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In rubriek oer de hûnen út Berltsum. Yn en om Berltsum kom jo olten 
in soad baaskes mei harren hûn(en) tsjin. Er binne ferskeidene moaie 
kuierpaaden. Skelpepaadjes bij de iisbaan, richting Wier, by de kas-
sen richting Menaam, it Hemmemapark en Jestkereed. Elkenien mar 
harren eigen ferhaal. Yn disse rubriek komme baaskes mei harren 
hûn(en) oan it wurd. 

Nora, ús noflike Staffordshire-bullterri-
er,  en ik meie graach nei bûten. Neidat 
de bern rjochting skoalle fytst binne, 
pak ik de hûneriem en sprint Nora nei 
de foardoar. Tiid foar in kuier. De iene 
kear in lyts blokje om troch it doarp of 
troch it Hemmemapark, de oare kear in 
rûntsje kassen of it Kleaster om. Ûnder-
weis treffe we gauris oare hûnen. En ûnderdienich as se is, 
giet se foar in protte hûnen lizzen. As we dan wer thús binne, 
mei Nora graach noch efkes yn’e tún omstrune. Alles efkes 
besnuffelje, har eigen sturt pakke, fûgels fuort jeie en sa no 
en dan in appeltsje ite dat út de beam fallen is.  As se mei 
har smoarge modderpoaten by de glêzen doar opspringt, lit 
se witte dat se wer nei binnen wol. Faak drinkt se efkes wat 
en dan jout se har lekker del op har kessen of neist my. Sa 
gau’t Jesper, Fenna en Boaz thús komme, wurdt Nora wekker, 
rekt sa har út en rint se de bern wifeljend temjitte. De tassen 
wurde yn’e hoeke fan de keamer smiten en Nora kriget de 
oandacht fan de bern. Se giet op har rêch lizzen en lit har lek-
ker aaie. Oan de ein fan’e middei komt Eric thús. Dan draaft 
Nora fuortendaalk nei de bykeuken, dêr’t har fretten stiet. Se 
kriget in skaaltsje brokjes en noch gjin minút letter, is it skaa-
ltsje wer leech. As Nora jûns lekker opkruld op har kessen 
leit, hat se meastentiids gjin nocht mear om nei bûten. Se 
jout har lekker del en giet sêft snoarkjend de nacht yn l
Groetnis Lineke Wijngaarden

HûneljuHet dak op met die zonnepanelen
We schrijven 2016. De Enerzjykoöperaasje Duorsum Berltsum-Wier ziet het levenslicht. Een wiegje 
gevuld met het lovend initiatief om samen met de dorpsbewoners te investeren in een collectief 
zonnepanelenproject vanuit de Postcoderoosregeling (oude stijl). In de vorm van 208 zonnepa-
nelen ligt de roos nu te bloeien op het dak van Edelstaalverwerking Berlikum (ESV). “Eindelijk”, 
verzucht voorzitter Durk Miedema, “want het proces om zover te komen verliep best wel moei-
zaam. En waar ‘em dat precies in zit, ‘dêr kinne wy de finger net rjocht achter krije’. Het heeft wel 
meegespeeld, maar het is te kort door de bocht om alles op corona te schuiven.” Echter, een dak 
vol zonnepanelen is het vermelden waard. Vandaar dat ik aanschuif bij Durk in zijn kantoor aan 
de Wiersterdyk.

Door Ria Algra
Er lijkt best nog wel veel onwe-
tendheid te zijn over hoe het nu 
precies werkt met die zonnepa-
nelen. Durk: “Misschien leggen 
we het een beetje te moeilijk 
uit.” Vanuit zijn vakgebied als 
energiespecialist met de focus op 
infraroodverwarming, kan ik me 
daar iets bij voorstellen. Vandaar 
mijn vraag:
Kun je het nu eens uitleggen 
aan de hand van een heel sim-
pel voorbeeld?
“Laat me beginnen met de salde-
ringsregeling. Het kabinetsvoor-
stel is dat deze regeling vanaf 
2023 in 8 jaar stapsgewijs afge-
bouwd. Wat dat betekent voor 
mensen die zelf zonnepanelen op 
het dak hebben is dit: 
Stel, je verbruikt in enig jaar 3500 
kilowattuur (kWh) uit het elektri-
citeitsnet. De zonnepanelen op 
je eigen dak leveren 1500 kWh 
terug aan het net. Je verbruikt 
dan per saldo 2000 kWh uit het 
net. Netto betaal je in dat jaar op 
basis van de prijzen in juli 2021 
ongeveer €160,00. Dit is de jaar-
betaling na verrekening van alle 
vaste kosten en de heffingskor-
ting (voor iedere gebruiker een 
vast bedrag per jaar). Geen klink-
klare winst, je moet immers eerst 
wel investeren in zonnepanelen à 
±  €325,00 per stuk. Met de hui-
dige salderingsregeling verdien 
je de investering binnen zeven 
jaar terug. Schaf je de panelen 
vanaf nu aan, dan kan de terug-
verdientijd oplopen tot circa 9 
jaar. Dat heeft alles te maken met 
de afbouw van de salderingsrege-
ling, er komt steeds minder in je 
spaarpotje voor terug geleverde 
stroom. 

Bij de Enerzjykoöperaasje werkt 
het ietwat anders. Je schaft een 
zonnepaneel aan, we noemen 
dat een zonparticipatie, voor nog 
geen €100,00, je eerste verdien-
ste. De winst per zonparticipatie 
is jaarlijks circa €34,00, dit be-
drag ontvang je als korting op de 
energiebelasting. €20,00 daarvan 
gaat naar de coöperatie als con-
tributie. Wat overblijft is circa Ð 
14,00 winst per zonparticipatie 
per jaar. Voor een periode van 15 
jaar is deze korting door de over-
heid gegarandeerd in de vorm 
van teruggave van de energiebe-
lasting. De terugverdientijd van 
je investering is circa zes jaar.”

Klinkt als heldere taal, zijn er 
meer voordelen?
“Jazeker, om er een paar te noe-
men: als je eigen dak niet geschikt 
is voor zonnepanelen, is het col-
lectief een lonend alternatief. 
Dat is het ook als je het aanzicht 
van je huis niet wilt laten beder-
ven door panelen. Wat daarnaast 
prettig is, je hoeft je niet druk te 
maken over onderhoud. En woon 
je in een huurwoning dan zijn 
zonparticipaties eveneens zeker 
de moeite waard. Mocht je gaan 
verhuizen dan kun je je zonparti-
cipaties meenemen of eventueel 
tussentijds verkopen, je mag ze 
namelijk niet ‘meenemen’ naar 
een woonplaats buiten onze Post-
coderoos.”
Postcoderoos, wat bedoel je 
daar precies mee?
“Voor onze koöperaasje omvat de 
Postcoderoos de postcodes 9041 
(Berltsum) en 9043 (Wier) en alle 
postcodegebieden die daaraan 
direct grenzen en op die manier 
een roos vormen.”   

Participanten betalen per zon-
participatie contributie, waar 
wordt die voor gebruikt?
“We hebben kosten, denk maar 
aan de rente en aflossing van 
onze investering in de zonne-
panelen, verzekeringen en ver-
gaderkosten. Onze inkomsten 
bestaan uit de contributie van de 
leden en vooral uit de opbrengst 
uit de verkoop van de opgewekte 
stroom aan energiemaatschappij-
en. Met het geld dat we overhou-
den bouwen we vermogen op, dat 
voor de leden van de koöperaasje 
is. In de algemene ledenvergade-
ring kunnen de leden zelf ideeën 
aandragen voor de bestemming 
van het kapitaal.”
Hebben jullie al een volgende 
fase in gedachten?
“Op dit moment niet, nee. Het 
blijft bijzonder te moeten con-
cluderen dat er los van elkaar wel 
mensen zijn die het initiatief om-
armen, maar dat er in brede zin 
geen sprake is van een gezamen-
lijke beleving. En dat in een tijd 
waarin zo wordt ingezet op be-
houd van onze planeet, wat echt 
hard nodig is. We blijven trou-
wens open staan voor nieuwe ini-
tiatieven. Voor toekomstige plan-
nen moeten we er uiteraard zeker 
van zijn dat we de stroom die we 
opwekken wel kwijt kunnen aan 
de netbeheerder. Het gebrek aan 
netcapaciteit zou weleens roet in 
het eten kunnen gooien.”
Voorlopig is Durk blij met de 208 
panelen die de zon vangen op het 
dak van ESV. Genoeg om zo’n 20 
huishoudens van groene energie 
te voorzien. Voor wie meer infor-
matie wil: de website van de Koö-
peraasje (duorsumberltsumwier.
frl/) vertelt je meer l
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Bern mei in ferhaal: Geert Wiersma

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

Sparringpartner
Bedrijfsadviseur

Subsidies en fondsenwerving

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

CONNECTING THE DOTS

Dames & HerenDames & Heren 

Iedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tariefIedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tarief 

In deze “Bern mei in ferhaal” 
het woord aan Geert Wiersma. 
In het onderstaande ver-
haal vertelt Geert  iets over 
zichzelf. Wij horen over zijn 
hobby’s, school en hoe hij het 
vindt om in Berltsum te wo-
nen. Veel leesplezier met zijn 
verhaal.

Wie ben je en waar woon je?
Ik ben Geert Wiersma. Ik ben 9 
jaar en woon in Berltsum. Met 
mijn heit Bauke, mem Marja, 
broer Douwe en zus Marlies 
aan de Kleasterdyk. We hebben 
een boerderij met aardappelen, 
graan, bieten en uien

Wat zijn je hobby’s?
Mijn hobby is om mijn vader te 
helpen op de boerderij. Het leuk-
ste vind ik het om op de trekker 
en op de heftruck te rijden. Maar 
het mag niet heel vaak.Maar ik 
game ook wel, dat vind ik ook 
leuk en ik leer er engels van.

Wat is het leukste wat je hebt 
meegemaakt?
Dat we puppy’s kregen en we 
hebben er ook een gehouden. Ze 
heet 'Jerry' en is een Jack Russel

Wat vind je van school?
Het is niet echt mijn ding. 
Maar ik vind het wel leuk om 
mijn klas genoten te zien.'Ik 
weet dat school nodig is voor la-
ter dus het zal wel moeten.

Wat wil je later worden?
Akkerbouw boer want mijn va-
der is ook akkerbouwer

Wat is het spannendste wat je 
hebt meegemaakt?

Nieuws van OBS Lyts Libben
Ouderavond
Wij zijn blij dat we veel ouders konden verwelkomen op de in-
formatieve ouderavond. In alle groepen hebben de leerkrachten 
verteld over het onderwijs in het algemeen en in inrichting van de 
lessen specifiek. In groep 3/4 schreven alle ouders een lief briefje 
voor de kinderen. Zij werden daar de volgende dag mee verrast.

Kijkje in de klas
In de groepen 1 t/m 4 hebben alle ouders de afgelopen weken een 
kijkje kunnen nemen in de groep van hun kind(eren). Voor de kin-
deren was het erg leuk en bijzonder. Uit de positieve verhalen van 
de ouders bleek dat ze erg onder de indruk waren van ons onder-
wijs. Leuk om te horen!

Voor alle (bijna) 3 jarigen
Ben jij al 3 jaar (of ruim 2 jaar) en samen met je ouders op zoek 
naar een leuke, gezellige en goede basisschool? Dan nodigen wij 
jullie van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rond-
leiding door onze prachtige school. Hiervoor kunnen jullie een 
afspraak maken Janneke Grijpma, directeur van Lyts Libben, op 
telefoonnummer 0518-461736 of via lytslibben@elanowg.nl.
Wees er op tijd bij zodat wij weten wie er allemaal bij ons op 
school komen l

De eerste keer dat ik in een vlieg-
tuig zat want toen was ik 5.

Wat vind je mooi aan Berltsum?
De koepelkerk en de scholen en 
het Hemmemapark l
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Doe (het) maar gewoon!
Een cliënte komt naar mijn coachpraktijk. We praten 
over haar dromen. Ze zegt: “Ik zou wel graag piano wil-
len leren spelen.” “Wat is daar voor nodig?” vraag ik. Ze 
spreekt meteen haar (beperkende) overtuigingen uit: 
“Het is best lastig een goede leraar te vinden, het is waar-
schijnlijk ook duur en ja, als ik dan niet genoeg oefen…
misschien leer ik het wel nooit.”

Ik stel de vraag opnieuw: “Wat is er voor nodig om piano te le-
ren spelen?” Ze lacht en geeft antwoord: “Iemand die mij les 
kan geven, een piano of zo’n orgeltje en tijd om te oefenen.”
Precies! Dat is wat er feitelijk nodig is. “Is het realiseerbaar?” 
vraag ik haar. Ze knikt en vraagt zich hardop af waarom ze 
er zo lang tegenaan gehikt heeft. “Is het echt zo eenvoudig?” 
vraagt ze. Ik haal mijn schouders op en lach naar haar. Zij 
kent het antwoord. Overtuigingen vormen een barricade 
waardoor je droom onbereikbaar lijkt. Blijf daarom bij de ba-
sis van je droom en wacht nog even met het opwerpen van 
(beperkende) overtuigingen tot je de feiten hebt benoemd. 
Wie weet valt het mee. Wat is er feitelijk nodig als je wilt 
leren schilderen? Wat is er voor nodig als je wilt afvallen?
Wat is er voor nodig als je een andere baan wilt?
Zet je angsten even opzij en noteer wat er werkelijk nodig is.
Zodra de feiten op papier staan kun je overgaan tot actie. Om 
in actie te komen kun je jezelf de vraag stellen: Wat zou een 
volgende stap kunnen zijn? Wie zou mij kunnen helpen? Hoe 
kan ik zorgen dat het lukt? 
Het vergt enige oefening en misschien vind je het lastig. Be-
denk dan dat “iets lastig vinden” niet meteen betekent dat 
het onmogelijk is.  Houd het simpel: Verlies jij jezelf in je 
eigen beperkende overtuigingen? Ga dan terug naar de basis, 
naar de feiten. Heb je dan nog steeds last van je eigen ge-
dachten? Bedenkt dan wat jij nodig hebt en wie je daarbij zou 
kunnen helpen. Alles is mogelijk! Jij kunt het! Doe het maar 
gewoon! l

Rijwielhandel  J. Feenstra stopt ermee
Fietsenmaker Jan Feenstra 
gaat binnenkort stoppen met 
werken en genieten van zijn 
welverdiende pensioen, samen 
met zijn vrouw Rens. 

Jan heeft van zijn hobby zijn 
werk kunnen maken. Hij is be-
gonnen als fietsenmaker bij Koga 
Miyata in Heerenveen waar hij 8 
jaar met plezier heeft gewerkt. 
Daarna is hij een eigen rijwiel-
handel begonnen aan huis. Toen 
dit eenmaal te klein werd kreeg 
hij de kans om de zaak voort 
te zetten aan de Tsjerkestrjitte 
waar eerder Installatiebedrijf 
Holst Meijer gevestigd zat. Van 
dinsdag tot en met zaterdag kon 
je voor de koop, het onderhoud 
en reparaties van je fiets bij Jan 
terecht.  
In de vrije tijd fietst Jan zelf ook 
graag. Zo heeft hij 21 keer de Elf-
stedentocht gefietst van 240 kilo-
meter. Ook heeft hij deze tocht 
drie keer op schaatsen gedaan. 
De zaak is tot en met 27 novem-
ber geopend. Daarna zullen zij 
de deuren na 15 jaar definitief 
sluiten.

Jan en Rens willen u als klant 
enorm bedanken voor het ver-
trouwen en de leuke gesprekken 
in de winkel l

Broodfonds ‘it Breafûns’ Berltsum/ Wier
November 2019 kwam het idee om een informatiebijeenkomst bij te wonen van het Broodfonds. 
In navolging van deze bijeenkomst, vol enthousiasme met een visioen een eigen fonds in regio 
Berltsum/ Wier op te richten. Vervolgens hebben we de ondernemersvereniging UBW voorgesteld 
om tijdens een ondernemerscafé een presentatie te laten geven door Broodfonds makers.

In december 2019 is met een 
grote opkomst de eerste bijeen-
komst gehouden. Een tweede 
voorlichting in januari 2020. 
Hier zijn de reglementen en sta-
tuten opgesteld voor een nieuw 
fonds; ‘It Breafûns’.
It Breafûns; de betaalbare ar-
beidsongeschiktheidsvoorzie-
ning voor iedere ondernemer. 

Voor vele ondernemers is een 
arbeidsongeschiktheidsverze-
kering onbetaalbaar. Nu is het 
Broodfonds geen verzekering, 
maar wel een betaalbare voor-
ziening, mocht je ziek worden. 
EN het Broodfonds is er voor 
alle soorten ondernemers, zowel 
zzp’ers als zelfstandigen met een 
BV of VOF.  

Hoe werkt het?
Wie langdurig ziek is, krijgt van 
de anderen schenking om van 
te leven. Die kun je maximaal 
twee jaar achtereen krijgen. De 
meeste mensen die ziek worden 
(99%) zijn binnen twee jaar weer 
aan het werk. De eerste maand is 
voor je eigen risico. 
Je kiest een schenkingsniveau 
dat past bij je inkomen. Wil je 
zelf een hoge schenking, dan 
schenk je ook meer aan zieken 
in je broodfonds. Kies je voor een 
lager niveau, dan schenk je min-
der.
Over je Broodfonds beslis je sa-
men, daarom is het belangrijk 
dat je elkaar kent en de bijeen-
komsten bezoekt. Als je arbeids-
ongeschikt wordt, zijn er geen 
controlerende artsen ingescha-
keld. In plaats daarvan zie je el-
kaar en weet iedereen naar wie 
hun geld gaat.

‘It Breafûns’ is inmiddels opge-
richt met het minimale aantal 
van 20 deelnemers. Dat betekent 
dus dat wij nog tot 50 kunnen 
groeien. Dus mocht je interesse 
hebben of wil je gelijk deelne-
men? Neem dan contact met 
ons op via bestuur.it-breafuns@
broodfonds.nl of via onze face-
bookpagina. 
Wij (IJde Jan Groendijk, Arjan 
Zeinstra en Sebastiaan Dolder-
sum) geven je graag de nodige 
info en nemen contact met je op 
lv.l.n.r. IJde Jan Groendijk, Arjan Zeinstra en Sebastiaan Doldersum

Warme Lichtjesavond
De weergoden zaten niet echt mee, afgelopen zaterdag 30 
oktober. Het miezerde, het regende en eigenlijk waaide het te 
hard voor de kaarsjes waarmee we de paden van het kerkhof 
wilden markeren. 

De regen bleek niet zozeer de vijand van de talloze grafkaarsen, 
dat was de wind. Bij de zoveelste windvlaag zonk de moed ons 
weleens wat in de schoenen. Wat moet dit vanavond worden? 
Kijken we terug, dan mogen we concluderen dat we desondanks 
van een geslaagde avond mogen spreken. We schatten dat zo’n 
150 mensen het kerkhof bezochten om een kaarsje op het graf 
van hun geliefde(n) te plaatsen. Het hart dat we in eerste instantie 
op het strooiveldje naast de urnenmuur hadden geplaatst, wilde 
daar maar niet blijven branden. We verplaatsten het daarom naar 
een andere plek tussen de graven, waar het wonderwel wel bleef 
stralen en aangevuld werd met kaarsjes. Een prachtig gezicht. 
Voor wie dat wilde stond in ’t Centrum een kopje koffie of thee 
klaar. 
Onze bezoekers toonden alle begrip voor het constante uitwaaien 
van de kaarsjes. Menigmaal hoorden wij zeggen dat dit echt een 
mooi initiatief was, voor herhaling vatbaar. Onze doden, ze horen 
immers zo bij ons leven. En rond Allerzielen, in het stille donker, 
is het een mooi moment om daarbij stil te staan.

Voor volgend jaar zetten we de Lichtjesavond weer op de kalender 
l 
Hartelijke groet, het bestuur van De Laatste Eer



Glasbewassing
Schoonmaak
Hogedrukreiniging
Specialistische reiniging 
Zonnepanelenreiniging
NEN-keuringen 

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

■ KELDERAFDICHTING

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

It Achtepaed 7
9041 EE BERLTSUM

06 2036 5470
hisse@brouwergevelrenovatie.nl

  

Specialist in:
•  Autolaadkranen
•  Bulkkippers
•  Containerafzetsystemen
•  Laadbakken & opleggers
•  RAF aanhangwagens
•  Wintermaterieel

Rondaan Carrosserie & Wagenbouw BV
Bitgumerdyk 69, 9041 CB Berltsum (Frl.) 
� 0518-462070  � 0518-461723 
�: info@rondaan.nl

Rondaan Transportservice BV 
Schoenmakersstraat 12, 8601 WC Sneek
� 0515-439298  � 0515-434830 
�: sneek@rondaan.nl

Sinds 1915

www.rondaan.nl

Dealer van: Onze activiteiten:
•  Engineering & constructie
•  Reparatie & onderhoud
•  Periodieke keuringen
•  Spuiten & Conserveren
•  24/7 Hydrauliekservice
•  Import & Export 
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•  Wintermaterieel

Rondaan Carrosserie & Wagenbouw BV
Bitgumerdyk 69, 9041 CB Berltsum (Frl.) 
� 0518-462070  � 0518-461723 
�: info@rondaan.nl

Rondaan Transportservice BV 
Schoenmakersstraat 12, 8601 WC Sneek
� 0515-439298  � 0515-434830 
�: sneek@rondaan.nl

Sinds 1915

www.rondaan.nl

Dealer van: Onze activiteiten:
•  Engineering & constructie
•  Reparatie & onderhoud
•  Periodieke keuringen
•  Spuiten & Conserveren
•  24/7 Hydrauliekservice
•  Import & Export 

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.

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

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.



De grize 
oer de 
grauwe...
Voor wie mij in de vorige 
editie nog niet had getroffen 
stel ik me graag nog even voor. Murkje is mijn naam. Sinds 
juli 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 “ge-
integreer” maak je natuurlijk weleens iets mee of er komt je 
via via iets ter ore wat ik dan toch graag even met jullie wil 
delen. En wat leuk dat dat hier mag van de redactie 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 pra-
ten. Neemt u het mij echter niet kwalijk als u mij hier en daar 
op een Frisisme betrapt....... 
Deze keer moet mij echt even iets van het hart. Want ik doe 
hard mijn best om een beetje leuk mee te doen en kennis te 
maken met iedereen, maar in oktober viel dat echt niet mee. 
De Berltsumers waren aan het einde van de maand niet echt 
benaderbaar. En dan druk ik het nog zachtjes uit. Er bekroop 
me het akelige gevoel dat ze me het liefst weg wilden hebben. 
Van een gezellig praatje was totaal geen sprake. Spoken zijn 
het betijden daar in Berltsum. 
Al een aantal keren hoorde ik 's nachts onheilspellend klokge-
lui vanuit Berltsum, maar niemand die me kon vertellen waar 
de klepel hangt. Die bleke oude dametjes die ik in het Hemme-
mapark tegenkwam lieten niets los, maar intussen probeer-
den ze me wel met een snoepje te paaien. Van die chagrijnige 
slager met zijn hakbijl hoefde ik ook niks te verwachten.  Zelfs 
met de postbode kwam ik niet in gesprek.  Misschien had hij 
z'n hoofd gestoten ofzo........ Waar al die rare lui weg kwamen 
weet ik niet, maar ze waren overal. Harrekrammele! Ik ben 
maar gauw uitgenaaid want de grijze ging mij over de grauwe.
Bijzonder hoe de stemming in zo'n dorp ineens om kan 
slaan.... Een paar weken eerder was het bij de borrel- en mu-
zieknotenquiz namelijk nog beregezellig. Oranje Nationaal 
rukte uit met het treintje. De pompoenboerin was eindelijk 
weer eens van het hiem en ook de familie Frans (of was het 
nou Rob) was er helemaal klaar voor. 
Het was wel spijtig dat de fans uit Wier deze keer ontbraken. 
De vorige keer wonnen ze de 2e prijs die persoonlijk werd 
uitgereikt door hun idool Germ Glitter. Is dit misschien toch 
een beetje te overweldigend geweest? 
De laatste tijd ontwikkelt de borrel –en muzieknotenquiz 
zich tot een quiz met steeds meer glitter & glamour. Dat is 
vanzelf prachtig. Maar stel dat je juist niet zo van de glamour 
bent? Dan zul je in het Heechhout maar direct Koning Toto 
met zijn shiney groene boezeroentje tegen het lijf lopen. Als 
doodnormale Wierster voel je je dan toch wel opgelaten in je 
gewone stapoutfit. Wanneer ik weer in Wier ben zal ik toch 
eens vragen wat er scheelt. Je kunt het tenslotte ook niet zo-
maar invullen voor een ander nou? Voor hetzelfde gunden ze 
de Do-re-mietjes ook eens een keer een 2e prijs en hing hun 
gala outfit nog bij de stomerij. Ik vond het in ieder geval een 
prachtige avond en kijk nu alweer uit naar het volgende eve-
nement in Berltsum of Wier l 

Murkje

MURKJEBerltsum feriening
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It Piipskoft is al mear dan 40 jier in begrip
It Piipskoft is al mear dan 40 jier in begrip yn Berltsum en omkriten en dat wolle wy noch lang sa 
hâlde. Derom geane wy ek mei nei in nije MFC, werom nei it plak wêr It Piipskoft oait is begûn. 

Spooktocht
Vrijdag 29 okt 18:30 Spook-
tocht. Er is onrust in It Piips-
koft, na lang wachten heeft It 
piipskoft weer een spannende 
griezeltocht georganiseerd. 

Het doel: de moordzaak van de 
vermoorde kapster op te lossen. 
Dit konden de jeugd doen door 
onderweg een dossier in te vul-
len, die ze bij de start hadden 
gekregen. Onderweg kwamen ze 
wel meer dan 15 spoken tegen. 
Bij sommige spoken werd een 
aanwijzing verkregen die ze no-
dig hadden om de ontbrekende 
informatie op het dossier aan te 
vullen. Bij het omaatje kregen de 
kinderen een snoepje, en bij de 
slager moesten ze in een pot met 
kabouterhersenen graaien! Na de 
tijd was er nog een ouderwets ge-
zellige disco in It Piipskoft! Kort-
om een geweldige avond!

Volg It Piipskoft op Instagram en 
Facebook om op de hoogte te blij-
ven van onze nieuwe activiteiten 
en acties! l 

Betonnen inhammen bij dammen bevorderen verkeersveiligheid

De Fietsersbond Waadhoeke heeft via meerdere raadsleden en het gemeentebestuur gevraagd om 
de dammen van het land van de boer in de berm te verharden met beton. Dit is onder andere al 
gerealiseerd tijdens groot-onderhoud op het traject Hatzum-Winsum en de Bildtdijk in Berltsum. 

It Stêdhûs is foar ús in moai plak 
om alle aktiviteiten die wy doche 
yn’e takomst ek te organisearen.  
Wy hawwe sa as folle oare ferie-
nings in rustig jier hant. Gelok-
kich hawwe wy noch wol in on-
line Sinterklaas, online bingo, in 
kleutermiddag, in mega fet kamp 
en in moaie avond-4-daagse re-
gelje kint. Tiidens de A4D kaam 
in groep jeugd mei it idee om in 
spooktocht te organisearen en de 
fraach of dat dan by it Piip mocht. 
Dêr hoegden wy net lang oer nei 
te tinken. Se hawwe alles regele, 
der waard fergadere en plannen 
makke. 29 oktober wie it sa fier 
en it wie super! Mear as 60 bern 
hawwe lekker oan it gillen west. 
By de neisit kamen der ek al wer 

nije ideeën op tafel wat dizze nije 
groep jonge frijwilligers graach 
noch mear organiseare wol. Dit 
jouwt ús allegearre wer nije ener-
gie foar de takomst!
Wy hope op in moai plak wêr wy 
ús eigen Piipskoft sfear kreëare 
kinne. De bern krije de romte 
om It nije Piipskoft yn eigen styl 
yn te rjochtsjen. In plak wêr de 
jeugd moetsje kin en hun organi-
satie talinten ûntwikkelje kinne. 
In feilich plak, wêr elkenien wol-
kom is.
Wy hawwe no al sin oan de kleu-
terdisco, spooktocht, Sinterklaas 
yntocht, de avond-4-daagse, Car-
naval, bingo, kamp en hopelijk 
foar de âldere jeugd wer in âlder-
wetske Piipskoft jûn.

De cv-ketel is oan ferfanging ta, 
de discobol docht it net mear en 
de friezer is kapot…
Wy binne der klear foar! l 

Namens It Piipskoft 
Froukje-Berber Oliver

Landelijk worden betonnen pas-
seerstroken met gelijke afstan-
den er tussen aanbevolen op 
plattelandswegen van drie meter 
breed, zodat automobilisten en 
andere voertuigen elkaar kunnen 
passeren. Maar extra beton in 
de berm in de vorm van passeer-
stroken op willekeurige plaatsen 
levert minder biodiversiteit en 
verstening op. 

In de dammen van boeren groeit 
er vrijwel niets aan beplanting 
en biodiversiteit. Immers in het 
voorjaar, de zomerperiode en de 
oogstperiode passeren in de dam-
men grote landbouwvoertuigen, 
die de biodiversiteit meteen ver-

nielen door spoorvorming en de 
biodiversiteit hier nooit tot zijn 
recht komt. 

De gemeente Waadhoeke heeft 
op genoemde trajecten en alleen 
de dammen in de berm verste-
vigd, zodat er ook minder mod-
der op de weg komt. Fietsers 
gaven soms ook bij de Fietsers-
bond Waadhoeke aan dat door 
de modder het soms geen door-
komen is op plattelandswegen 
of fietspaden in oogstperiodes. 
Door de betonnen stelkompla-
ten komt er minder modder op 
de weg of op het fietspad. Ook 
gaat het wegdek minder snel 
kapot als zware voertuigen het 

land uitrijden de openbare weg 
op. Er is een duurzame verbin-
ding gemaakt door de betonnen 

stelkomplaten. Minder onder-
houdskosten op langere termijn 
dus op plattelandswegen. De ge-
meente Waadhoeke is een plat-
telandsgemeente bij uitstek met 
veel smalle plattelandswegen. 

Het feit dat deze vorm van nieu-
we verharding uitgevoerd is met 
groot-onderhoud van de wegen 
is een insteek die ook op langere 
termijn gehanteerd zou kunnen 
worden in het belang van de ver-
keersveiligheid voor alle wegge-
bruikers door schonere wegen, 
realiseren betonnen dammen 
met stelkomplaten combineren 
met groot-onderhoud en minder 
onderhoudskosten aan platte-
landswegen op langere termijnl

Hieke Joostema-Greidanus, 
Fietsersbond Waadhoeke



CORIENS ITEN

Arretjescake 
mei pipernúten!
No it Sinterklaasjournaal wer op de 
telefyzje is en de skappen follizze 
mei sinterklaas-snobbersguod, beg-
jint myn nocht yn bakken ek altyd 
te groeien. Dizze kear ha ik in arre-
tjescake resept foar jim. Arretjescake 

is in 'no-bake' cake, dus hast gjin oven nedich.It resept fan 
arretjescake is al aardich âld en komt út in resepteboekje fan 
de Nederlandse Olie Fabriek (NOF, letter bekend as Calvé). 
Resept 100 út dit boekje hjitte 'Arretjes nof'. Makke mei ko-
kosfet yn'e simmer en frituerfet yn'e winter. Jakkes frituer-
fet, silst wol tinke?! Dochs is dit resept net foar niks útgroeit 
tot in wiere klassiker, want it is echt ferskriklik lekker. Yn 
dizze tiid noch leuker mei pipernuten fansels. Maklik en gau 
makke, mar it moat wol 'efkes' 5 oeren opstiivje yn'e kuol-
kast. Ek leuk om tegearre mei bern te meitsjen. Sjoch de tip 
ûnderoan!

INGREDIËNTEN ARRETJESCAKE NOF MET KRUIDNOTEN:
250 gram roomboter
250 gram kruidnoten
150 gram chocolade kruidnoten
Snufje zout
2 eieren
6 á 7 el cacao
150 gram witte basterdsuiker

Zo maak je het:
1.  Smelt de boter heel langzaam en zet het vuur uit zodra de 

meeste boter gesmolten is. 
2.  Klop met een keukenmixer de eieren met de suiker schui-

mig in 3 minuten.
3.  Voeg aan de eieren de cacao toe en dan ook de boter en een 

snuf zout. Meng alles goed
4.  Doe de kruidnoten in een grote afsluitbare zak en sla ze 

met een deegroller of fles in stukjes. Laat ook wat kruid-
noten heel. 

5.  Meng nu deze kruidnoten met het beslag en doe in een bak-
blik met folie. Met de folie in de vorm haal je arretjescake 
er straks makkelijker uit.

6.  Leg bovenop de arretjescake 
de chocolade kruidnoten in 
een mooi patroon.

7.  Laat de arretjescake opstijven 
in de koelkast of in de vrie-
zer. In de koelkast mag hij 
minstens 5 uren staan, maar 
liever een hele nacht.

8.  Serveer de arretjescake in 
plakjes, goed koud, zodat de 
arretjescake goed stevig is. 
Lekker ite!

TIP: Foar jonge bern, swangere 
froulju, âlderen en minsken 
mei mindere wjerstân kinst de 
rauwe aai ferfange foar in pear 
leppels fanyljefla l 

Lekker ite!
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Samar in Momint...

Fryslân boppe

Nieuws van de Fûgelsang 
Voorleeskampioene schooljaar 
2021-2022 
Dit schooljaar is Anna Smits 
groep 8, uitgeroepen tot voor-
leeskampioene van CBS De Fû-
gelsang. Na een uitgebreide en 
zorgvuldige voorselectie waarbij 
de winnaars van de groepen 4 
t/m 8 bij elkaar in de klas moch-
ten komen voorlezen is de meer-
derheid van stemmen op Anna 
gevallen. Haar passage uit het 
boek “De heksen ”van schrijver 
Roald Dahl viel zeer in de smaak.
Ze las duidelijk, nam haar tijd, 
de articulatie en intonatie waren 
prima en het werd mooi voor-
gelezen. Na deze ronde volgt de 
volgende ronde waarbij Anna 
vanuit De Fûgelsang veel succes 
wordt gewenst.
En dan ….op naar de Nationale 
voorleeswedstrijden!

Projectweken met afsluiting 
schoolontbijt
Woensdag 7 oktober was op CBS 
De Fûgelsang de aftrap voor een 
maand projectgewijs en vakover-
stijgend werken.

Het thema was gelijk aan de Kin-
derboekenweek “Wat wil ik wor-
den?”. Hierbij kwamen allerlei 
beroepen aan de orde maar ook 
wil je stoer worden of een âlde 
beppe? De leerlingen gingen ook 
aan de slag met de vraag welke 
beroepen waren er vroeger en 
welke beroepen zijn er in de toe-
komst nog nodig? Alle leerlingen 
mochten aan het begin van deze 
periode een lekker kussentje 
van thuis meenemen want lezen 
stond natuurlijk centraal.

Lezen over allerlei interessante 
beroepen en zelf verhalen ma-
ken. Voor de herfstvakantie heb-
ben alle leerlingen leestasjes 
meegekregen zodat de vakan-

tieleesboeken veilig mee kon-
den om thuis verder te lezen. 
Bovendien zijn ouders op school 
geweest met nogal uiteenlopen-
de beroepen om daar in de klas-
sen wat over te vertellen zoals 
een archeoloog, een laborante, 
een politieagent. Maar ook om 
bijvoorbeeld te vertellen wat 
Smeding nu eigenlijk voor een 
bedrijf is en wat doe je daar alle-
maal? Tijdens deze weken werd 
er veel voorgelezen, door de juf 
en door alle kandidaten van de 
voorleeswedstrijd. De afsluiting 

van deze projectmaand was het 
schoolontbijt. In alle klassen 
werd deze vrijdagmorgen be-
gonnen met een voedzaam en 
gezond ontbijtje, yoghurt, melk, 
fruit, krentenbolletjes, brood, 
kaas enz. waarbij de ouders van 
de activiteitencommissie flink 
hebben geholpen.

Fijn dat dit weer mogelijk was. 
Het werd een feestelijke ochtend 
en met zijn allen kunnen we te-
rugkijken op een fijne leerzame 
en gezellige projectmaand l

De Opslach 2

9041 GA Berltsum

     germsgrien

germsgrien.nl

F O A R  M O A I  T Ú N W U R K

06-2693 4267
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Berltsum kultuer
21 november 15.00-17.00 uur Kint SA, Theaterkerk Wier

27 november 13.30 uur  Aankomst Sinterklaas op It Skil

27 november 14.15-15.15 uur Pietendisco 

    groep 1 t/m 4 It Heechhout

6 december 18.00 uur  Oud Papier

Flessenactie Elts syn Rol
Fles leeg? Bewaar em dan! 
Op 3 januari a.s. komt Toneelvereniging Elts syn Rol namelijk bij 
u aan de deur om lege flessen in te zamelen.  De spelers komen 
vanaf 15.30 uur op een verrassende wijze bij u langs...
Alle flessen met statiegeld (ook de kleintjes) zijn van harte wel-
kom. De opbrengst wordt gebruikt voor de nieuwe voorstelling(en) 
in 2022!
Dus geen gesleep met lege flessen naar de supermarkt, wij halen 
ze graag bij u op. Tot dan! l

Huisartspraktijk
R.A.Comello te BERLIKUM

Vooraankondiging eindejaarsmededelingen

PRAKTIJK EN APOTHEEK GESLOTEN 
van vrijdag 24 december t/m vrijdag 31 december 2021

IN DEZE PERIODE alleen WAARNEMING voor DRINGENDE 
MEDISCHE ZAKEN (dus huisarts EN recepten apotheek)

Wees op tijd met u herhaalrecepten, 
u kunt bestellen t/m dinsdag 21 december 10.00 uur

Fryslân boppe

Sa kint Ek stelt je de vraag: Kint SA?!
Zondag 21 november in Theaterkerk Wier van 15.00 – 17.00 uur

Geanimeerde plantsessies in Berltsum
De hoogste klassen van beide Berltsumer scholen hebben met enthousiasme krokusbollen geplant. 
Onder begeleiding van vrijwilligers van Werkgroep Natuerlik Ferskaat en van Stichting Hemmema-
park zijn er zo’n 2000 bloembollen geplant op vier plaatsen in Berltsum.

De kinderen van groep 7/8 van 
Lyts Libben hebben bollen ge-
plant bij Hemmemastate en aan 
de Wiersterdyk. Hierover is een 
leuk filmpje te vinden op YouTu-
be. Zoek op YouTube of in Google 
naar Berltsumer kinderen om 
het filmpje te vinden en geniet 
van de spontane reacties van de 
kinderen. De kinderen van groep 
8 van De Fûgelsang hebben bol-
len geplant aan de Kleasterdyk 
en aan de Bitgumerdyk. Bij dit 
artikel zijn een aantal foto’s ge-
plaatst waarop te zien is hoe ze 
hun best hebben gedaan. Meer 
foto’s zijn te vinden op de Face-
bookpagina van Berlikum.com.
Voorafgaand aan het planten heb-
ben de kinderen op school een 

uitzending van het jeugdjournaal 
gezien, waarin uitgelegd wordt 
dat de insectensterfte het leven 
op aarde bedreigt. Daardoor zijn 
ze zich ervan bewust dat het 
planten van bollen het leven van 
de insecten verbetert. Als dank 
voor het planten hebben de kin-
deren een zakje bloemzaad mee 
naar huis gekregen zodat er vol-
gend jaar in Berltsum nog meer 
bloeiende bloemen zullen staan.
Dit is een van de initiatieven van 
Werkgroep Natuerlik Ferskaat 
om de biodiversiteit in Berltsum 
te vergroten. Door de vroegbloei-
ende boerenkrokussen hebben 
insecten de mogelijkheid om in 
een periode dat er nog niet veel 
bloeit, stuifmeel en nectar te vin-

den. Bovendien zullen er in vele 
tuinen volgend jaar extra bloe-
men bloeien door de uitgedeelde 
zakjes zaad. N.B. in het komende 
voorjaar wordt de actie Steen-
breek herhaald en krijgt iedereen 
weer de kans om een zakje zaad 
te bestellen. De werkgroep be-
zoekt ook de scholen om in een 
klas per school een les over bijen 
te verzorgen en om te begeleiden 
bij het maken van een klein bij-
enhotel. Beide scholen hebben 
laten weten dat de kinderen van 
de activiteit genoten hebben en 
dat ze blij zijn dat scholen en kin-
deren iets kunnen doen voor de 
biodiversiteit l 

Namens werkgroep Natuerlik 
Ferskaat, Maartje van Sluis

Laat je meenemen op een muzi-
kale reis tijdens de muziekthe-
ater voorstelling “Kint SA?!” De 
band Sa kint Ek, bestaande uit 
4 muzikanten/vocalisten, speelt 
covers en eigen werk van de 

afgelopen 10 jaar, gecombineerd 
met muziek uit theatervoorstel-
lingen, iepenloften en andere 
projecten waar de band aan mee-
gewerkt heeft! 
Sa kint Ek, bestaat uit: Gerrit 

Steen (basgitaar en zang), Ton 
Edelijn (gitaar, hi-hatt en zang), 
Sander Stienstra (piano, cajon, 
djembé, melodica en zang) en 
Atsje Lettinga (zang en cajon) l

Macula café in Marsum: “Niet blind maar ik zie steeds slechter”

Ouder worden en slechter zien 
hebben een natuurlijke match. 
Je ontkomt er niet aan. Dan 
maar  een sterkere bril totdat… 

Eén van de mogelijke oorzaken is, 
naast ouderdom, macula degene-
ratie. Het komt bij 1 op de 10 ou-
deren voor maar veel mensen zijn 
onbekend met deze oogaandoe-
ning. Om daar verandering in te 
brengen is het Macula Café Frys-
lân opgericht. Op de laatste don-
derdag van elke maand komen 
lotgenoten bij elkaar in dorpshuis 

Nij Franjum in Marsum. Naast de 
gezellige ontmoeting is er volop 
overleg over hulp, behandelingen, 
zorg, vervoer, ontspanning etce-
tera. De Macula, de gele vlek mid-
den in het netvlies, gaat in de loop 
der tijd achteruit in kwaliteit. Het 
focussen wordt steeds moeilijker 
zoals het  herkennen van gezich-
ten, en lezen gaat al snel niet meer 
zonder de juiste hulpmiddelen. 
En hoe red je het nog met fietsen 
en wandelen op straat? Televisie 
kijken bv. wie leest me de onder-
titeling voor. Boodschappen doen, 

kom ik nog altijd met de goede ar-
tikelen thuis. Een PC, een toetsen-
bord met grote toetsen, het beeld 
enorm vergroten, vergrootglas 
gebruiken, “neen een pretje is het 
niet om bij voorbeeld te internet-
bankieren”. Soms is er een pre-
sentatie van specifieke en nieuwe 
hulpmiddelen. Of wordt er uitleg 
geven door instanties die kunnen 
helpen met voorzieningen om 
goed om te kunnen gaan met de 
oog aandoening. Meer info: Joris 
Groenevelt 058-8443978 of Maria 
Zeinstra 058-2572853 l 

Beeldende Therapie
Beeldende therapie oftewel creatieve therapie is een erva-
ringsgerichte therapie. Uitgangspunt is door beeldende mid-
delen zoals tekenen, boetseren, schilderen, ect. een verande-
ringsproces te bewerkstelligen. 

Het doel is acceptatie-, veranderings-, en ontwikkelingsprocessen 
te behalen. De veranderingen doe je door beeldend werken. Het is 
belangrijk dat de werkstukken van de cliënt en de beeldende the-
rapeut, via de expressie en communicatievormen leert te ervaren 
en uit te drukken wat met woorden moeizaam gaat.
Zelf heb ik hier al een poosje ervaring mee. Mijn trauma was groot 
en kon het moeilijk verwoorden. Ik vond het fijn doormiddel van 
schilderen, kleien en met propjes papier mijn gevoel uit te druk-
ken. Je moet er dan eerste goed over nadenken hoe en wat je wilt 
duidelijk maken en waar jij je goed bij voelt. Je probleem of ver-
driet gaat dan door je lijf op het werkstuk dat je aan het maken 
bent. Het komt heel dicht bij jezelf en dat is goed voor de verwer-
king. Het tempo kun je zelf bepalen en ook wat je maken wilt en 
anders word je daar goed in begeleid door professionele therapeut. 
Samen ga je werken naar een goed einde en het punt waar jij heen 
wilt. Jij bent altijd de bepalende persoon en degene die het besluit 
neemt het wel of niet te willen.

Ik heb vorig jaar mijn man verloren en vond het moeilijk dat hij 
voor ik hem naar de hospice bracht, hij voor de allerlaatste keer 
de voordeur sloot. Hij zou er nooit meer in terug komen. Dat beeld 
heeft mijn nog lang veel pijn gedaan. Bij creatieve therapie heb 
ik er een tekening van gemaakt en kon ik het hele verhaal erbij 
vertellen. Dit heeft mij geholpen. De kracht en het verhaal dat je 
in de tekening legt is het begin van het loslaten. Het blijft moeilijk 
maar de scherpe randjes zijn er dan wel van af waardoor je meer 
ruimte en lucht voor jezelf krijgt.

Iedereen kan dit doen, jong, oud, het maakt niet uit. Het gaat om 
het resultaat en jezelf op een creatieve manier te kunnen uiten. 
Helaas wordt het nog niet goed genoeg erkend en hoop ik dat door 
dit verhaal het weer een stukje meer onder de mensen komt en 
erover na gaan denken. Op het internet kunt u ook alle informatie 
vinden over dit onderwerp. Bij twijfel probeer het een keer je kunt 
er altijd mee stoppen wanneer het niet lukt. Succes l

Groetjes Ria Moltmaker



 

Redactieleden:
Carla de Jong 
Frans Rob
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 maandag 6 december 2021 

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

•  Kopij dient uiterlijk maandag 6 december 2021 op de 
redactie aanwezig te zijn via krant@berlikum.com

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
woensdag 15 december 2021

■  MATRASSEN, LATTENBODEMS, DEKBEDDEN, 

KUSSENS, BEDLINNEN

■ DAMES- EN HERENKLEDING

■ WERKSCHOENEN, KLOMPEN, DAMESSCHOENEN

■ GEREEDSCHAPPEN

■  AUTO ONDERHOUDSPRODUCTEN, 

 AUTO/AANHANGWAGEN ONDERDELEN

■ SPEELGOED

■ HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN

■ BREI- EN HAAKGAREN, HANDWERK ARTIKELEN

■ LEVENSMIDDELEN

■ VERF EN SCHILDER ARTIKELEN

■ HOME DECORATIE

■ HONDENVOER

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

Tichelersdyk 28b Berlikum

1500 m2 

winkelplezier!

En gratis parkeren 

voor de deur!

GRATIS!*
Vitalbix® NutriMash slobber

bij aankoop van  
2 zakken Vitalbix®

Bûterhoeke 62, 9041 AD Berltsum
Agra Totaal Dierenspeciaalzaak* Geldig zolang de voorraad strekt

  maximaal 2 emmers per klant

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

Agra Totaal 
Dierenspeciaalzaak

Bûterhoeke 62, 9041 AD Berltsum

Uw dierenspeciaalzaak voor lieve knaagdieren, mooie vissen, 
sierlijke vogels en scharrelende sier- en legkippen.

Vanaf vrijdag 
26 november 
weer volop 

KERSTBOMEN 
verkrijgbaar!! 

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


