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In rubryk oer de hûnen út Berltsum. Sûnt de koronakrisis en de earde-
re avondklok ha minsken massaal in hûn kocht om er op út te kinnen.  
Der wie 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 zie de deur opengaan 
op de gebruikelijke half 
7 vroeg. Mijn baas staat 
in de deuropening, klaar 
om met mij op pad te 
gaan. Na een therapeuti-
sche knuffel zoek ik de 
andere bazen die wakker 
zijn. Daarna ga ik lekker 
een blok lopen, maar wat 
daarna komt, daar kijk ik 
nog het meest naar uit, 
eten! Tussen die tijd en 
tussen de middag is het 
lekker rustig. Ik zie mijn 
bazen stuk voor stuk ver-
trekken, geen idee wat ze allemaal moeten, maar gelukkig 
komen ze altijd terug.  Dan blijf ik over met nog 1 baas. Daar 
loop ik wat achteraan en soms doe ik ook het papierwerk op 
het kantoortje. Gek genoeg is hij er nooit zo heel blij mee. 
Dan ga ik in de middag op mijn tweede avontuurtje. Elke 
keer anders. De ene keer is het een groot blok lopen en lek-
ker zwemmen, de andere keer gaan we eerst nog helemaal 
met de auto om dan een nieuwe plek te verkennen, dan ga 
ik een stukje fietsen of hardlopen met de baas. Ik kom ook 
vaak langs het schoolplein al vanaf dat ik een pup was, ik 
word heel erg blij van kinderen en wil altijd wel even knuf-
felen over het stek.  In de middag heb ik soms wel eens trek 
in een snack en ik heb daar echt een goede tip voor: de prul-
lenbak! Je moet wel oppassen, want bazen vinden het niet 
zo leuk. Soms probeer ik ook wel eens stiekem een peer te 
pakken. Ik moet wel oppassen dat de baas niet in de buurt 
is. Ik mag graag in de tuin liggen of rennen. Ik vind het niet 
zo leuk als vreemde mensen zomaar de tuin binnen wande-
len, ik waak dan goed voor de baas. 

Op het einde van de middag druppelen de andere bazen 
weer terug en gaan ze eten, zo ik ook. Dan nog een lange 
wandeling met een van de bazen en op de avond, wat chil-
len, spelen en nog klein plasje doen en terug in de mand. 
Op sommige dagen kom ik ook mijn goeie maatjes Eros, de 
stoere ridgeback, tegen en Finn de altijd vrolijke labrador 
tegen waar ik graag even mee mag stoeien. Dan heb je nog 
Leah de Duitse herder uit Wier, die heel druk is, maar wel 
lief, die wel eens blijft slapen. En dat is hoe mijn dag er 
uitziet  l

Een pootje van je favoriete hovawart, Femke

HûneljuAdventure Kamp Piipskoft
Jeugdsentiment, een stukje nostalgie. Oude tijden herleefden dankzij de sponsoring van de 
heren en dames van de Borrel- en muzieknotenquiz weer even eind augustus tijdens het Piipskoft 
Adventurekamp. 

En dat het kamp deze keer, na zo-
veel jaren, op een andere locatie 
was en het ‘beestje’ een andere 
naam kreeg deed niks af aan de 
gezellige sfeer en het vele plezier 
van jong (en oud). De vrijwilligers 
van nu, waren de jeugd van toen. 
Vrijdag 27 augustus begon het 
feest. De jeugd van de groepen 
6 t/m 8 van de basisschool gin-
gen bepakt en bezakt op naar 
de koepelkerk of het plein bij 
Berlingastate. Beide locaties 
deden deze vrijdag dienst als 
treinstation. De Tsjôgger bracht 
de kids bij hun slaapplaats voor 
deze nacht. De legertenten ston-
den al klaar op het kaatsveld. Er 
zijn dit weekend vele avonturen 
beleefd en nachtelijke plannen 
gesmeed. Op vrijdag werd er ge-

smokkeld, stratego gespeeld, een 
balletje getrapt, de ´wite wiven’ 
van Berltsum werden gezocht 
en de nacht werd afgesloten aan 
het kampvuur met muziek en 
marshmallows. Na een spannen-
de nacht starten we aan het geza-
menlijke ontbijt, de één met net 
ietsje meer slaap dan de ander. 
Terwijl er op de zaterdagochtend 
op de Wettertún vlotten werden 
gebouwd en gezwommen werd 
het kaatsveld omgetoverd voor 
het 8-kamp. Van spijkerbroek-
hangen, doeltje trappen tot een 
heuse hindernisbaan. Er werd 
genoten en gestreden. Wat een 
succes! Het weekend vloog voor-
bij en ligt alweer een paar weken 
achter ons... maar... gelukkig 
hebben we de foto’s nog! 

Via deze weg willen we iedereen 
bedanken die op welke manier 
dan ook mee hebben geholpen 
om dit kamp tot een succes te 
maken. Want sûnder stipe was 
dit nooit gelukt. Bedankt! Wil 
ook jij It Piipskoft op weg helpen 
naar een nieuw avontuur...wordt 
dan donateur. 

Stuur een mailtje naar piipskoft@
gmail.com en we informeren je 
graag verder. Volg ons op face-
book en blijf op de hoogte van de 
activiteiten die wij met jullie do-
natie kunnen doen. Zelf een leuk 
idee? Deel het met ons en wie 
weet kunnen we samen je ideeën 
waarmaken! l

Oant sjen, It piipskoft bestjoer

2000ste lid hsv De Deinende Dobber
Vrijdagmiddag 20 augustus is Visparel De Hege Wier officieel geopend door wethouder 
Dijkstra van de gemeente Waadhoeke.

Na een welkomstwoord van onze voorzitter Albert Abbink ,de officiële opening door de wethouder en 
de visdemonstratie werd onder afsluiting van een borrel met bijbehorende hapjes het 2000st lid, Houkje 
Aardema uit Berlikum, in het zonnetje gezet. 

Meer over de opening van de VISparel op pagina 9
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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.

In september wonen we twee jaar aan de Bitgumerdyk; 
Heino, Daphne en onze kinderen Doeke (4) en Janna 
Rixt (2). 
We zijn er ruim een half jaar uit geweest voor een grote ver-
bouwing. Van kelder tot zolder hebben we het huis gestript 
en opnieuw opgebouwd. Hiervoor woonden we in Leeuwar-
den en zochten een huis in een dorp in de rook van Leeuwar-
den. En een huis met een tuin waar de kinderen lekker kun-
nen spelen. We genieten enorm van de groene omgeving in 
en om het dorp. We zijn regelmatig te wandelen, fietsen of 
skelteren in het Hemmemapark.
Heino is in het dagelijks leven werkzaam als lead engineer 
bij Movacolor bv in Sneek. Daphne staat voor de klas in 
Stiens. Zo maar wat dingen die ons bezighouden naast het 
werk; eten koken, yoga, lezen, borrel drinken, klussen, the-
ater en film 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.

Bern mei in ferhaal: Verena Doldersum

In deze “Bern mei in ferhaal” 
het woord aan Verena Dolder-
sum. In het onderstaande ver-
haal vertelt Verena iets over 
haarzelf. Wij horen iets over 
haar hobby’s, school en hoe 
zij het vindt om in Berltsum 
te wonen. Veel leesplezier met 
haar verhaal.

Wie ben je en waar woon je?
Ik ben Verena Eleonora Dolder-
sum (8 jaar). Ik woon ik Berltsum 
op de Buorren 25 samen met 
mijn heit, mem en twee zusjes.

Wat zijn je hobby’s?
Mijn hobby’s zijn paardrijden. Ik 
zit op paardrijles in Dronrijp bij 
de Poptaruters. Het liefste rijd ik 
op de pony’s Wolfie en Grietje. 

Bij Pake en Beppe in Berltsum 
mag ik rijden op Lady, dat is een 
Vospony. Samen met mijn vrien-
din Anna-May ben ik hier iedere 
zaterdag om op haar te rijden en 
te verzorgen.

Wat is het leukste wat je hebt 
meegemaakt?
Naar een pretpark gaan en bij 
het paardrijden springen en zon-
der zadel rijden.

Wat vind je van school?
School vind ik leuk en wanneer 
ik mijn weektaak en dagplan-

ning af heb vind ik het leuk om 
met Minecraft te spelen. 
Rekenen vind ik niet zo leuk.

Wat wil je later worden?
Later als ik groot ben wil ik graag 
paardrijd juf worden of schooljuf 
op de lagere school.

Wat is het spannendste wat je 
hebt meegemaakt?

Verena op Grietje de pony

Het spookhuis en de rollercoas-
ter in Verkeers & Attractiepark 
Duinen Zathe vond ik eng.

Wat vind je mooi aan Berltsum?
Ons huis vind ik mooi. De grote 
tuin en de sloot achterhuis. Hier 
kan ik in de zomer zwemmen 
en ons zwembad. Bijna al mijn 
vriendinnen wonen in Berlikum 
l 

Constantia, OpMaat en Advendo presenteren 
Nij Talint Orkest
Een instrument leren bespelen, samen muziek maken, andere mensen leren kennen en vooral 
veel plezier beleven aan wat misschien wel een nieuwe hobby wordt. Dat is Nij Talint Orkest.

Iedereen kan meedoen. Je hoeft 
geen muzikale achtergrond te 
hebben of noten te kunnen lezen. 
Je mag fouten maken en zoveel 
vragen als je wilt. Iedereen heeft 
muzikaal talent en dat gaan we 
samen ontwikkelen. Het leuke is 
dat de muzikanten van OpMaat 
Berltsum, Constantia Menaam 
en Advendo Deinum Boksum 
Blessum je bij alles helpen. Zij 
organiseren namelijk samen dit 
superleuke muziekproject voor 
volwassenen.

Praktische informatie
Startdatum:  zaterdag 25 septem-
ber 2021.
Vervolg: iedere week op de zater-
dagmiddag
Tijd:  16.00 – 18.00 uur
Locatie:  gymzaal (oude school), 
Greatebuorren 6, 9036 MG Me-
naam
Kosten: 100,- euro
Wat krijg je:  tien repetities on-
der professionele begeleiding, 
een instrument en  muziekles-
senaar te leen van de vereniging, 

een orkestmap en een   gegaran-
deerd leuke tijd
Coronaproof: tijdens de repeti-
ties houden we ons aan de gel-
dende coronamaatregelen

Voor aanmelden, vragen en in-
formatie kun je terecht bij: Ma-
rije van Dijk telefoon 06 22 16 
35 66 of mail naar info@opmaat-
berltsum.nl
Kijk ook eens op www.facebook.
com/nijtalintorkest/ of www.nij-
talintorkest.nl l

Facelift voor de speeltuin in Berltsum
 

De speeltuin in Berltsum vraagt dringend om een “make over”, een face lift. Speeltoestellen zijn 
wat verouderd, er ontstaan na een regenbui flinke plassen die een aantal dagen blijven liggen. Er 
zijn kale plekken en de zandbak is eigenlijk al lang geen zandbak meer.

Gemeente Waadhoeke, Dorpsbe-
lang Berltsum (SBB), de speeltuin-
vereniging en de beide scholen 
De Fûgelsang en Lyts Libben heb-
ben elkaar gevonden en zijn vorig 
schooljaar al een aantal keer in 
gesprek geweest. Eerst moet de 
grond een goede afvoer hebben 
van al het regenwater en wordt 
het onderhoud van de groenvoor-
ziening uitbesteed. Door de firma 
Klaas Bakker speeltoestellen zijn 
een aantal voorstellen gedaan die 
de leerlingen van beide scholen 
bekeken hebben en hun voor-
keur hebben uitgesproken.
Maar zoals alles kost dit natuur-
lijk ook geld. Natuurlijk zijn er 
instanties en kan hier en daar 
subsidie worden aangevraagd 

maar daarnaast is er nog meer 
geld nodig. Beide scholen vinden 
het ook belangrijk dat kinderen 
deelgenoot worden van het pro-
ces en daarom gaan de scholen 
diverse acties voeren om zoveel 
mogelijk geld in te zamelen om 
aan alle wensen te kunnen vol-
doen. Want naast speeltoestellen 
komt er ook een stuk natuurbele-
ving. Sommige kinderen vinden 
het nl. heerlijk om lekker rustig 
vlinders te bekijken en blaadjes 
e.d. Daarom omvat het plan ook 
de aanplant van vlinderstruiken 
en een vlinderkast.
De acties van de scholen. Er ko-
men twee gezamenlijke acties 
van beide scholen samen en daar-
naast gaan beide scholen een ei-

gen actie houden. Dit voorkomt 
dat pake en beppe en de ooms en 
tantes overspoeld worden met al-
lemaal dezelfde artikelen.
De gezamenlijke acties zullen het 
sparen van lege flessen zijn. Het 
statiegeld kan een mooie bijdra-
ge leveren aan dit project en de 
scholen gaan samen een sponsor-
loop houden. Scholen gaan hier-
voor in gesprek met de diverse 
commissies. De Fûgelsang gaat 
binnenkort op stap om bloembol-
len te verkopen en Lyts Libben 
gaat in de loop van het jaar een 
koekactie houden. De opbrengst 
van alle acties is natuurlijk voor 
de speeltuin. We gaan er samen 
weer wat moois van maken!l
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Overbodige scherven
 
Ze komt binnen en steekt meteen van wal. De laatste tijd is 
ze niet te genieten, zegt ze. Ze is te vaak boos en irriteert zich 
aan “alles”. En het ergste vindt ze haar boosheid, boosheid 
waarin ze de controle over zichzelf kwijtraakt. Ze heeft laatst 
zelfs een vaas kapot gegooid.

Een rustige, vriendelijk ogende vrouw zit bij mij op de bank. 
Ze weet het even niet, begrijpt niets van haarzelf en haar ge-
drag. “Hoe was het vroeger?” vraag ik haar. Ze kijkt verbaasd. 
“Wat deed je vroeger als je iets duidelijk wilde maken aan een 
ander?” Ze vertelt dat ze drie broers heeft en zij als meisje 
vaak moest opboksen tegen de sterke mening van de heren. 
Het had geen zin om in gesprek te gaan.
Eerst probeerde ze het met woorden op te lossen maar de eni-
ge manier om gehoord te worden was door boos te worden, 
heel erg boos. Pas dan wisten de broers: nu is het menens en 
werd er geluisterd. Ze nam een strategie aan die haar snel 
naar haar doel bracht. De strategie van boos worden om iets 
gedaan te krijgen.
“Hoe doe je dat als volwassen vrouw?” vraag ik. “Tja, eigenlijk 
net zo. Als ik iets wil en mijn partner is het even niet met mij 
eens, dan word ik snel heel boos. Zo kan het zijn dat ons ge-
sprek al binnen een paar minuten escaleert en mijn extreme 
boosheid bovenkomt. En dat terwijl ik helemaal niet zo ben!”

Mijn cliënt past de manier die vroeger voor haar werkte toe 
op het heden. Onbewust denkt ze dat overleggen geen effect 
zal hebben en ze meteen haar troef inzet om gehoord te wor-
den. Ze begrijpt nu wat er gebeurt en waarom ze dit gedrag 
vertoont. Met dit inzicht kan ze besluiten om het vanaf nu 
anders te doen. Ze weet wat haar te doen staat. Haar partner 
is niet haar broer en zij is geen jong meisje meer maar een 
volwassen vrouw.
Een vrouw die met woorden haar mannetje kan staan. Daar 
zijn geen scherven voor nodig l

Kapsalon ‘Hier’ aan de Mulseleane 26
Sinds 2 augustus heeft Karin Westra (34) haar eigen kapsalon aan huis. Een lang gekoesterde wens-
ging in vervulling. Kapsalon ‘Hier’ aan de Mulseleane 26 werd geopend. Een groot feest met veel 
genodigden was niet mogelijk daarom heeft ze het klein gehouden met ballonnen en taart.

Carrière
Karin heeft zo’n 15 jaar ervaring 
met het kappersvak. Na de mid-
delbare school ging zij de kap-
persopleiding volgen en hierna 
is zij gaan werken. Werkervaring 
deed zij op in Menaldum, Grou, 
Leeuwarden en Harlingen.

De salon zit aan huis en was voor-
heen een garage. Dit konden zij 
zo laten of er kon een salon van 
gemaakt worden. En dat laatste 
is gedaan. ‘Met dank aan heit 
Jan en Jan (vriend) het klusteam’, 
zegt Karin. Hadden zij haar niet 
zo gesteund dan was het er nooit 
van gekomen. Tijdens wandelin-
gen door het Hemmemapark ont-
stonden de ideeën. Het ontwerp, 
de inrichting en de naam werden 
op die manier bedacht. De salon 
is een hippe, moderne zaak ge-
worden welke voor zowel dames 
als heren uitnodigend is. De klant 
wordt verwelkomd met heerlijke 
koffie.

Drijfveer
Vooral het maken van mooie kap-
sels waar klanten helemaal blij 
mee zijn is wat Karin voldoening 
geeft. Dat mensen de deur uit 

Diverse nieuwe disciplines bij Fysio Eijzenga in Berltsum

Fysio Eijzenga wil de dienstverlening in de paramedische zorg in Berltsum en omstreken zo 
optimaal mogelijk maken. Dienstverlening staat daarbij hoog in ons vaandel. Daarom hebben we 
de afgelopen maanden drie nieuwe disciplines mogen verwelkomen in onze praktijk. We heten 
Rosanne Snoek, Anita Siebring en Floor van den Brandt van harte welkom.

Rosanne Snoek oefentherapeut Cesar
Sinds juni 2021 is Rosanne Snoek 
bij ons werkzaam als oefenthe-
rapeut Cesar. Haar werkterrein 
is hoofdzakelijk de oefenruimte 
aan de Prommehôf. Haar inte-
ressegebied ligt vooral bij de 
ouder wordende mens. Anita Sie-
bring kinderfysiotherapeute Anita 

is werkzaam bij Fysio Stiens en 
zal iedere donderdag in onze 
praktijk werkzaam zijn, hoofd-
zakelijk aan de Prommehôf in 
Berltsum.  Floor van den Brandt: me-
ten is weten Sinds juni is Floor van 
den Brandt bij ons aan de slag. 
Floor is niet alleen een bekend 
langebaanschaatser maar ook 

bewegingswetenschapper en ge-
specialiseerd in testen en meten. 
Daarmee kan zij nieuwe beweeg-
programma’s maken en reeds 
bestaande aanpassen aan de per-
soonlijke omstandigheden. Floor 
werkt voornamelijk op onze loca-
tie aan It Koartlân in Berltsum l 

Zie ook advertentie op pagina 12

Opening VISparel Hege Wier
Vrijdagmiddag 20 augustus was de feestelijke opening van 
visparel Hege wier van hengelsportvereniging De Deinende 
Dobber aan de Sânwei.

Na genoten te hebben van koffie en gebak, hield de voorzitter van 
de vereniging een toespraak over het ontstaan en de toekomst van 
deze visparel, die toegankelijk is voor jong en oud en ook voor 
minder valide vissers. Wethouder Dijkstra was namens gemeente 
Waadhoeke aanwezig. Door het weghalen van een vlag opende de 
heer Dijkstra de visparel Hege Wier.

Wat is een VISparel? Een VISparel is een goed toegankelijk en be-
visbaar water met een goede kans op een leuke vangst. Het is een 
liefst afgesloten water in de wijk, waar kinderen veilig kunnen le-
ren vissen. Het is een plek waar alle wijkbewoners, dus ook oude-
ren en minder validen een visstek aan het water kunnen vinden. 
En waar je samen met je kind kunt genieten van een mooi stukje 
waternatuur in de wijk. De Deinende Dobber heeft samen met Ge-
meente de Waadhoeke en Federatie Sportvisserij Fryslan een vis-
parel gerealiseerd. Aan het prachtige water van de Hege Wier is de 
oever verbeterd, er zijn vissteigers, een picknicktafel en parkeerge-
legenheid aangelegd. Ook is er een ruime en goed bereikbare stei-
ger voor minder validen.De Hege Wier herbergt een goed visstand. 
Na de vismonitoring, die binnenkort gehouden wordt, zullen nog 
extra karpers worden uitgezet l

gaan met een smile van oor tot 
oor en twinkelende ogen. Echt 
even een momentje voor zichzelf 
hebben gehad. Het contact met 
mensen en de gezelligheid. Ieder-
een heeft weer zijn eigen verhaal. 
Ook iets extra’s doen voor de me-
demens zit in haar. ‘Het is toch 
fijn dat je wat voor elkaar kunt 
betekenen?’

Hoe te benaderen
Via flyers en social media is er be-
kendheid gegeven aan de opening 
van de nieuwe salon. ‘Klanten ko-
men uit verschillende dorpen’, 
vertelt Karin. Via www.hiersalon.
nl is een digitale afspraak in te 
plannen maar langslopen of bel-
len is natuurlijk ook prima l

Fietsers ontdekken het Hemmemapark
Op 3 en 10 juli zijn er in totaal 215 deelnemers van Fietsen door de Middeleeuwen door het 
Hemmemapark gekomen. De meesten van hen hebben de informatiestand bezocht die middenin 
het park bij het bruggetje stond.

In de stand was allerlei info te 
krijgen over het park. Iedereen 
kon mondelinge informatie en 
de gratis folder met de wande-
ling krijgen. Daarnaast waren 
de routeboekjes van de Cultuur-
historische fiets- en wandelroute 
en het boek over het Hemmema-
park te koop. In de stand lag een 
oude kaart waarop de ligging van 
het park op het grondgebied van 
de voormalige Middelzee te zien 
was.  Beide keren stond er een 
vaas met bloemen en grassen in 
de stand. Iedereen kon meedoen 
aan een wedstrijd om zoveel 
mogelijk namen van de planten 
in de vaas op te schrijven. De-
gene die de meeste namen wist 
zou een exemplaar van het boek 
over het Hemmemapark winnen. 
Margreet Kooy uit Menaam is de 

winnares van het boek. Zij wist 9 
van de 17 planten correct te be-
noemen. Van harte gefeliciteerd 
en veel leesplezier gewenst. De 
folder met de wandeling vond 
gretig aftrek en er vonden veel 
leuke gesprekjes plaats. Er was 
veel interesse voor de oorsprong 
van het park en de verbinding 
met Hemmemastate (zowel his-
torisch als de woonwijk), de oude 
boomgaard met de verschillende 
appelrassen en voor de manier 
waarop het park beheerd wordt. 
Ook waren er veel positieve re-
acties op het park. De meeste re-
acties betroffen de mooie aanleg 
en de goede staat van onderhoud. 
Een compliment voor de vele vrij-
willigers die actief zijn voor het 
park! Veel fietsers uit naburige 
dorpen vonden het verrassend 

dat er zo’n mooi park in hun om-
geving is. Ze gaven aan zeker nog 
eens terug te komen om in het 
park te wandelen. Al met al wa-
ren het zeer geanimeerde midda-
gen, beide keren met goed weer. 
Meer info:  Maartje van Sluis 
Foareker 2, Berltsum. Tel: 0518-
461777, e-mail: mvansluis@hot-
mail.com l Maartje van Sluis
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F O A R  M O A I  T Ú N W U R K

06-2693 4267

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

Glasbewassing
Schoonmaak
Hogedrukreiniging
Specialistische reiniging 
Zonnepanelenreiniging
NEN-keuringen 
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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

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

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

■ KELDERAFDICHTING

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

Prommehof 6 / 9041 GH Berlikum / telefoon (0518) 461587 - 462367 / telefax (0518) 461587

Specialisten

in binnen- en

buitenschilderwerk,

wandafwerking

en beglazing

Vakmanschap hoeft
niet duur te zijn...

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 tiid hâld 
gjin skoft
Alder, de simmer sit der al wer 
op. Ik siz it eltse kear wer mar it 
is ek echt sa, de tiid fleant foar-
by. Yn it foarjier seagen wy mei 
inoar út nei de simmer en no is 
dat al west. In simmer dêr't it 
foaral gong oer wat wol as net 
koe en wannear it droech wie as 
net. De  simmers yn Fryslân, en dus ek yn Berltsum wurde 
wykselfalliger. Foarich jier hiene we yn augustus prachtich 
moai waar, no moatte we it hawwe fan de sinnestrieltsjes 
yn septimber. It soe fijn wêze dat we yn septimber in moaie 
neisimmer hawwe. Sa wikselfallich as it waar is, sa stabyl is 
it mei my. Ik bliuw mar rûn swalkjen tusken Berltsum en 
Wier en meitsje sa no en dan efkes in útstapke nei it Kleas-
ter. Der barde ofrûne simmer genôch yn it doarp mar dochs 
ek wer net. De merke sa as wie dat went binne koe noch net 
troch gean, de avondvierdaagse wie yn september dit jier, it 
doarpsfeest is in jier útstelt en alle ferienings stiene wat in 
op leger pitsje sa no en dan. Die Korona bliuwt mar bepalen. 
Gelokkich komt der wer wat mear libben yn de brouwerij. 
Der wurd wer foutbalt, keatst, gymnastike, tennist, follybalt 
en gean sa mar troch. Ek sjoch ik in protte minsken troch 
it doarp fytsen as draven. De sportskoallen binne wer iepen 
en sykje mekoar hieltyd wer wat mear op. Lang lyn dat alles 
wat eartiids normaal wie, no betiden ien grutte útdaging is. 
We pakke de boel mei syn allen wer op, we geane der wer 
foar en wolle dat ek. We hawwe sa lang stil stien en mis-
kien ek út west, it fielt miskien as dat we de tiid wer ynhelje 
moatte. No dat hoecht fansels ek net, althans, dat fyn ik. We 
hawwe in soad dingen al oardel jier net dwaan kinnen, mar 
ik wit seker dat elkenien saken as dingen ûntdutsen hat, dêr 
't hy as sy plezier en wille út hellet. Earne je oars miskien 
wol hielendal net by it ein hân hiene. We binne mei mekoar 
sa kreatyf wurden en tinke hieltyd faker yn mooglikheden 
yn pleats fan problemen en ellinde. En ik wit heus wol dat it 
net altyd aardich wie mar hé, we kinne ek nei de oare kant 
sjen. En dat is wat ik yn elts gefal mear wol dwaan. 
De skoallen binne wer los, de fakânsjes foarby, sporten star-
te wer op. Ik haw sin oan de hjerst en de winter. De leste 
kear dat ik wat sei yn de krante hie ik it oer sinneskynwaar 
en it sammeljen fan oantinkens. Ik haw se de ofrûne sim-
mer bot fersammele, jo ek? En wat is dan no it plan fan de 
winter? En foar de hjerst? earlik sein haw ik noch gjin plan-
nen makke. Ik sjoch wol wat der op myn paad komt en wol 
graach yn it momint sels genietsje. Myn simmer hat foar yn 
it teken stien fan aardige dingen dwaan. Ofprate mei myn 
poezen freonen en freondinnen, de hort ris efkes op, want 
leauw my mar, der is mear as Berltsum en Fryslân hear. Ik ha 
sa no en dan efkes oan it sporten west, myn poezen lichem 
moat fansels wat fit bliuwe én ik wol sa no en dan ek wol-
ris wat lekker ite dat net parse gesond is. Ik haw genoaten 
fan jimme Wiersters en Berltsumers, die hawwe toeristen 
ûntfongen en se ien fan de moaiste plakken op ierde sjen lit-
ten, Ja ik wit, ik eamel en swijmel soms wat troch. Mar ja, it 
binne de lytse dingen dy't it dogge. We binne eintsje beslút 
ús eigen ferhalenskriuwers. Elk skriuwt syn eigen ferhaal 
en hat oer tsien, tweintich as wit ik hoefolle jier syn eigen 
ferhalen boek. Ik bin benijd wat der yn jo ferhalenboek stiet 
mar foaral ek nei dat wat der net yn stiet. 

Want, sa as ik ek begong, de tiid hâld gjin skoft. We wurde 
mei de dei âlder, en gelokkich mar, mar ferjit foaral ek net jo 
eigen ferhalenboek te skriuwen l  De Wierster kat

WIERSTER KATBerltsum feriening
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Nieuwsgierig?
De zomervakantie is voorbij 
en de leden van de gymnas-
tiekvereniging Berlikum zijn 
weer los! En dat betekent dat 
de leden van de Dames Con-
ditie groep en de gymnastiek 
weer in de gymnastiekzaal te 
vinden zijn.

De dames van de Conditie Groep 
zijn op dinsdagavond van 19.30 
– 20.30 uur in de zaal te vinden. 
Hier krijgen ze een afwisselende, 
energieke les om de conditie op 
peil te houden of te verbeteren. 
Daarbij worden de Buik-, Bil-
len- en beenspieren zeker niet 
overgeslagen. Twijfel niet! Kom 
kijken en doe gezellig mee om 
het eens uit te proberen. Neem 
een handdoek en een flesje wa-
ter mee.

Op de woensdag vind je de ver-
schillende gymnastiekgroepen 
in de zaal. De kleutergroep is al 
voor kinderen vanaf 3 jaar en 9 
maanden (mits zindelijk). De les-
stof van het ‘Nijntje beweegdi-
ploma’ maakt onderdeel uit van 
deze lessen. Deze Leerzame en 
speelse lessen worden gegeven 
op woensdagmiddag van 14.30 – 
15.15 uur.

Daarnaast bieden we iedere 
woensdagmiddag van 15.15 uur 
tot 16.15 uur gymlessen aan 
voor meiden van 6 jaar en ouder. 
Voor jongens van 6 jaar en ouder 
is er een speciale jongensgym-
groep. De jongens krijgen les op 
donderdagmiddag van 14.30 uur 
tot 15.30 uur.

Hebt u ook een kind dat meer 
op de kop staat dan rechtop of 
al laat zien hoe je de koprol of 
handstand doet? Of dit alles zou 
willen leren? Meld uw kind dan 
aan voor gymnastieklessen door 
naam en leeftijd door te geven 
via de mail gymberlikum@gmail.
com. De eerste twee lessen zijn 
gratis proeflessen. Kom je ook?

Ook doen wij mee aan de specia-
le sportweek Lit jim gean van 17 
t/m 26 september, een initiatief 
van Sport Fryslân om weer meer 
mensen aan het sporten te krij-
gen. Kijk op ook op dewike.frl 
naar ons aanbod. Nieuwsgierig 
geworden? Voor nog meer infor-
matie over de kleuterlessen, an-
dere gymlessen en natuurlijk de 
Dames Conditie Groep ga je naar 
de website www.gymberlikum.
com. Zien we je snel? l
Bestuur GV Berlikum

Nieuwe reeks tennislessen start 
in oktober 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 
nu op voor de tennislessen bij TV de Vierslag. 

Zo ben je verzekerd van een leuke, gezellige, vooral ook sportieve en 
uitdagende invulling voor het najaar (en winter) van 2021. Voor wie? 
Jong, oud, beginnend of ver gevorderd bent, bij Tennisschool Lucar-
die is er voor ieder wat wils.
De start van de najaars(winter)lessen bij TV De Vierslag staat gepland 
op vrijdag 1 of 8 oktober 2021. Jeugdlessen starten op z’n vroegst 
rond 14.45 uur en aansluitend komen de verschillende seniorengroe-
pen vanaf begin van de avond in actie tot zo tegen de van uiterlijk 
22.30 uur.
Nog niet eerder tennislessen gevolgd bij Tennisschool Lucardie? Kies 
dan voor maak Kennis met Tennis. Een lespakket van 7 weken waarin 
de beginselen van het tennis worden aangereikt. 
Kosten? Al vanaf €35,- en gratis gebruik van tennisrackets. Een ideale 
instap om te ontdekken wat de tennissport jou te bieden heeft.
Schrijf je direct in via deze link: https://www.tennisschoollucardie.nl/
inschrijven-najaarslessen-tv-de-vierslag-2021/
Wil je eerst meer informatie, neem dan gerust contact op met Roland 
Lucardie via   06-29293030.
Voor informatie over tennisvereniging De Vierslag kun je terecht op 
www.tvdevierslag.nl of mail naar tvdevierslag@gmail.com l 

Bestuur TV de Vierslag

Kuiertocht in Berltsum 
 

Op zaterdag 25 september 2021 organiseert Muzykferiening 
‘OpMaat’ te Berltsum een kuiertocht. Startpunt: Kantine kaats-
vereniging Kwekerijleane 2a te Berltsum.

Lichtjesavond 2021
Door corona kon de Lichtjesavond vorig jaar niet doorgaan, 
maar nu wachten zo’n 500 kaarsjes om hun gloed te 
verspreiden over het kerkhof. 

Zaterdag 30 oktober steken we ze aan. Tussen 18.30 en 20.00 uur 
staan wij in ’t Centrum om ieder die dat wil een kaarsje mee te 
geven om bij te zetten op het graf van zijn of haar dierbare of als 
er geen graf is, bij te zetten in het verlichte hart. In ’t Centrum 
ben je bij deze gelegenheid ook welkom om een kopje koffie/thee 
te drinken, dat wordt aangeboden door de Protestantse Gemeente 
Berltsum. Je dierbare gedenken, een moment stil staan, in alle rust 
en eenvoud. Hoewel de paden verlicht zijn, is het tussen de graven 
donker. We raden je aan een zaklamp mee te nemen. De kaarsjes 
voor de Lichtjesavond zijn geschonken door Miedema Makelaars, 
Jelle Eijzenga Fysiotherapie, Van Tuinen Tuinservice en de Protes-
tantse Gemeente Berltsum l Het bestuur De Laatste Eer

Samar in 
Momint...

Wibo de Brouwer na 
22 jaar gestopt als 
postbode...

Deze jaarlijkse wandeltocht vindt 
dit jaar voor de 6e keer plaats!
Evenals voorgaande jaren zijn er 
prachtige routes uitgezet in en 
rond Berltsum. Er zijn wandel-
routes van 5 km tot 40 km.
Voor de 25 km, 30 km en 40 km 
wordt gebruik gemaakt van tijds-
sloten. Daarom is voor deze af-
standen online opgave via www.
wandel.nl het handigst. Via de 
site kunt u een starttijd kiezen.
Inschrijven bij de start? Dit kan voor 
de 5, 10 en 15 km. En na 10.00 
uur!
Kosten: -10,00 voor volwassenen 

bij de start met uitzondering van 
de 40 km (alleen bij voorinschrij-
ving) - 9,00 voor volwassenen bij 
voorinschrijving. Leden van de 
wandelbond krijgen - 1,00 kor-
ting. - 5,00 voor kinderen t/m 
groep 8  Inclusief kop koffie/thee/
limonade met wat lekkers. Een 
deel van de opbrengst komt ten 
goede aan het instrumentarium 
van onze jeugdleden. Twijfel niet 
langer en beleef deze kuiertocht 
met Muzykferiening ‘OpMaat’ 
Berltsum! 
U kunt zich opgeven via de site 
www.wandel.nl l



Altijd al een keer bij Team Eijzenga willen kijken? Vrijdag 17
september organiseren wij een open dag! We geven deze dag o.a.
meer informatie over trainingen voor mensen met een beperking, 

 voeding, visolie en verschillende trainingen. 
 

Je bent van harte welkom op It Koartlân 6 te Berltsum. Tot dan!! 
 
 
 

- Advies bij voeding en afslanken 
- Geheel eigen app met filmpjes over je eigen oefenprogramma

- Team Eijzenga app 

■  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!

Dames & HerenDames & Heren 

Iedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tariefIedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tarief 

OPEN HUISSOPEN HUIS

Overnachten & Werken in school - Berlikum - 12e stad

Peter & Karina

Op 15 september 2021 is het een jaar
geleden dat we onze deuren hebben
geopend voor gasten. Sindsdien hebben
we al vele mensen uit alle windstreken
mogen ontvangen. Eerder in 2020 zijn de
kantoorruimtes al in gebruik genomen.
Alleen was het door de Corona-
maatregelen niet mogelijk om onze
opening écht te vieren. Dat willen we nu
graag "inhalen"... En daarom zetten we op

zaterdag 18 september
van 13.00 tot 18.00 uur

de deuren wagenwijd open zodat iedereen
(eindelijk) een kijkje kan komen nemen.

 

Locatie:

Hôfsleane 67
(of via parkeerterrein Poiesz)

We kijken er naar uit om jullie te mogen
begroeten in school!

UITNODIGING

Zate
rd

ag

18 se
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ber

Vereniging Het Groene Kruis 
Berlikum-Wier e.o.

Sportleane 7, 9041 EC Berlikum

Hierbij bent u van harte uitgenodigd 
voor het bijwonen van onze Algemene 

ledenvergadering. 
Deze wordt gehouden in het 't Heech-

hout, Sportleane 5, Berltsum op:
Woensdag 6 oktober 2021, 

aanvang: 20.00 uur

Vanwege de Corona-maatregelen op 
deze datum in plaats van begin 2021. 

lvm corona-maatregelen graag aangeven 
of u aanwezig bent via: 

voorzitter@groenekruisberlikumwier.nl

De agenda is als volgt opgesteld:
1. Opening
2.  Vaststellen agenda en notulen van de 

Algemene ledenvergadering septem-
ber 2020

3. Verslag gebouwenbeheer
4.  Financieel verslag, balans en exploita-

tie 2019, begroting 2020 Controlerap-
port accountant en decharge penning-
meester

5. Ontwikkelingen Groene Kruis
a.  Ontwikkeling uitleen hulpmiddelen 

en andere activiteiten
b. Ontwikkeling MFC
c.  Bijdrage vereniging Het Groene Kruis 

aan exploitatie MFC
6. Inbreng leden Groene Kruis
7. Bestuurswisseling
8. Rondvraag
9. Sluiting
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Berltsum kultuer
21 september 20.00 uur   Algemene Ledenvergadering 
  Begrafenisvereniging De Laatste Eer in 't  
  Heechhout. www.dleberlikum.nl
24 september 18.00 uur Oud Papier Berltsum
25 september 10.00 uur Kuiertocht Muzykferiening ‘OpMaat’
26 september 15.00 uur David Vos zingt...
1 oktober 18.30 uur Oud Papier Wier
6 oktober 20.00 uur Algemene Ledevergadering Groene Kruis
10 oktober 15.00 uur Tusken lân en wetter, poadiumtour
30 oktober 18.30-20.00 uur Lichtjesavond

CORIENS ITEN

Krûdige 
pompoencake!
En sa is't al wer septimber. Samar 
stean de pompoenen en kalebas-
sen wer oan de dyk. Faaks yn alle 
doarpen wol ergens, ek yn ús moaie 
Berltsum. By Marja Tinga bygelyks. 
Dêr binne de lekkerste, wit ik út be-
troubere bronnen (en ûnderfining). 
Mar wat kin je dêr dochs allegear mei meitsje? 
Op coriensiten.nl stean ferskillende resepten mei pompoen. 
Pompoen grille yn 'e oven, in hearlike quiche mei pompoen 
en geitetsiis, in lasagne mei pompoenblêden en natuerlik 
in pompoensop. Mar wisten jo dat je ek lekker swiet bakke 
kinne mei pompoen? Dizze krûdige pompoencake is fan him-
sels sûn en in lekker 'tusken-trochje'. Mei de karamelisearde 
núten en in laagje rjemme derop is it net sa sûn mear. Mar 
wol in wier gebakje!
Echt ris probearje soe ik sizze, ik fûn it in wiere ferrassing! 

Ingrediënten voor kruidige 
pompoencake met noten:
300 gram pompoen
150 gram volkoren speltbloem
12 gram bakpoeder (zakje)
2 eieren
1 el kaneel
2 el bruine basterdsuiker
2 tl koek en speculaaskruiden
Snufje zout

1. Zet de oven alvast aan op 180 graden. 2. Was de pompoen en 
snijd in stukjes met de schil er nog aan. 3. Kook in wat water 
de pompoen net gaar en giet dan af. Laat even uitstomen.
4. Met een staafmixer pureer je de pompoen fijn. 5. Doe de 
pompoenpuree in een mengkom, voeg de eieren, meel, bak-
poeder, zout, suiker en specerijen toe. Meng met een lepel en 
later een garde goed door. Voorkom klontjes! 6. Giet het beslag 
in een ingevette ovenschaal en bak in het midden van de oven 
in 30 minuten gaar. Check met een satéprikker op gaarheid. 
7. Voor de frosting meng je de roomkaas met 3 el poedersui-
ker. Proef of het zo zoet genoeg is en voeg eventueel nog wat 
poedersuiker toe. 8. Bak in een koekenpan de gemengde no-
ten kort aan en voeg 50 gram suiker en 4 el water toe. Laat dit 
rustig inkoken totdat de noten een gesuikerd laagje hebben. 
Laat de noten op een bord afkoelen. 
9. Laat na het bakken ook de cake afkoelen en smeer hierop 
de frosting. Hak de noten in stukken en leg ze nonchalant op 
de frosting l 

Lekker ite!

Frosting:
150 gram roomkaas
3 el poedersuiker
50 gram suiker
100 gram gemengde noten

Programma 
2021 Theater-
tsjerke Wier
26 september: David Vos zingt... 
Aanvang 15.00 uur, € 15,-.
10 oktober: Tusken lân en wetter, 
poadiumtour. Muzyk en sang én mei 
skilderijen fan Jentsje Popma.  
Aanvang 15.00 uur. € 10,-.
31 oktober: Justus, muziek en zang 
(5 pers.) Aanvang 15.00,  € 15,-.
7 november: Folkgroep MUS. Bal-
lads uit Ierland, Engeland, Schot-
land, Amerika en Australië. 
Aanvang 15.00, €10,-.
21 november: Kint Sa van de band 
Sa kin’t ek. 
Aanvang 15.00 uur, €10,- .
12 december: Concierto Navideño; 
Spaans Kerstprogramma. 
Met Manito en Monica Coronado.
Aanvang 15.00 uur, €15,-.
19 december: Inez Timmer: Krys-
tingel  Aanvang 15.00 uur, €15,-. 

Marcel Helderman, Iris 
Nieuwenhuizen, Simy Sevenster 
Boeken via s.sevenster@hetnet.
nl of 0518-471123 l

Een nieuw 
koorseizoen
 
De leden van de Schola 
Cantorum Mistúra zijn blij 
weer te mogen zingen. Het zal 
misschien eerst wat vreemd 
zijn, maar wat is er mooier dan 
samen te werken aan goede 
muziek. 

Vergelijk het met het bouwen aan 
een zandsculptuur. Een aantal le-
den erbij zou heel welkom zijn. 
Wij zijn een gemengde groep en 
zingen drie- of vierstemmig. Wij 
zingen religieuze liederen, grego-
riaans én composities van onze 
dirigent. Ondertussen bestaan we 
reeds 20 jaar. Naast de serieuze 
koorzang is er ook zeker plaats 
voor een vrolijke noot. Tegen-
woordig is er ook een vrouwen-
koor met soortgelijk repertoire. 
Kijk op www.dezangbodem.nl en/
of bezoek een van de aanstaande 
repetities. Wil je meer weten, bel 
dan 06 - 22 65 08 24 of stuur een 
e-mail naar: info@dezangbodem.
nl. Het is wel belangrijk dat je 
over voldoende koorervaring be-
schikt. Weet je welkom l

Theatertsjerke Wier: David Vos 
zingt… Een tour de Chant
David zingt en vertelt aangrijpend en hartstochtelijk over alles 
wat allang bezongen en verteld is, maar altijd de moeite waard 
blijft om gezongen en verteld te worden.

Aangrijpende stukken uit het bezielde en bezielende poëtische oeu-
vre van Ramses Shaffy, Lennaert Nijgh, Willem Wilmink, Theo Nij-
land, Jeroen Zijlstra, Johan Hoogeboom, Lieven Tavernier, Jacky de 
Vries, Bertold Brecht en natuurlijk Jacques Brel. Meeslepend begeleid 
door pianiste Nettie Krull.
Zondag 26 september 2021, aanvang 15.00 uur, entree € 15,-
Boeken via s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123 l

Goede start op obs Lyts Libben

Alle kinderen en het team van obs Lyts Libben zijn na de 
zomervakantie weer enthousiast en goed gestart. 

Zo fijn om iedereen weer gezond en wel op school te ontmoeten! De ko-
mende weken zijn de Gouden Weken op school waarin het elkaar goed 
leren kennen en de positieve groepsvorming centraal staan. Ouders 
komen op school en vertellen leerkrachten over hun kind waarmee we 
de pedagogische driehoek (ouders-kind-leerkracht) vormgeven. Vanuit 
deze driehoek zorgen we er samen voor dat onze kinderen een fijne, 
gezellige en veilige plek hebben op school en ze zich optimaal kun-
nen ontwikkelen. We gaan er samen weer een prachtig schooljaar van 
maken l

Max en de Maximonsters uitgedeeld
Een paar weken voor de zomervakantie hebben alle kleuters op CBS De Fûgelsang het leuke 
prentenboek Max en de maximonsters uitgedeeld gekregen. 

Op school werd het verhaal voorgelezen, het verhaal werd uitgebeeld en de kinderen zijn aan de slag gegaan 
met leuke monstermaskers te maken en 
leefden zich helemaal in. De boeken moch-
ten mee naar huis zodat ze thuis ook regel-
matig fijn het boek kunnen doorbladeren 
om het verhaal opnieuw te beleven. Lezen 
en voorlezen neemt een belangrijke plaats 
in binnen het onderwijs van De Fûgelsang. 
Elke dag wordt er gelezen maar ook wordt 
in elke groep voorgelezen door de leer-
kracht of de onderwijsassistent. Door het 
(voor)lezen wordt de woordenschat enorm 
uitgebreid en hiermee hoopt de school het 
plezier in lezen te vergroten l

Huisartspraktijk
R.A.Comello te BERLIKUM
Praktijk gesloten i.v.m. VAKANTIE

Maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021

Waarneming
Huisartspraktijk Beetgumermolen

Tel: 058-2531281

Herhaalt u tijdig uw medicijnen??
(Herhalen t/m donderdag 14 oktober 2021)



 

Redactieleden:
Carla de Jong 
Frans Rob
Harmke Siegersma
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 11 oktober 2021 

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

•  Kopij dient uiterlijk maandag 11 oktober 2021 op de 
redactie aanwezig te zijn via krant@berlikum.com

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
woensdag 20 oktober 2021

Sparringpartner
Bedrijfsadviseur

Subsidies en fondsenwerving

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

CONNECTING THE DOTS

It Achtepaed 7
9041 EE BERLTSUM

06 2036 5470
hisse@brouwergevelrenovatie.nl

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

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.

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.


