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•  Marije (7) sjocht in lyster buten en seit: "Jemig, wat in 
grutte mosk". 

•  Marije (7) is oan it rinnen op de seedyk mei heit en mem 
en sjocht in deade gans lizzen en seit: “och, wat zielig. Ik 
fien it sa sneu foar die fugel dat ik no mar vegetarier wurd. 
Oh nee, no noch net, want jun krije we kippepoten”.

•  Heit en mem sitte foar de telefyzje muzyk út de jierren 
80 te sjen en Cher is der foar. Geert (8) seit: “Wêrom rint 
dy frou yn de bleate kont mei in stik ductape oer har 
bilspleet?”.

OPROP: Hawwe jo ek in leuke útspraak fan jo bern, 
jo pake-/beppesizzer as miskien fan jo buorjonkje? 
Stjoer it ús ta! krant@berlikum.com   l

Hallo dorpsgenoten, in 
Berltsum wonen drie kanjers! 

Zij hebben zaterdag 31 okto-
ber aan de Wiersterdijk weer 
de paaltjes goed gezet. Deze 
waren een paar dagen eerder 
platgereden door ?? Werk voor 
de Waadhoeke. Maar deze jon-
gens zijn aan de slag gegaan en 
verrasten ons met hun werk. We 
mogen erg trots zijn op zulke 
jongens l 

Vandaar dit bericht, 
hartelijke groet, 

Alje en Janneke Mulder

Kanjers aan het werk

Beste Berltsumers, 
hoi jongens en famkes,
Het einde van het jaar is al bijna in zicht. Wat was 
het een raar jaar. Corona heeft heel wat roet in het 
eten gegooid. Maar toch waren er ook bijzondere 
gebeurtenissen. 

Er zijn bijzondere activiteiten georganiseerd zoals het optre-
den van muziekvereniging Opmaat voor de bewoners van 
Berlingastate, de rijdende muziek-op-verzoekbus van Marco 
en Grytzen, de bingo van SC Berlikum, Oranje Nationaal tufte 
in het treintje door het dorp en heeft zo het thema van het 
dorpsfeest van volgend jaar bekendgemaakt, de online borrel- 
en muzieknotenquiz. En hoeveel beren hebben er gepronkt 
achter de ramen van vele huizen. We hopen denk ik allemaal 
dat 2021 weer een beetje normaal gaat worden. Dat we elkaar 
weer kunnen ontmoeten en weer gewoon onze verjaardag en 
andere feestjes kunnen vieren.

Wat wenst u/jij voor het nieuwe jaar?

Stuur een korte wens, gedicht, tekening of de beste wensen 
voor 2021 voor pake en beppe, opa en oma, die lieve buur-
vrouw of wie dan ook naar: krant@berlikum.com l

Oranje Nationaal: 
“Wy binne en bliuwe posityf!”

Oranje Nationaal staat er positief 
in en gaat er vanuit volgende 
jaar september een megagroots 
Jubileumfeest te organiseren. Ze 
zijn positief en ze blijven posi-
tief en wat zou het toch fantas-
tisch zijn als ons dorpsfeest weer 
het eerste feest sinds tijden kan 
zijn. Men pakt het groots aan. 
Wat duidelijk is, is dat er een 
grote jubileum show komt, daar-
naast is het feest een dag langer 
en gaan we al los op dinsdag in 
plaats van woensdag. Momenteel 
lopen op de achtergrond al de 
nodige voorbereidingen. Zo 
wordt er aan de jubileumshow 
gewerkt maar lopen er ook nog 
een aantal geheime projecten, 
en wat die zijn, is voor mij ook 
nog niet duidelijk. De tiid sil it 
leare, zullen we maar zeggen. 
Maar dat het groots en fantas-
tisch wordt, is mij wel duidelijk. 
Oranje Nationaal is actief en 
betrokken, en gaat met zijn tijd 

mee. Vernieuwend zou je als 
kernwoord kunnen noemen. 
Hoe overtreffen we het laatste 
feest? Met soms kleine ideeën 
worden grote veranderingen in 
gang gezet. Niet altijd bewust, 
maar ook zeker geen toevals-
treffer. Er zijn ondertussen al 
de nodige veranderingen door-
gevoerd maar ze blijven ook 
gewoon dingen veranderen. Hoe 
dat er uit gaat zien, komen we 
achter als het zover is.  
“Voor alsnog gaat het bestuur er 
vanuit volgend jaar een dorps-
feest te kunnen organiseren, 
maar wanneer er contracten 
afgesloten moeten worden en er 
in de buidel getast moet worden, 
zullen wij definitief beslissen of 
er een feest komt. De verwach-
ting is dat volgend jaar april/mei 
duidelijk wordt of we wel of niet 
met zijn allen feest gaan vieren.” 
aldus Gosse Tijsma, voorzitter 
Oranje Nationaal. Tot die tijd 

blijft het bij brainstormen voor 
de straatversiering, brainstor-
men voor een wagen, nadenken 
over wat er allemaal komen gaat 
en vooral hoe we er met zijn 
allen een fantastisch feest van 
zullen maken.  
Met het thema “geen thema” 
moet dat vast gaan lukken. Eén 
ieder heeft de vrije hand en kan 
zijn fantasie laten gaan. Niets is 
te gek, alles kan en alles mag. 
Veel gemopper en gezeur ener-
zijds, anderzijds veel enthousi-
asme. Moeilijk, ja misschien wel, 
maar het biedt ook ruimte. Het 
zal een geweldig feest worden, 
met nieuwe en andere dingen, 
maar ook een aantal steevaste 
onderdelen komen terug. Tot 
slot, voor de Jubileumshow is 
de organisatie nog op zoek naar 
enthousiaste Berltsumers die 
graag mee willen werken aan 
deze show. Opgeven kan via jubi-
leum@oranjenationaal.nl l

We vragen het ons allemaal af. Hoe komt het met ons Jubileumfeest volgend jaar? Al vanaf 
midden 2018 zijn ze bezig, het bestuur van Oranje Nationaal, om een spectaculair dorpsfeest 
neer te zetten. Vanaf de eerste brainstormsessie werd duidelijk dat het groots en fantastisch moet 
worden. Maar hoe staan de zaken er nu voor? Gaat het Covid-virus roet in het eten gooien of 
kunnen we volgend jaar rond deze tijd terugkijken op een megadorpsfeest? 

Beste Mudrunners en Mudrun-fans,
Het blijft een lastige tijd en normaal gesproken zouden we jullie allang hebben overladen met allerlei 
nieuwsberichten en dergelijke. Nu niet... Maar daar gaat wat ons betreft verandering in komen: we heb-
ben er lang over nagedacht en besloten dat we "ervoor gaan". We gaan er alles aan doen om de Mudrun 
Berltsum 2021 - in welke aangepaste vorm dan ook - door te laten gaan. Natuurlijk zijn we afhankelijk van 
een aantal factoren en de ontwikkelingen rondom Corona, dus er is wel een klein voorbehoud. Belangrijk-
ste is dat we het gaan proberen met z'n allen. Dus, hou onze Facebook-pagina in de gaten en duim voor ons 
(en jezelf) dat het door kan gaan... l
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Bern mei in ferhaal: Jenny Zeinstra
In deze “Bern mei in fer-
haal” het woord aan Jenny 
Zeinstra. In het onder-
staande verhaal vertelt 
Jenny iets over haarzelf. 
Wij horen iets over haar 
hobby’s, school en hoe ze 
het vindt om in Berltsum 
te wonen. Veel leesplezier 
met haar verhaal.

1. Wie ben je ,wie is je familie en waar woon je?
Hallo ik ben Jenny Zeinstra. Ik ben bijna 10 jaar.
Ik woon in Berlikum samen met mijn vader Jan, moeder 
Annechien, zusje Lisa en hond Sinne. Wij wonen in het tuinbouw-
gebied van Berlikum. Mijn vader is kweker samen met zijn broer 
Frans verbouwen ze trostomaten.

2. Wat zijn je hobby’s?
Mijn hobby’s zijn voetballen, spelen met mijn vrienden en vrien-
dinnen, boot varen, zwemmen, gamen en trampoline springen.

3. Wat is het leukste wat je heb meegemaakt?
Op een heftruck rijden met mijn vader en boot varen en dan zelf 
sturen.

4. Wat vind je van school?
Ik mag graag naar school gaan. Dan zie ik mijn vriendjes waar ik 
leuk mee kan spelen in de pauze’s.
Mijn twee juffen zijn erg lief en ik mag graag leren.

5. Wat wil ik graag worden?
Ik wil later graag juf worden.

6. Wat is het spannendste wat je hebt meegemaakt?
Ik was samen met mijn nicht Rianne in het spookhuis en dat vond 
ik spannend.

7. Wat vind je mooi in Berltsum?
Het is een gezellig dorp. Bij de wettertun is het zomers leuk 
samen met mijn vriendjes daar te zwemmen. De speeltuin is ook 
altijd leuk om met elkaar te spelen l
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Wethouder leest voor & ANWB 
Streetwise op Obs Lyts Libben 
Op de ‘Dag van de Duurzaamheid 
voor het onderwijs’, vrijdag 9 ok-
tober, kwam wethouder Baukje 
Tol van de gemeente Waadhoeke 
bij ons op school voorlezen in 
groep 5/6. 
Ze las voor uit het boek ‘De we-
reld van kleding’. We hoorden 
een verhaal over een meisje dat 
met een naaimachine oude kle-
ding van haar ouders vermaakte 
tot een nieuwe outfit en over een 
jongen die zijn droomjas vond 
bij de Kringloopwinkel. Ook ver-
telde Baukje dat er bij het maken 
van nieuwe kleding veel energie, 
water en chemicaliën gebruikt 
worden en dit heeft natuurlijk 
een negatieve invloed op het mi-
lieu. Het was erg leerzaam!  

Dinsdag 20 oktober kwam de ANWB voor het 
project Streetwise, zij hadden voor alle groe-
pen leerzame én leuke activiteiten georgani-
seerd. De kleuters leerden veel over het ver-
keer, zoals veilig oversteken op een zebrapad 
en de werking van het stoplicht. De kinderen 
van groep 3/4 weten nu hoe ze veilig kunnen 
oversteken tussen 2 auto's en ze weten wat het 
belang is van een gordel en autostoeltje, hier-
voor mochten ze in een elekroauto rijden. De 
groepen 5/6 mochten meerijden in een echte 
auto om de remweg te ervaren, ze zagen ook 
dat de reactietijd erg veel invloed heeft op 
de remweg. De bovenbouw kreeg praktische 
fietsvaardigheid, ze fietsten over een parcours 
en trainden moeilijke manoeuvres. Iedereen 
heeft genoten!  l
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We bin los!
Noch net klear, mar der mear 
as klear foar! Dat wie it gefoel 
dat wy freedtejûn 23 oktober 
hiene. Bliid mei de minsken 
om ús hinne wa it mooglik 
makke ha dat dit koe, bliid 
mei ús Nochristeam en boppeal wiis mei it resultaat. Dy 
freedtejûn hiene we noch gjin idee wat ús te wachtsjen 
stie. De 'grand opening' sa at we it earder dit jier yn'e holle 
hiene mocht net, dus wie it al efkes spannend. Mei in lyts 
bytsje spanning yn’e búk gongen we dy nacht op bêd. We 
hiene op dat stuit gjin idee fan wat ús sneons te wachtsjen 
stie. 

No in lytse twa wike fierder sjogge wy werom op in pracht 
dei. Wat wie it in sukses! Wy, ús team, ús bern en wat we 
no heare ek jo wiene bliid ferrast. Al foar tsien oere stiene 
de minsken by ús foar de doar. Us âldste woe graach by de 
doar en o wat hat se har bêst dien. Se hjitte jo wolkom, se 
poetste jimme karkes en kuorkes, se soarge der foar dat jo 
mei net té folle minsken tagelyk binnen kamen, se winske 
jo goed wykein en at je al wat langer wachtsjen moesten 
dan soarge se foar in gesellich praatsje. Ien kear binnen 
dan waard er noflik strúnt en koe elts sykje nei syn as har-
ren eigen sirkulêr lok (miskien al wat los oerset mar ik fyn 
it wol in moaie oersetting fan it bekende kringloopgeluk). 
En mei it sykjen nei jo skat kamen ek de ferhalen, it praats-
je, de komplimentem, jimme entûsjasme....sjoch krekt der 
groei wy in bytsje fan. 

Wy ha ús earste dei iepen as in dream belibbe. Us tarie-
ding is bekroand. We binne grutsk op wat we delset ha.... 
in winkel wer at je net allinne te plak kinne foar twadde-
hânsk guod en ús wytguod mar wer at we ek in podium bie-
de wolle oan de kreative minsken. Troch jimme selts yn'e 
kunde komme te litten mei ús nifelguod lykas krijtferve en 
it sels te meitsjen guod, de DIY pakketjes, en troch in po-
dium te biede oan harren welke sels moai dingen makket 
fanút it sirkulere tinken. We ha ús dreamdei belibbe mar 
stopje net mei dreamen. 
We hawwe de winsken om letter, at it wer mei, ek in gesel-
lige middei as jûntsje te organisearjen om mei jimme hân-
nen dwaande te wêzen. Fan in kastje dat it krekt net is in 
pronkstikje te meitsjen, âlde klean om te toverjen oant wat 
'nijs, in lapke stof te brûken om in leuk krukje wat op te 
pimpen. Mei âld & jong, fan bernefeest oant in naaikursus. 
Mei in idee as winsk fan jo kinne we it tegearre sa moai 
meitsje at we wolle. It podium stiet en de stap om jo sjen te 
litten wat ús plannen binnen sil we ynkoarten sette, sa at 
we dizze plannen graach mei jimme diele! 
We sil ús ideeën net allinne yn'e winkel sjen litte. Hâld ek 
ús facebookpagina en instragram yn'e gaten en bliuw op 
'e hichte. 
Ha je sels leuke ideeën wer at je wolris in workshop yn 
folgje wolle as wol je graach ris in workshop jaan lit it ús 
witte... wy geane graach de gearwurking oan... want is die-
le net fermannichfâldigje?!!! 

Dizze kear slút ik ôf om jimme te bedanken foar jimme 
komst en mochten je noch net de tiid fûn ha ...kom dan 
gau ris del. Jo binne wolkom oan 'e Van Harenstraat 82 yn 
St. Anne fan woansdei oant sneon fan 10.00 -17.00 oere. 
Oant sjen! l

Groetnis Henny

Langhout heftrucks in de lift

Team Eijzenga opent in Berltsum 
gloednieuw sport- en fitnesscentrum

Begin dit jaar namen onze dorpsgenoot Douwe Dijkstra en zijn compagnon Mathijs de Haan 
Langhout Heftrucks in Franeker over van Age Terpstra. 

Aan It Koartlân 6, op het industrieterrein Berlikum-West in Berlikum, is een loods van 20 x 40 me-
ter de afgelopen weken getransformeerd tot een perfect geoutilleerd sport- en fitnesscentrum. On-
der de naam Team Eijzenga gaan op 2 november de deuren van het centrum open. Team Eijzenga 
is een initiatief van Fysio Eijzenga uit Berltsum en de Makkumer fysiotherapeut Hans Hoogsteen.

Het bedrijf is in 1984 gestart 
door Sipke Langhout, die toen 
met name landbouwmachines 
verhandelde. Later specialiseer-
de het bedrijf zich in vorkhef-
trucks. Nadien is het bedrijf eerst 
verkocht aan de zoon van Sipke 
Langhout die het in 2001 ver-
kocht aan zijn neef Age Terpstra. 

Nu zwaaien Douwe en Mathijs er 
de scepter. Beiden werken al de-
cennia lang bij Langhout en ken-
nen het bedrijf van binnen én 
buiten; Douwe als chef binnen-
dienst en Mathijs als chef buiten-
dienst. Deze rolverdeling is ook 
nu nog van toepassing. Naast 
verkoop van nieuwe en gebruik-
te vorkheftrucks hebben ze een 
afdeling verhuur/lease, reparatie 

en keuring alsmede dealerschap-
pen van gerenommeerde mer-
ken. Hiermee kunnen ze hun 
klanten goed van dienst zijn. 

Ook heeft Langhout het certifi-
caat om de jaarlijkse keuringen 
van heftrucks te verrichten. Be-
langrijkste ontwikkeling binnen 
de bedrijf op dit moment is de 
overgang van diesel- naar elektri-
sche heftrucks. Dat ze zeer klant-
gericht kunnen werken blijkt 
wel uit het volgende voorbeeld. 
Niet lang geleden kwam op een 
middag de vraag binnen of er 
twee heftrucks konden worden 
geleverd. Die moesten dan wel 
dezelfde dag vóór 21.00 uur aan 
boord zijn van een vrachtschip 
dat in de Harlinger haven lag te 

laden. Wat bleek: het schip werd 
hier in 3 dagen geladen met 
4.500 ton aardappelen in zak-
ken. Maar omdat men in Soedan 
niet beschikt over de middelen 
zoals wij die hier hebben, duurt 
het daar wel drie weken om het 
schip te lossen. Als er nu twee 
heftrucks meegeleverd kunnen 
worden, kan dit proces daar 
enorm worden versneld. Binnen 
een paar uur had men de twee 
heftrucks bedrijfsklaar, reserve 
batterijen en oplaadapparatuur 
bij elkaar en voor 21.00 uur was 
het geheel aan boord. Een sterk 
staaltje klantgerichtheid! 

Voor meer informatie kunt u 
terecht op www.langhout-hef-
trucks.nl l

De grote loods van Team Eijzen-
ga is ruim 800 m2 en biedt alle 
mogelijkheden om de anderhal-
vemetermaatregel te kunnen 
waarborgen. Er is voldoende par-
keerruimte. Ook is er een kof-
fiecorner. Vrijwel alle vormen 
van fitness worden gegeven door 
Team Eijzenga, zoals kettlebell- 
en bokstraining, bootcamp, cir-
cuittraining voor jong en oud, 
crossfit, high intensity training, 
urban sports, total resistance/
TRX, speltraining voor kinderen 
en Zumba, Pilates en Yoga.
Een van de initiatiefnemers is 
Hans Hoogsteen (1978): ‘Ik wilde 
dit eigenlijk altijd al. Het alleen 
opzetten is moeilijk. Bij Jelle 
en Ellen Eijzenga, waar ik sinds 
vorig jaar als fysiotherapeut 
werk, valt alles samen. Sporten 
is mijn hart. De locatie is once 
in a lifetime. Ik vind dat je kan-
sen moet pakken en dit is zo’n 
kans. De ruimte, de uitstraling, 
de bereikbaarheid! Je moet altijd 
naar de stad, nu hebben we een 
stadwaardige sportschool in een 
dorp. Als je binnenkomt en je 
ziet het grote podium en de truss 
dan gaat je hart sneller kloppen.’

Unieke hoogtekamers en klimwand
Hoogsteen vervolgt: ‘Heel bijzon-
der is dat we beschikken over 

twee hoogtekamers, je traint in 
ijle lucht. Je traint met minder 
zuurstof. Het lichaam maakt 
daardoor meer rode bloedcel-
len aan. Dat zorgt ervoor dat je 
conditioneel sterker wordt. Ook 
revalideren gaat sneller. Wat we 
in Berltsum hebben is uniek, ook 
voor topsporters. De horizontale 
klimmuur, van drie meter hoog 
en 10 meter breed, is ook heel 
bijzonder. Je kunt hem gebrui-
ken voor kinderen, om je coördi-
natie te verbeteren of voor arm-
klachten. Er zijn 5 routes. En als 
we willen kunnen we op termijn 
de klimwand nog uitbreiden.’

Team Eijzenga
Naast Hans Hoogsteen - voorma-
lig krachttrainer en fysiothera-
peut van de dames van SC Hee-

renveen, 14 jaar marinier bij het 
Korps Mariniers en professioneel 
duiker bij Defensie - berust de 
dagelijkse leiding bij Ruben Eij-
zenga. Ruben is 22 jaar en twee-
dejaars student ALO (Academie 
Lichamelijke Opvoeding) in Gro-
ningen.

Openingstijden
Team Eijzenga is geopend van 
maan- t/m vrijdag van 08.00-
22.00 u., op zaterdag van 08.00-
14.00 u. en zondag van 10.00-
14.00 u. Leden kunnen hun 
eigen sportmoment kiezen via de 
afsprakenapp. Het sportaanbod 
wordt via een rooster gepubli-
ceerd op www.teameijzenga.nl.
U kunt ons volgen via Instagram 
(teameijzenga) of de website be-
zoeken, www.teameijzenga.nl l
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■ VOEG- EN METSELWERK 
■ STRALEN ■ BETONRENOVATIE 
■ IMPREGNEREN ■ INJECTEREN 

■ KELDERAFDICHTING

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

Schrijf je nu 

in bij Wonen 

Noordwest 

Friesland.
in bij Wonen 

Noordwest 

Friesland.

Betaalbare woningen in een fijne leefomgeving

Ben je 18 jaar of ouder en wil je straks op jezelf wonen? 
Schrijf je dan alvast in bij  Wonen Noordwest Friesland.
Er is namelijk een wachtlijst. Door je nu in te schrijven 
bouw je wachttijd op. Hoe eerder je je inschrijft, hoe 
sneller je een woning krijgt als je straks het huis uit wil. 
Ook al heb je nu nog geen verhuisplannen, schrijf je wel 
alvast in via www.wonennwf.nl/inschrijven

COLUMN
Wat als...
Vandaag staat in mijn agenda dat morgen de deadline is voor 
het maken van deze column. Er zijn mensen die al weken 
voor de deadline hun zaakjes op orde hebben, maar ik hoor 
meer bij de “net-niet-te-laters”. Hoe hoger de druk, hoe beter 
het lukt om iets op papier te krijgen. Toch komt dan ook stee-
vast de gedachte voorbij: “wat als ik niks op papier krijg?” 
Wat als… Hoe vaak worden gedachten (en dromen) niet ver-
stoord door die twee woorden? Bijvoorbeeld: Je bent blij met 
je nieuwe baan en dan begint het: wat als ik het werk toch 
niet leuk vind? Wat als ik geen leuke collega’s heb? Wat als ze 
mij niet aardig vinden? Of wat als ze mij veel slimmer achten 
dan ik werkelijk ben? 
Negatieve “wat als” gedachten kunnen de voorpret flink be-
derven. Gedachten die vaak ook nog eens verre van realis-
tisch zijn. Alle mogelijke scenario’s worden doorgenomen 
zodat we niet voor verrassingen komen te staan. Willen we 
op die manier misschien controle houden over wat komen 
gaat? Op zich niet veel mis mee, tenzij de mogelijke scena-
rio’s buitenproportionele vormen aannemen en relativeren 
niet meer lukt. 
Je laat je tegenhouden door je eigen gedachten en vermijdt 
wat spannend of onbekend is. Als je niet voluit durft te leven 
en je hart niet durft te volgen omdat je eigen gedachten daar 
een rem op zetten, dan spreken we over beperkende overtui-
gingen. Overtuigingen die je tegenhouden om een volgende 
stap te zetten en te doen wat je het liefste doet.
Stel je voor dat je faalt! Beperkende overtuigingen hebben 
een enorme invloed op hoe jij je leven leidt. Hoe zou het le-
ven eruit zien zonder die gedachten? Een interessante vraag, 
al is het antwoord natuurlijk minstens zo interessant l

Paddenstoelen hebben verschil-
lende functies in de natuur. Er 
zijn drie verschillende functies: 
sommige paddenstoelen leven 
samen met bomen of andere 
planten. Ze helpen elkaar en ge-
dijen er beide beter door. Andere 
paddenstoelen zijn opruimers. 
Zij verteren dood organisch ma-
teriaal zodat het weer opgeno-
men kan worden in de kringloop. 
Tot slot zijn er parasieten, die 
levende organismen aantasten 
en ervan profiteren zonder dat 
het andere organisme er iets aan 
heeft. De paddenstoelen in het 
Hemmemapark hebben allemaal 
een van deze functies. Zo is er 
de fopzwam, een klein meestal 
oranjebruin paddenstoeltje dat 
samenleeft met de bomen om 
hem heen. De naam fopzwam 
houdt in dat de paddenstoel er 
ook heel anders uit kan zien. Als 

het lang droog is de kleur wit en 
als ze ouder worden begint de 
rand van de hoed te krullen. Er 
staan veel fopzwammen in de 
buurt van de hazelaars aan de 
rand van het bosje. Het is een 
heel algemeen paddenstoeltje 
dat je hier in de buurt veel ziet. 

Bij de hazelaars staat ook de wit-
te kluifzwam. Dat is een merk-
waardige paddenstoel. Het lijkt 
wel een bot voor de hond. Hij 
houdt van kalkrijke grond en is 
daarom vaak langs schelpenpa-
den te vinden. Erg leuk om te 
zien! Deze paddenstoel is een op-
ruimer. Op de stronken langs het 
bospad zitten in deze tijd bijna 
altijd geweizwammetjes. Dit zijn 
zwart-witte paddenstoeltjes in 
de vorm van een hertengewei. 
Ze zijn maar enkele centimeters 
groot, maar het is een mooi ge-

zicht. Dit zijn ook opruimers. 
Ze verteren het hout waarop ze 
groeien.
De meeste paddenstoelen leven 
maar kort, zodat je elke keer 
weer andere paddenstoelen ziet. 
In haar vlog laat verschillende 
paddenstoelen zien en vertelt er-
over. De video is gemakkelijk te 
vinden op www.youtube.nl door 
boven in het zoekvak het woord 
Hemmemapark in te tikken. 

In de winter komt er nog een 
keer een vlog uit, waarna alle 
seizoenen in het park aan bod 
zijn gekomen. Maartje hoort het 
graag als iemand in Berltsum 
een mooie paddenstoel heeft ge-
zien of meer informatie over de 
paddenstoelen in het park wil 
hebben. Dit kan per e-mail op 
mvansluis@hotmail.com of per 
telefoon op 0518-461777 l

Paddenstoelen in het Hemmemapark
De herfst is de mooiste tijd om paddenstoelen te spotten. Maartje van Sluis doet dit graag en pro-
beert ze van een naam te voorzien. In haar nieuwste vlog vertelt ze over de paddenstoelen die er in 
het Hemmemapark te zien zijn.

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

Help de vogels de winter door!

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt 

u 50% korting op vogelvoederhuisjes, 

pindakaaspothouders en overige voederartikelen.

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
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Koarte dagen, 
lange nachten

Fine jimme ek dat de tiid sa 
hurd giet. Ja neffens my sis ik 
dat elk jier rûn dizze tiid. Mar 
it is dochs ek echt sa. Is der 
aans al wer in jier foarby, in 
bysûnder jier, dat mat ik der al by sizze. En nettsjinsteande 
dat wy net in protte mochten, is der yn Berltsum/Wier in 
protte bart, dien en organisearre. Fan bingo’s oant kwissen, 
fan online feestjes oant online les. It sjocht der nei út dat 
wy mei syn allen hjirre noch efkes mei troch gean moatte. 
Want Korona is der noch wol efkes bin ik bang.  

De foarige kear skreaun ik al oer de hjerst en al syn moaie 
dingen. En we meie net mopperje. We hawwe wat minne 
dagen hoan, mar der sitte ek ferskriklik moaie dagen by. 
Moai sinneskynwaar en der lekker op út. Dat doch ik dan 
ek mar en ik swalkje dan wol gau ris troch de doarpen. En 
wat wie it moai, mei Halloween is der fan alles út fûn en ek 
Sint-Maarten wie neffens my in grut sukses. Fijn om te sjen 
dat wy dat mei syn alles sa moai dwaan kinne. Foar de bern 
en foar ússels.  
De wrâld feroaret betiden sa gau. In wike lien hongen de 
bledsjes noch oan de beammen en no swiere en swaaie se 
oeral troch te loft. Earder al wie it de kleur fan de bledsjes 
dy per dei oars wiene. Ik bliuw der by, it grutte gelok sit 
yn de lytse dingen. En soms binne die dingen no ienmal 
hiel erch lyts, soms binne se wat grutter. Myn grutte ge-
lok sit him foaral yn de deistige dingen. Moarns wat iten 
en wat drinken, dernei lekker nei bûten. Boartsje mei myn 
freontsjes en soms fjochtsje ik ris efkes mei ien. Is net heel 
handich, mar mat soms gewoan efkes. Elkenien mat witte 
wat myn territoarium is. Tusken de middei wer op ‘e nei 
wat iten en drinken en dan, dan fyn ik it oeh sa hearlik om 
binnen op in kleedsje foar de kachel my efkes del te jaan. 
Soms is myn baaske thús en mei ik efkes op skutte. Nou dan 
kin myn dei net stikken fansels.  
Fan de Berltsumer hûn fernim ik de lêste tiid net safolle. 
Hy koe him wol ferstoppe hawwe. Miskien is hy wol mei 
pensjoen, ik wit it eins ek net. It makket ek neat út. Wa wit 
komt der nochris werom mei in ferhaaltsje. Mar oant dy 
tiid bliuw ik moai ferhaaltsjes en stikjes foar jimme skriu-
wen. Bliuw ûndertusken ek goed op inoar passen, tink goed 
om inoar en sjoch ris wat faker om jimme hinne. In protte 
minsken sitte allinne thús en kinne soms wol wat oandacht 
brûke. Allinne al efkes swaaie foar it rút is betiden genôch. 
Want mei ús allen komme wy in hiel ein!
Oant de oare kear l 

De Wierster kat

WIERSTER KATBerltsum feriening
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Opbrengst 
Reumacollecte
Van 12 t/m 24 oktober 2020 was 
de gezamenlijke collecteweek 
van Reuma Nederland, Hart-
stichting en Longfonds. Onze col-
lectanten van Reuma Nederland 
hebben weer geweldig hun best 
gedaan en dat in deze rare coro-
natijd.  We hebben een prachtig 
bedrag van € 1760,24 opgehaald.

Collectanten en gevers heel har-
telijk bedankt!!! l

Namens het bestuur van Reuma 
Nederland, Hilly Dijkstra, 

Jeltje Postma en Tetty Wiersma

Ein septimber en begjin oktober binne, ferspraat oer 4 
moarnsskoften, in fyftjintal frijwilligers dwaande west om de 
stoofparren fan de beammen te heljen. 

De rispinge wie fan ’t jier útsûnderlik grut: sa’n 1600 kg parren en 
noch wat nusjes oare soarten fruit. In grut part fan de parren bin-
ne gien nei Dijkstra State te Menaam, dy’t se wer as streekeigen 
produkten ferkeapet oan syn klanten. De opbringst wie fan’t jier 
sa’n € 1300. Dat is in prachtige ynstruier foar it Hemmemapark, 
want dit jild wurdt stutsen yn it ûnderhâld fan it park.
Op de foto sjogge jim in pear fan de frijwilligers, dy’t klear steane 
om oan ‘e slach te gean. De foto is makke troch Maartje van Sluis, 
deselde dy’t ek in fjouwertal filmkes oer it Hemmemapark makke 
hat. De filmkes steane op YouTube. De titels binne: Het Hemme-
mapark in april, Het Hemmemapark in mei, Het Hemmemapark 
in de zomer, Het Hemmemapark in de herfst. Kinst net sels mear 
yn it park komme of wolst mear leare oer de natoer yn it Hemme-
mapark, dan bin dizze filmkes tige nijsgjirrich l

Fruitplukdagen yn it Hemmemapark

SC Berlikum brengt voor de 
eerste maal presentatiegids uit
Tekst: Roelof Zwart (Communicatie/PR SC Berlikum)

In een door corona geteisterd voetbaljaar vond er binnen de voetbalvereniging van ons dorp on-
langs een unieke gebeurtenis plaats. Voor de allereerste keer in de geschiedenis van SC Berlikum 
werd er namelijk een heuse presentatiegids opgeleverd. 

Hiermee ging een lang gekoester-
de wens in vervulling en afgaan-
de op de reacties bij de leden en 
sponsoren mag het eindresultaat 
er zijn. Een groot compliment 
voor een ieder die zijn of haar 
steentje heeft bijgedragen aan 
de oplevering van de gids, welke 
meer dan vijftig pagina’s telt. 
Het eerste exemplaar van de pre-
sentatiegids werd overhandigd 
aan Rense Janiek de Vries en 
Thom Dijkstra, respectievelijk 
het jongste (5) en oudste lid (74) 
van SC Berlikum.

De presentatiegids staat boorde-
vol met verhalen uit het heden 
en verleden. Zo zijn er artikelen 
te lezen naar aanleiding van ge-
sprekken met trainer Wibo de 
Brouwer en oud-trainer Johan 
van Slooten en blikken Jacob 
Dirk Tuinenga en Robbert de 
Zeeuw terug op hun periode in 
het eerste elftal van ‘SCB’. 
Verder komen de Freedtemoarn-
ploech en sportkenner Thom 
Dijkstra aan het woord, vertel-
len meerdere supporters over 
memorabele momenten uit het 
verleden en staat voetbalfamilie 
Van Schepen centraal. 

De gids wordt gecomplemen-
teerd met informatie over de 
vereniging en advertenties van 
sponsoren en diverse adverteer-
ders uit Berltsum en omstreken. 
De vormgeving van de gids is ver-
zorgd door Kr8werk uit Leeuwar-
den, het bedrijf van ‘Berltsumer 
om útens’ Ronald Brouwer. 

De presentatiegids is inmiddels 
door de brievenbus gevallen bij 

alle leden en sponsoren van SC 
Berlikum. Daarnaast biedt de 
vereniging niet-leden en niet-
sponsoren ook de kans om een 
exemplaar van de gids te be-
machtigen. Door middel van een 
mailtje naar presentatiegids@sc-
berlikum.nl (met naam en adres-
gegevens) kan er een exemplaar 
worden gereserveerd, waarna de 
gids zo spoedig mogelijk wordt 
langs gebracht l

Nijs fan Enerzjy Koöperaasje 
Duorsum Berltsum-Wier U.A.

De Enerzjy Koöperaasje Duorsum Berltsum-
Wier U.A. is inmiddels gestart met fase 2: de 
verkoop van panelen voor het zonnestroom 
project bij ESV. Op hetzelfde dak liggen 
inmiddels 110 panelen, die in fase 1 al zijn 
gekocht door dorpsgenoten.

We stelden Mathijs Kalma, deelnemer in fase 2, de 
volgende vraag:

“Waarom kies je voor zonnepanelen via de Enerzjy Koöperaasje Duorsum 
Berltsum-Wier?”
Mathijs: “Zoals bijna iedereen, kies ook ik het liefst voor duurzaam 
opgewekte energie. Immers wij leven met elkaar op dit stukje grond 
en moeten er ook met z'n allen voor zorgen. Toch wil ik ondanks alle 
goede bedoelingen liever geen zonnepanelen op mijn eigen dak. Ten 
eerste, het beschikbare dakoppervlak is aan de kleine kant, de salde-
ringsregeling bouwt na 2023 met 9% per jaar af, wat het rendement 
op de investering verlaagt en wie verwijdert straks mijn panelen als 
ze na 15 jaar afgeschreven zijn?
 
Daarom heb ik gekozen voor Enerzjy Koöperaasje Duorsum Berltsum-Wier:
•  ik word ontzorgd door de Koöperaasje: aanleg, onderhoud en con-

tract worden via hen geregeld;
•  ik kan participeren zonder dat mijn eigen, ongeschikte dak, daar-

voor gebruikt wordt;
•  ik ontvang een gegarandeerd rendement, die niet afbouwt, omdat 

een coöperatie is;
•  ik heb geen omkijken naar de panelen, noch naar de afvoer op ter-

mijn.
Niet de lasten, wel de lusten, met een gegarandeerd rendement. Soms 
is kiezen niet zo moeilijk.”

Wil je ook meedoen en zelf geen rompslomp, dan kun je je aanmel-
den bij Enerzjy Koöperaasje Duorsum Berltsum-Wier. 
Voor meer informatie kijk op: https://www.duorsumberltsumwier.frl/
meer-weten l

Wier U.A. is inmiddels gestart met fase 2: de 
verkoop van panelen voor het zonnestroom 

We stelden Mathijs Kalma, deelnemer in fase 2, de 
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Samar in Momint...

“Einde tijdperk Radarbol, wer mat no de kriistbeam?”
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•  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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•  Reparatie & onderhoud
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> Glasbewassing 
 (bedrijf en particulier)

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

Berlikum  |   06 57 70 36 90   |  vandergraafmultiservice.nl

Bedrijfseconomische adviezen
Sparringpartner

Vertrouwenspersoon
Subsidies en fondsenwerving

Durk Osinga • Kleasterdyk 3A
T: 06-17 14 61 34 • 9041 VH Berltsum
www.osinga-adviesdiensten.nl

CONNECTING THE DOTS

Poterteelt op de klei
Bildtboer Oosterbaan beschrijft de veranderingen in zijn bedrijf van 1945 tot 1976 met de titel 
‘Van Haver tot Gasolie’. Hij wint daarmee in 1977 de eerste prijs van de Friese Maatschappij van 
Landbouw. Deze schreef bij het 125-jarig bestaan een prijsvraag uit, die de veranderingen in het 
boerenbedrijf moesten beschrijven. De uiteenzetting van Oosterbaan verschijnt eind deze maand 
in It Ark, blad van Vereniging Afron.

Oosterbaan laat in het eerste 
deel van zijn verhandeling zien 
hoe van jaar tot jaar vooral 
de poterteelt zich ontwikkelt. 
Daarbij spelen mechanisatie, en 
egalisatie, drainage en vergro-
ting van percelen een grote rol. 
Gaandeweg wordt de export be-
langrijker. In de omgeving van 
Berltsum hebben bedrijven deze 
ontwikkeling ook doorgemaakt. 
Oosterbaan schetst voor een drie-
tal jaren de bij hem in gebruik 
zijnde percelen. Daaruit blijkt 
de aanzienlijke vergroting door 
demping van sloten en uitbrei-
ding door aankopen.

De gernier van eertijds
In het tweede deel schets Oos-
terbaan de meer geleidelijke 
veranderingen. Zo verandert de 
positie van de bildtboer van lei-
dinggevende van tijdens de oogst 
wel 15 à 20 mannen en vrouwen 
naar arbeider in eigen bedrijf. 
Vergelijkbaar met de gernier van 
eertijds.

Nabeschouwing
Redacteur van It Ark, Herre van 
Dokkumburg, bespreekt in een 
nabeschouwing waarom juist 
ons gebied geschikt is voor de 

teelt van poters. De gevolgen van 
de veranderde waterhuishouding 
worden besproken.Naar zijn me-
ning is het nodig dat aanzienlijk 
meer regenwater in ons gebied 
wordt vastgehouden èn dat dit 
wordt geïnfiltreerd in de diepere 
bodem als tegendruk voor zoute 
kwel. Hij nodigt lezers uit met 

ideeën daarvoor te komen.

Bestellen
Voor niet-leden van de Afron is dit 
nummer van It Ark te bestellen 
via redactie@afron.nl. Tot en met 
zondag 22 november a.s. voor  
€ 6,00/ex., daarna voor € 8,00/
ex. met ‘op=op’.

“Ierdappelsuverje oan it Berltsumer Wiid yn 2020”.
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Berltsum kultuer
21 november 14:00 uur Sinterklaas via Youtube
11 december 18.00 uur Oud papier

Iedere dinsdag 9.00-11.00 uur   Spreekuur Gebiedsteam Waadhoeke -  
Groene Kruis Gebouw

CORIENS ITEN

Pipernútenmuffins
Wat fûn ik de tiid rûn Sinteklaas altyd 
moai. Moarnsbetiid sjen wat der yn'e 
skuon siet, Sinteklaas dy't op skoalle 
delkaam, Janneke dy it lange wachtsjen 
op'e brêge oan elkoar praatte en fers-
kes sjonge om't libben. Ik hoopje dat 
de bern fan no krekt sa genietsje as wy 
doe dien. 

Soene we dit jier wer op de brêge Sinteklaas wolkom hite of 
wurdt it fideobelje mei Pyt? Om't der dochs in prachtich feestje 
fan te meitsjen kinne je thús dizze pipernútemuffins meitsje. It 
lekkere oan dizze lytse keekjes is dat de sûkelade fan de sûkela-
depipernuten raant, dêrtroch wurde de muffins lekker smeuïg 
fan binnen. 

Meitsje jim der ek in moai feestje fan mei dizze muffins?

Ingrediënten voor 14 pepernotenmuffins:
150 gram bloem
150 gram  amandelmeel  

(of gewone bloem)
150 gram bruine basterdsuiker
2 el koek- en speculaaskruiden
1 el kaneel
2 tl bakpoeder
1 el amandelextract
125 gram  gesmolten roomboter  

(ongezouten)
150 ml melk
2 eieren
1/2 tl zout
150 gram kruidnoten
100 gram chocolade kruidnoten

Zo maak je ze:
1. Verwarm de oven voor op 200 graden.
2.  Leg de kruidnoten en chocolade kruidnoten even apart, die 

gebruik je later in het beslag.
3.  Meng de droge ingrediënten met elkaar en meng de natte 

ingrediënten met elkaar. Dit kan met een lepel. 
4.  Doe dan het natte deel bij het droge deel en schep weer met 

een lepel goed door. Halveer 2/3de deel van de gewone kruid-
noten en meng door het beslag.

5.  Vul dan de muffinvormpjes met een lepel beslag, duw hierin 
twee chocolade kruidnoten en doe hierover heen weer een 
lepel beslag, totdat de cupjes bijna tot de rand zijn gevuld. 
Decoreer de muffins nog met wat kruidnoten. 

6.  Bak de muffins in 20 minuten op 200 graden. Laat de muffins 
(deels) afkoelen voor het serveren l

Lekker smikkelje! 

Alle huiseigenaren in de ge-
meente Waadhoeke krijgen € 
70, -. Hiermee kunnen zij pro-
ducten aanschaffen om hun huis 
te verduurzamen en zo energie 
te besparen. Eind augustus heb-
ben de huiseigenaren een brief 
over deze cashback actie ontvan-
gen. De actie wordt bekostigd 
door een subsidie van het Rijk en 
wordt uitgevoerd in samenwer-
king met Winst uit je woning. 
Er is in totaal een budget van € 
481.438,- voor Waadhoeke be-
schikbaar. De actie loopt tot en 

met 31 maart 2021 óf totdat het 
budget op is. In de brief van de 
gemeente staat een persoonlijke 
code. Met die code krijgt men 
na de aankoop van een product 
het bestede bedrag terug. Met de 
€ 70, - kunnen mensen kleine 
energiebesparende producten 
aanschaffen zoals tochtstrippen, 
ledlampen, een slimme thermo-
staat of misschien een bijdrage 
aan dakisolatie of vloerisolatie. 
De volledige lijst met producten 
waarvoor het geld is te gebrui-
ken vindt men op www.winstuit-

jewoning.nl. Waar het product 
wordt aangeschaft, maakt niet 
uit.

Alle beetjes helpen
Wethouder Jan Dijkstra roept alle 
mensen op om mee te doen aan 
deze actie. “It belangrykste doel 
is sjen litte dat elts wat dwaan 
kin oan duorsemer libje. Der wer 
efkes echt mei oan de gong wêze 
is hiel wat wurdich. En as dat ek 
noch skeelt op jo enerzjyrekken 
is dat hielandal moai. Alle bytsjes 
helpe!” l

Huisartspraktijk
R.A.Comello, Berlikum

VOORAANKONDIGING 
EINDEJAARSMEDEDELINGEN

Praktijk en apotheek GESLOTEN van 
vrijdag 25 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021

IN DEZE PERIODE alleen WAARNEMING voor 
DRINGENDE MEDISCHE ZAKEN 

(dus huisarts EN recepten apotheek)

Wees op tijd met u herhaalrecepten, 
u kunt dit bestellen tot woensdag 23 december 10.00 uur

Er is er één (bijna) jarig, hoera, hoera!

Leave berntjes/ lieve kinderen,
Het wordt dit jaar even anders dan anders.....wat had ik 
dit jaar weer graag samen met jullie en mijn Pieten er 
een groot feest van gemaakt op zaterdag 21 november. 
Helaas gooit tante Corona roet het in het eten en mo-
gen we van ome Mark niet met teveel mensen bij elkaar 
zijn. 

Borrel- en Muzieknoten Quiz Herfst Editie
Afgelopen zaterdag 31 oktober was het weer zover, de online Borrel- en Muzieknoten Quiz Herfst 
Editie. Maar liefst 65 teams deden mee, zo’n 30 teams meer dan de vorige online muziekquiz. Na 
een grondige voorbereiding zoals vragen bedenken, muziekfragmenten opzoeken, filmclips opne-
men (erg veel lol aan beleefd), draaiboek maken, knippen en plakken, generale repetitie en dan de 
uitzending van de ‘one and only’ Borrel- en Muzieknoten Quiz!

Er waren in totaal 9 rondes met 
een kleine pauze na elke 3 ron-
des. Het niveau lag weer iets ho-
ger dan de vorige online-editie 
waardoor heel wat deelnemers 
met het ‘swit op e holle’ voor de 
tv of laptop zaten.

Deze editie had nog een extra op-
dracht: maak een foto of filmpje 
van je favoriete artiest en beeld 
deze zo creatief mogelijk uit. De 
filmpjes en foto’s die we aan het 
eind van de avond binnenkregen 
waren echt heel leuk bedacht. 

We konden goed zien dat ieder-
een er veel lol aan heeft beleefd. 
Op meerdere fronten dus een ge-
slaagde avond!
We willen hierbij iedereen be-
danken die tijdens de avond 
heeft gedoneerd, echt super! 
Het organiseren van een Muziek 
Quiz kost naast veel tijd ook het 
nodige geld. We zijn blij verrast 
dat er gul is gegeven, chapeau!

Dan de prijswinnaars. Zij won-
nen alle drie een lekker borrel-
pakket van Ut Streekie uit St. An-
naparochie.
1. Oan ‘e leane
2. Miedemaaas
3. Bart sien clubske

De winnaars van de extra op-
dracht zijn:
Beste foto: De Ge(a)zusters.
Beste video: Team op’ e Terp.

Tot de volgende (online) editie 
van de Borrel- en Muzieknoten 
Quiz! l

70 euro naar huiseigenaren voor energiebesparing

Gelukkig mag ik nog wel 
steeds mijn verjaardag vieren, 
alleen wordt het dus nu een 
beetje anders. Hoe dan? Crea-
piet heeft met de baas van het 
Piipskoft gesproken en ik mag 
het piipskoft gebruiken als 
mijn tijdelijke werkkamer. 

Op zaterdag 21 november om 
14.00 uur kunnen jullie mij en 
een paar van mijn Pieten in ie-
der geval zien. Je kunt ons dan 

live volgen via het youtube-
kanaal van het Piipskoft. Zou 
kunnen we er toch samen nog 
een klein feestje van maken. 

Ik zou het erg leuk vinden om 
dit jaar weer jullie prachtige 
tekeningen en mooie knutsel-
werkjes te krijgen. 

Heb jij iets leuks gemaakt? 
Gooi dit dan in de speciale 
brievenbus bij het piipskoft. 

En omdat ik graag trakteer 
hebben we ook nog een leuke 
kleurplaat voor jullie gemaakt. 
Jullie juf of meester deelt deze 
uit bij jullie in de klas. 
En als je je kleurplaat dan 
weer bij ons in de brievenbus 
stopt dan maak je kans op een 
aantal leuke prijzen! Want wie 
jarig is, die trakteert! l

Tot ziens allemaal,
Groeten Sint & de Pieten



 

Colofon Op'e Roaster

Redactieleden:
Henk Muller
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 7 december 2020 

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

•  Kopij dient uiterlijk maandag 7 december 2020 op de re-
dactie aanwezig te zijn via krant@berlikum.com

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
woensdag 16 december 2020

06 31 21 41 11 
h.moerings@podozorg.nl
www.podozorg-berlikum.nl 

Voetonderzoek
Loopanalyse
Steunzolen

Prômmehof 3  | 9041 GH  Berlikum
Frisiastate 23a | 9062 GX  Oentsjerk
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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

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

■  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!

Volgende maand 
uw advertentie hier?

Voor meer informatie 
neem contact op via: 

advertentie@berlikum.com


