in 
goed fytspaad. Wy freechje oan 
de ried fan Waadhoeke troch te 
setten mei de oanlis fan in goed, 
folslein fytspaad lâns de Ger-
niersdyk, fan ôf Menaam oan 't 
de Hegedyk foarby Wier. Better 
ien ding goed, dan twa heal l

Herman Sytema, Wier

De kronkels yn it fytspaad lâns de 
Gerniersdyk
De rop om in goed fytspaad lâns de Gerniersdyk spilet al jierren. De lêste berjochten wiene hoopfol 
foar dizze betiden drokke en gefaarlike dyk mei 2500 oant 3000 ferkears bewegingen deis.  
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Spookjes uit het verleden
Hoe zou jouw leven eruitzien als je meer zelfvertrouwen 
had? Of hoe zou jouw leven eruitzien als jij je niks zou aan-
trekken van wat anderen vinden? Of wanneer je geen angst 
voelde? Het is voor veel mensen niet eens voor te stellen 
hoe dat zou zijn. We zijn zo gewend aan het stemmetje 
in ons hoofd dat zegt dat we niet goed genoeg zijn of niet 
slim genoeg: het zijn belemmerende overtuigingen die wij 
hebben over onszelf. En het woord zegt het al, “belemme-
rende” overtuigingen helpen je niet veel verder in het le-
ven. Ze houden persoonlijke groei en ontwikkeling tegen. 
Ik hoor sommige mensen denken: “dat gezeur over per-
soonlijk groei, dat is echt iets van deze tijd.” En dat klopt, 
vroeger was er veel minder ruimte voor ontwikkeling op 
persoonlijk vlak. Toen was hard werken de oplossing voor 
(bijna) alles en werd over problemen of onzekerheden nau-
welijks gesproken. Mijn missie is om het wel bespreekbaar 
te maken; gooi het open, vertel waar je tegenaan loopt en 
waar je last van hebt. Want dan ontstaat er ruimte voor ver-
andering. En wat misschien nog wel belangrijker is: spreek 
uit wat jij te vertellen hebt, geef aan wat jij nodig hebt en 
wie jíj wilt zijn. Generaties hebben last (gehad) van wat 
niet gezegd is en wel gezegd had moeten worden. Zolang 
onuitgesproken zaken onder het tapijt blijven liggen, kun 
je er helemaal niks mee. Je kunt er hooguit over struikelen. 
En als er te veel onder het tapijt ligt, kan het je letterlijk 
tegenhouden om vooruit te komen en stappen te zetten. 
De tijd van het leven “ondergaan” is gelukkig voorbij. We 
hebben invloed op wie we zijn, invloed op wie we wíllen 
zijn. De spookjes uit het verleden die zorgen voor de be-
lemmerende overtuigingen zijn goed te herkennen én te 
veranderen, zodat jij je leven kunt leven zoals jij het voor 
ogen hebt. Want ieder mens is uniek en prachtig op zijn/
haar eigen wijze en mag er zijn! l

Zij verbouwen krielaardappels 
die lekker, gezond en makkelijk 
klaar te maken zijn. De aardap-
pelen die nu als krielaardappel 
worden verkocht, zijn vaak ge-
importeerde restproducten. Tiny 
Potato wordt verpakt in karton-
nen doosjes. Door geen plastic 
te gebruiken, dragen ze bij aan 
duurzaamheid.

De aardappelen zijn zorgvuldig 
gekruist. Jarenlang is Rein hobby-
matig bezig geweest met een ver-
edelingsprogramma. ‘Vanuit Ca-
nada kwam het ras Baby Boomer 
mee in de koffer, dit ras werd ge-

kruist met een zogenaamd num-
mer uit het verdelingsprogram-
ma van Rein en zijn kompanen. 
Vanuit die twee is het ras van 
Tiny Potato ontstaan.’ 
Vorig jaar zijn ze begonnen op 
een stuk grond in Berltsum, 
aan de Jetskereed. Dit jaar wor-
den de aardappeltjes in Ferwert 
verbouwd. In april zal er weer 
gepoot worden, zodra de weers-
omstandigheden goed zijn. ‘Hoe 
eerder hoe beter, want voor de 
eerste oogsten wordt vaak een 
betere prijs betaald.’
De ondermaat van de krielaard-
appel is 16mm en de bovenmaat 

40mm. Je hoeft ze niet te schil-
len, alleen maar goed te wassen 
en dan te bereiden. Onder de 
schil zit namelijk de meeste voe-
dingswaarde. 

Nieuwsgierig geworden naar de 
smaak? In juni/juli verwachten 
de mannen de krielaardappelen 
weer te oogsten. 
De verkooppunten zijn groen-
teboeren in Franeker, Sint An-
naparochie en Bilgaard in Leeu-
warden. Ook de supermarkt in 
Minnertsga en het restaurant Op 
Hatsum hebben een verkooploca-
tie l

Tiny Potato- bite sized, better taste
De boeren Rein Spoelhof, Hein Koelmans, Sytse Zijlstra en Falko Hofstra runnen samen een bedrijf 
genaamd Tiny Potato.

Winterwille iisbaan Berltsum CDA-politicus uit eigen dorp
Het is verkiezingstijd. Als u deze krant leest, kunt u uw stem 
uitbrengen voor de tweede Kamerverkiezingen. Misschien 
heeft u dat zelfs al gedaan. Dit jaar valt er heel wat te kiezen. 
Niet alleen omdat een recordaantal partijen meedoet, maar 
ook omdat u kunt stemmen op iemand uit ons eigen dorp: 
Robert van der Spek. 

Dit jaar kunnen we 
stemmen op een echte 
Berltsumer?
Ja. Zo voelt het voor mij ten-
minste wel. Zes jaar geleden 
ben ik met mijn gezin naar 
Berltsum verhuisd. Hoewel 
we toen weinig van het dorp 
wisten, bleek het een heel 
goede gok. Een mooi dorp met hartelijke mensen, waar het bo-
vendien bruist. Zelfs in coronatijden zijn er veel vrijwilligers op de 
been en gaan veel activiteiten in aangepaste vorm door. Inmiddels 
ben ik zelf alweer vijf jaar bestuurslid en penningmeester bij SBB. 
Daarnaast geef ik ook training aan JO9, het team van mijn zoon (8). 

Wat heeft je gemotiveerd om actief te worden in de politiek?
Drie jaar geleden zou op de Pôle plots een groot aantal huizen aan 
arbeidsmigranten worden verhuurd. Op een gegeven moment ben 
ik daar namens SBB bij betrokken geraakt. Toen is het politieke 
vuur denk ik in me ontbrand. Ik vond het een eer om voor de 
belangen van onze dorpsgenoten op te mogen komen en deed dat 
ook met plezier. Er zijn nog veel meer thema’s waar ik mee aan 
de slag wil gaan.

Welke thema’s gaan je aan het hart?
Allereerst de regio. Die verdient meer aandacht en alles wat aan-
dacht krijgt groeit. Ik wil hier meer woningen, zodat starters weer 
echt kunnen starten. Ik wil de klimaatdoelstellingen halen door 
samen te werken en te innoveren. Niet door de helft van de boe-
ren, die letterlijk broodnodig zijn, hun levenswerk af te nemen. 
Ik wil een land waar hard werken wordt beloond, maar we wel 
omkijken naar mensen die het zwaar hebben. Ik wil een land waar 
we met fatsoen en respect met elkaar omgaan l



Sparringpartner
Bedrijfsadviseur

Subsidies en fondsenwerving

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

CONNECTING THE DOTS

■  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!

Onze gezondheid is tegenwoordig belangrijker dan ooit. Daarom kunt u
nu ook bij ons terecht voor gezondheid- en leefstijlchecks.

 
Een Health Check laat zien hoe het met uw gezondheid is gesteld. U
krijgt een persoonlijk adviesrapport, waarin richtlijnen staan om uw

gezondheid te verbeteren. Wij merken dat onze Health Checks
bijdragen aan een gezondere levensstijl. Daarnaast kunnen wij

eventuele aandoeningen vroegtijdig ontdekken.

Onze gezondheid is tegenwoordig belangrijker dan ooit. Daarom kunt u
nu ook bij ons terecht voor gezondheid- en leefstijlchecks.

 
Een Health Check laat zien hoe het met uw gezondheid is gesteld. U
krijgt een persoonlijk adviesrapport, waarin richtlijnen staan om uw

gezondheid te verbeteren. Wij merken dat onze Health Checks
bijdragen aan een gezondere levensstijl. Daarnaast kunnen wij

eventuele aandoeningen vroegtijdig ontdekken.

Gezondheidstesten
NIEUW BIJ JELLE EIJZENGA

info@eijzenga.nl

0518 461 638

Prommehôf 3
9041 GH Berlikum

www.eijzenga.nl

Glasbewassing
Schoonmaak
Hogedrukreiniging
Specialistische reiniging 
Zonnepanelenreiniging
NEN-keuringen 

Als registerpodoloog én fysiotherapeut 
behandel ik zowel volwassenen, 
kinderen als sporters met voetklachten 
zoals hielpijn, doorgezakte voeten en 
pijn onder de voorvoeten.
Maar ook mensen met knie-, heup-, en 
rugklachten hebben veelal baat bij mijn 
behandelingen.

De praktijk is aangesloten bij Podozorg 
Nederland. Podozorg Nederland is 
een groep (register)podologen en 
podotherapeuten die het er samen over 
eens zijn hoe de optimale voetzorg er 
uit moet zien en zo handelen wij ook. 
Voor elke voetklacht bieden wij een 
complete oplossing op maat.



Maitiid, 
tiid om 
plannen te 
meitsjen
Maitiid, de tiid fan de lamkes yn ’e greide, grien oan de 
beammen en blommen yn ’e bloei. Maitiid, dit jier ek de 
tiid fan de wolbekende omstriden stip oan de horizon. In 
lyts stipke mar as undernimmer ha we in lyts bytsje romte 
krigen dêr ’t wy ús kreatyf yn bewege kinne. Earlik is ear-
lik, it wie earst al wat ûnwennich mar we hawwe in manier 
útfûn om it strúnen wer aardich te meitsjen. 

Sa ha ik bygelyks noch nea san prot oan it ‘daten’ west as 
de ôfrûne tiid. En it leuke oan dit alles is…Pieter fynt it 
ok. Ôfspraakjes meitsje sûnder frjemd te gean. Ik date mei 
bekenden en ha oan it blinddaten west. Ik moat tajaan ik 
bin al in bytsje fereale wurden troch al it gedate. Fereale 
op ús winkel, fereale op it guod en in sels in lyts bytsje op 
jimme. Want ja, allinne tegeare soargje wy derfoar dat we 
wer ôfprate meie, dat we wer wat omstrúne kinne…en ik 
wurd er o sa bliid fan. 

Woansdei 3 maart, de earste dei dat we wer de doaren op 
in kier sette mochten, spûkte thús dan ek it ferske fan Her-
man van Veen troch myn holle. “Ik ben vandaag zo vrolijk, 
zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk was ik HJOED”. Alle mink-
sen, jong en âld, wa at ek delkamen, stik foar stik entûsjast. 
Entûsjast oer de winkel, entûsjast oer de smûke hoekjes en 
entûsjast oer harren earste ‘uitje’ sunt lange tiid. 

En krekt dat;, jimme entûsjasme, jimme winsken om er eef-
kes út te wêzen, om eefkes oan wat oars te tinke, ja krekt 
dat makke ús noch kreatiever en makke dat we de hannen 
yn ien slaan. De hannen yn ien mei ús kollega’s. Sa at wy 
jim (en stikem fansels ek ússels) in moaie moarn as middei 
besoargje kinne. In hast âlderwetske momint wer at je, ge-
hiel korona-proof, in “RONDJE KRINGLOOP” planne kinne. 
Lykas as ús wurde ek de meiwurkers fan De Oprommer yn 
Alde Bildtzyl, Malle Pietje St Anne en Nochris Menaam bliid 
fan jimme en ha ek sy jimme winsken heart. 

Dêrom ha we 2 dagen prikt foar in rûntsje strúne. Ien oan-
sprekpunt en in moarns- as middeiskoft fol winkel wille! 
It sil heve op freed 19 en sneon 20 maart, de start fan’e 
maitiid! At jimme no krekt sa bliid wurde fan dizze plan-
nen as ús, lit it ús dan mar gau witte….dan sette wy jim 
yn’e aginda! l

Oant sjen!
Henny, Nochris2.0  

06- 55 70 08 19

COLUMNBerltsum feriening
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Samar in Momint...

In lekker fiskje helje by de fiskkarre. 
Woansdeis fan 11.00 oere oant 18.30 oere by de Poiesz.

Hiervoor gebruiken wij de app 
Padlet, een digitaal prikbord 
waar zowel de leiding als de le-
den hun kunsten met elkaar kun-
nen delen.
Iedere week plaatst juf Iris acti-
viteiten voor alle leden op hun 
eigen niveau. Denk hierbij aan 
workouts, challenges of spelle-
tjes. Het doel hiervan is natuur-
lijk dat onze leden in beweging 
zijn, sterk blijven en leniger wor-
den. 
Het leuke aan deze is app is dat 
onze leden foto’s en video’s van 
hun prestaties kunnen delen 
met de leiding, het bestuur en de 
andere leden. Zo deelde Janna-
Marije een video waar zij met 
schaatsen aan een spagaathand-
stand maakte op de ijsbaan en 
lieten Fenna en Amarins door 
middel van een foto zien dat zij 
hun beenspieren goed aan het 
trainen zijn. 
Helaas kunnen wij niet iedereen 
uitnodigen een kijkje te nemen 
op ons account, omdat deze al-

leen toegankelijk is voor de leden 
van de gymnastiekvereniging. 
Wel hopen wij binnenkort meer 
foto’s van onze sportende leden 
met jullie te kunnen delen. 
We kijken enorm uit naar de 

opdrachten van de komende we-
ken. Wie laat ons het meest ver-
bazen en komt met een originele 
foto op het prikbord? l

Leiding en bestuur

Gymnastiekvereniging Berlikum gaat digitaal 
Nu de gymzalen al een hele tijd gesloten zijn en het weer het niet toelaat om buiten lessen te 
geven, gaat Gymnastiekvereniging Berlikum digitaal.

Zo ben je verzekerd van een leu-
ke, gezellige, maar vooral spor-
tieve en uitdagende invulling 
voor het voorjaar van 2021. 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 voor-
jaarslessen bij TV De Vierslag 
staat gepland op vrijdag 26 maart 
2021. Tevens is het mogelijk de 
lessen te volgen op de maandag. 
Deze vinden dan plaats in Menal-
dum bij TV Schatzenburg. Iedere 
middag wordt er lesgegeven aan 
senioren die graag op de middag 
willen trainen en zijn er de jeug-
dlessen. 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 Ten-
nis. Een lespakket van 7 weken 
waarin de beginselen van het ten-
nis worden aangereikt. Kosten? 
Vanaf € 35,- en gratis gebruik van 
tennisrackets. De ideale instap 
om te ontdekken wat de tennis-
sport jou te bieden heeft!

De verschillende lespakketten & 
tarieven voor het voorjaar 2021 
bij TV De Vierslag, zijn te vin-
den via deze link: https://www.
tennisschoollucardie.nl/inschrij-
ving-voorjaarslessen-2021-tv-de-
vierslag/ 

Inschrijven voorjaarstennisles-
sen bij TV De Vierslag VJ 2021 
is mogelijk t/m zondag 21 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 ten-
nispark! l

Bestuur TV de Vierslag in samenwer-
king 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!

Ook is rond de jaarwisseling 
Stichting Exploitatie MFC opge-
richt. Hiermee kunnen we zorgen 
dat de activiteiten en de opbren-
gen volledig ten goede komen 
van het nieuwe MFC, immers we 
hebben geen winstoogmerk.
En niet te vergeten dat de web-
site (https://itstedhus.frl/) live is 
gegaan. De website zal in de ko-

mende maanden nog aangevuld, 
gestyled en voorzien worden met 
de voortgang rondom het MFC. 
De huurders krijgen een mooie 
plek op de pagina. Er zal nog een 
loterij georganiseerd worden met 
mooie prijzen. Hiervan gaan we u 
nog verder op de hoogte brengen 
via Facebook, de lokale kranten, 
huis aan huis verspreiding etc. 
En natuurlijk niet te vergeten 
onze website. Op 2 februari is het 
bestemmingsplan MFC It Stedhûs 
aangeboden bij gemeente Waad-
hoeke! We hebben hiermee weer 
een stukje van de vele hoofdstuk-
ken ingevuld. Hierna volgt een 
besluit en kan de omgevingsver-
gunning ingediend worden.

Tenslotte zijn we een samenwer-
king aangegaan met de Noorde-
lijke Hogeschool Leeuwarden 
Stenden (NHL Stenden) waar 
3 studenten hun Minor gaan 
doen op het onderdeel Interieur 
voor het MFC. Oud Berltsum-
mer Grietje Schaaf zal de leer-
lingen begeleiden vanuit school. 
Engele Bouwma, Mathijs Kalma 
en Sebastiaan Doldersum gaan 
de begeleiding verzorgen vanuit 
de stuur- en bouwgroep van het 
MFC.

We zijn super trots dat het geza-
menlijke hart, It Stedhûs, waar 
jong en oud bijeen komt steeds 
dichterbij komt l

MFC It Stedhûs, wat wordt het mooi in 2021!
Wat is er een hoop gebeurd rondom MFC It Stedhûs in Berltsum. Met de kerst heeft de activiteiten-
commissie in Berltsum een kerstgroet gebracht door huis aan huis een mooie kaart te brengen. 



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
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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
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Sneeuwpoppenwedstrijd 

Eindelijk! Er was weer sneeuw! Dit was voor Oranje Nationaal de kans om een Sneeuwpoppenwedstrijd voor de leerlingen 
van de basisscholen te organiseren. De deelnemers hebben allemaal supergoed hun best gedaan. De eerste prijs was voor 
Geert Wiersma, de tweede prijs voor Ingmar de Jager en Davey Bosma won de 3e prijs l

Gezellig samen op 
obs Lyts Libben
Wat zijn we blij dat we weer naar school kunnen!

Naast dat er weer hard gewerkt 
wordt en de CITO toetsen zijn 
afgenomen, is er tijd voor gezel-
lige activiteiten op school. We 
hebben elkaar gemist en dan is 
samen leren, werken en spelen 
superleuk en belangrijk.

Zo gingen we op 12 februari met 
de groepen 3 t/m 8 schaatsen 
op de ijsbaan. Wat een pret! De 
ijsbaan lag er mooi bij en alle 
kinderen hebben genoten! Be-
dankt Ijsclub Berlikum voor dit 
fijne moment. Ondertussen is 
het ijs weer verdwenen en stij-
gen de temperaturen. Tijd om 
de gymlessen buiten weer op te 
pakken. Onze vakleerkrachten 
Nik en Julia maken er, voor alle 

kinderen van groep 1 t/m 8, ie-
dere vrijdag weer een feestje van 
waarbij de motoriek en het spel 
voorop staat. Zo bewegen en spe-
len kinderen een uur lang wisse-
lend in 4 vakken. Ook komen de 
creatieve vakken en het samen-
werken ruimschoots aan bod. Zo 
werken de jongste groepen over 
het thema ruimte en groep 7/8 
ging in groepjes aan de slag met 
grenzen. Wat is een grens, waar 
ligt de grens en hoe komt het dat 
iemand een grens over gaat. In-
teressant!

Samen leren, bewegen, spe-
len en plezier maken dat is 
wat we iedere dag doen op 
Lyts Libben.

Wordt uw kind (binnenkort) 
4 jaar en wilt u op school ko-
men voor een kennismakings-
gesprek en rondleiding? Dat 
kan via 0518-461736 en via 
lytslibben@elanowg.nl. Wij 
ontmoeten u graag! l

Zowel in Berlikum als in Wier 
wordt hard gewerkt om mooie 
speelplekken voor de jeugd 
te creëren. Hierbij het laatste 
nieuws.

Speeltuin ‘de Hûnegreide’
Alleen samen. Achter de scher-
men wordt gewerkt, samenge-
werkt. Gemeente Waadhoeke, 
Stichting Berltsumer Belang, de 
beide basisscholen, jongeren-
werk de Skûle en het speeltuin-
bestuur hebben de handen in één 
geslagen en gaan samen op zoek 
naar een passende invulling van 
de speeltuin. 
Elk leveren een bijdrage aan een 
speelsere plek voor onze jeugd. 
Zo zijn er onder andere plannen 
om het groen anders in te richten 
en zijn er renovatieplannen ge-
maakt. Er wordt niet alleen geke-
ken naar de jongste jeugd, maar 
ook voor iets oudere jeugd is er 
aandacht. Wat de exacte plannen 
zijn, laten we nog even in het 

midden. We houden jullie op de 
hoogte!
Speeltuin ‘It Kattenest’ 
Met hulp van een grote groep kin-
deren en ouders zijn tijdens een 
participatiemiddag de wensen 
ten aanzien van de speeltuin ge-
inventariseerd. Dit leidde tot een 
prachtig plan voor zowel de al-
lerkleinsten als de oudere jeugd. 
In de definitieve uitwerking is er 
zelfs ruimte voor een kabelbaan! 
In het voorjaar worden de oude 
toestellen door vrijwilligers ver-

wijderd en wordt de ondergrond 
vlak gemaakt. Daarna kunnen de 
nieuwe toestellen al snel door 
Bakker Speeltoestellen worden 
geplaatst. Het doel is dat er vanaf 
1 juli weer heerlijk gespeeld kan 
worden. De jeugd heeft er in ie-
der geval zin in!
Met dank voor de bijdragen van 
Gemeente Waadhoeke, Buurt-
fonds, Provinsje Fryslân, Fonds 
Bolsward Dronrijp, Wonen 
Noordwest Friesland en Stichting 
DoDO Berltsum Wier l

Speeltuinnieuws
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Berltsum kultuer
9 april 18.00 uur Oud papier

CORIENS ITEN
Eén van de eerste taarten die Co-
rien zelf maakte, één van de eerste 
recepten op haar eigen website en 
de grootste hit bij haar thuis en de 
websitebezoekers is de Pavlova. 
Lekker als gebak maar ook als toe-
tje. Het is een licht schuimgebak 
van merengue met room en rood 
fruit. Ontzettend leuk ook straks 
met Pasen. Dan kun je nog een le-
mon curd op de Pavlova  doen voor 
de toepasselijke paaskleur. 

Pavlova met rood fruit 
en lemon curd

Ingrediënten bodem 
pavlova:
•  4 eiwitten  

(gesplitst van het eigeel)
•  200 gram witte basterd-

suiker
• 1 limoen (sap en de schil)
•  1 theelepel maïzena,  

gezeefd

Topping van de pavlova:
• 250 ml slagroom
• 1 el suiker
•  250 gram aardbeien,  

gewassen en in partjes
•  100 gram frambozen,  

gewassen
•  75 gram blauwe bessen, 

gewassen
•  50 gram lemoncurd  

(optioneel)
Bereidingswijze
Zet de oven op 150 graden. Doe de eiwitten in een grote, 
brandschone kom en klop met een mixer tot stijve pieken. 
Voeg dan beetje bij beetje de witte basterdsuiker toe. Als 
laatste voeg je de limoensap, limoenschil en maïzena toe en 
schep voorzichtig om. Wanneer je de kom met eiwit over de 
kop kunt houden en het niet naar beneden valt, is het klaar. 
Schep het opgeklopte eiwit op een met bakpapier bekleedde 
bakplaat tot een hoge, ronde taartbodem. Vervolgens doe je 
deze pavlova in de oven voor 1 uur op 100 graden. Zet dan de 
oven uit en laat je de pavlova bodem nog een uur afkoelen in 
de oven. Het liefst met een open deur. 
Klop de slagroom lobbig en voeg een el suiker toe. Schep de 
slagroom bij het opdienen van de pavlova op het eiwitschuim 
en beleg met vers gewassen en gesneden rood fruit en een 
lepeltjes lemon curd l Lekker ite!

Haar favoriete plek in huis is dan 
ook de keuken. Ze deelt haar re-
cepten op haar website en Insta-
gram en maandelijks vind je in 
de krant een recept boordevol 
inspiratie van haar, tijd om ken-
nis te maken met het gezicht van 
Coriens iten!
Corien is opgegroeid in Berltsum 
en woont samen met haar vriend 
Gebrand in Sint Annaparochie. 
Naast haar passie voor recepten 
staat ze voor de klas aan het ROC 
Friesland College. Ze is daar do-
cent styling bij de opleiding Sty-
ling Design. Het begon allemaal 
klein en ontstond vooral toen ze 
op zichzelf ging. Al van jongs af 
aan keek ze met haar oma of moe-
der mee als die in de keuken weer 
allemaal lekkere dingen maak-
ten. Voor oma had de kast vol met 
weckpotten met van alles en nog 
wat. Toen ze ging samenwonen 
had ze alle ruimte en vrijheid 
om te gaan experimenteren in de 
keuken. En tuurlijk, toen ze thuis 
woonde was die ruimte er ook 
maar dat is dan toch anders. Op 
jezelf wonen betekent zelf bepa-
len wat je gaat koken en die vrij-
heid vond Corien heerlijk. 
Ze ging in het begin vooral heel 
veel proberen: “Ik stie in soad yn 
de keuken en prebearre fan alles 
mei iten. Gewoan om te sjen wat 
der gebeure soe en hoe de smaak 
dan wie. Op dy manier koe ik 
foaral in protte lere en ontdekke 
oer iten.” Want, ondervinding 
is de beste leer. Na dat vele ex-
perimenteren ging ze bestaande 
recepten uitproberen, recepten 
bedenken en dit delen via sociale 
mediakanalen. Gewoon, omdat 
dat leuk was. Naarmate ze meer 
ging delen, ontstonden er meer 
en meer reacties en kreeg ze zelfs 
een opdracht binnen. Ze kreeg 
de vraag om voor de Molkerei 
in Sint Annaparochie een aantal 
recepten te ontwikkelen. Zo ge-
zegd, zo gedaan. Corien vond de 
opdracht zo leuk, dat ze er graag 
meer uit wilde halen. Ze maakt 
een eigen sociaal media-account 
aan genaamd Coriens Iten. Om-

dat Corien trots is op Friesland en 
graag meer zou willen doen met 
het bekend maken van de Friese 
streekproducten en streekgerech-
ten verwijst iten naar deze roots. 
Daarnaast kookt Corien de meest 
uiteenlopende gerechten vanuit 
alle windstreken van de wereld; 
Italiaans, Indiaans, Tex-Mex, 
Spaans en nog veel meer. 
“Ik fyn it leuk om lekkere resip-
ten te betinken en nije dingen te 
probearjen, mar wat ik ek leuk 
fyn is om fan in lekker resipt de 
perfecte plaat te meitsjen. It is in 
útdaging om iten sa dusdanich op 
de foto te krijen, dat inoar der me-
tien fan ite wol. Ja, ik wurd bliid  
fan it meitsjen fan de perfekte 
foto”. Haar sociale media-account 
groeide en ze kreeg steeds vaker 
een vraag of opdracht binnen. Ze 
besloot om zich in te schrijven bij 
de kamer van koophandel en nog 
meer te gaan doen waar ze blij 

van wordt: recepten ontwikkelen 
en fotografie. Deze combi is voor 
Corien de perfecte uitlaatklep 
voor haar creativiteit. 
Haar droom of ambitie? “Ik soe 
miskien oait noch wolris in kook-
boek meitsje wolle, of ja, der tink 
ik wolris oer nei. Ik soe dan ek 
graach iets mei regionale produk-
ten dwaan. Wat my ek leuk liket 
is miskien wol iets fan kookwork-
shops. Mar it leukste bliuwt dochs 
wol it betinken fan nije resepten 
foar mysels en foar opdrachtjou-
wers ”. Je eigen gang kunnen en 
mogen gaan en je eigen plannen 
maken, die vrijheid is voor Co-
rien het allerfijnst! Kun jij voor 
het avondmaal van morgenavond 
nog wel wat inspiratie gebruiken?  
Of mocht je een leuke vraag of 
opdracht hebben voor Corien? 
Schroom dan niet en kijk eens op 
www.coriensiten.nl voor de lek-
kerste inspiratie l

Coriens iten:“Mar it leukste bliuwt dochs 
wol it betinken fan nije resepten”
Al van jongs af aan en eigenlijk met de paplepel ingegoten; haar passie voor eten. Het liefst staat 
ze de hele dag in de keuken om recepten te ontwikkelen en dingen uit te proberen. 

Jehannes Kuperus oan it snieskowen 
Eartiids 
‘Froeger hienen se ek in trijehoek. Fêdde Sjoerdsma gong dan earst mei it hynder. Dat 
dienen se dan foar de gemeente. Dy trijehoek lei dêr dan op It Dok yn in hok. En doe 
letter hienen se in skoboerd foar in trekker.’ 

 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

Jehannes oan it snieskowen op De Pôlle yn Berltsum

Jehannes: ‘Ik ha dit boerd foar in doarpsfeest makke. Doe mei wite lekkens as sabeare 
snie. Ik doch it no as hobby. Yn Berltsum wurdt allinnich struid wêr ’t Arriva 71 riidt.’ 
Mear yn It Ark nû 77, bestelle fia redactie@afron.nl l
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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)
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Brandsma Offset Ferwerd
(Druk- en zetfouten voorbehouden)

Email
Advertenties: advertentie@berlikum.com
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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 12 april 2021 aan-

geleverd te worden per email: advertentie@berlikum.com. 
•  Kopij dient uiterlijk maandag 12 april 2021 op de 

redactie aanwezig te zijn via krant@berlikum.com

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
woensdag 21 april 2021

■ 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

Bitgumerdyk 30b    
9041CE Berltsum 

    info@born-graaf.nl 
    www.born-graaf.nl
    T 0518-461800

Vaste prijs
voor uw
boekhouding? 

Op ons kunt u rekenen
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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

Paadsiker
Praktijk voor contextuele hulpverlening

Ali Stork
Appelhof 6
9041 GE Berltsum (FRL)

06 - 22620317
info@paadsiker.nl

WWW.PAADSIKER.NL

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

Volop:
• potgrond
• groenteplantjes
•  tuinzaden 

(ook biologisch)
• pootaardappelen

Agra Totaal 
Dierenspeciaalzaak

Bûterhoeke 62, 9041 AD Berltsum


