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•  Brent (4 jaar): Mam ik moet poepen! Ik ga even kijken of ie 
krom is, want ik heb net een banaan gehad.

•  Fan ‘e moarn om 6 oere: Mem, ik bin wekker en de 8 is in 
bytsje stikken.

•  Juf: Wat is goedkoop in het Engels?
•  Joris: Action

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

Raadsbesluit betekent mijlpaal 
voor Berltsum
Donderdagavond 8 oktober stelde de gemeenteraad een extra bijdrage van € 385.000, - beschikbaar 
voor de bouw van MFC It Stedhûs in Berltsum. Daarmee kan de bouw van het nieuwe MFC - na een 
gedegen voorbereiding van ruim 8 jaar – doorgaan. Het nieuwe MFC heeft een enorme impact op 
het dorp als hét ontmoetingspunt voor alle inwoners. 

Sinds 2012 is de stuurgroep MFC 
bezig om de Kruiskerk aan de 
Hôfsleane in Berltsum te trans-
formeren naar een Multi Func-
tioneel Centrum (MFC). In het 
nieuwe gebouw komen straks 
vijf functies samen; namelijk de 
Groene Kruis Vereniging, Protes-
tantse Gemeente Berltsum (PGB), 
jeugdsoos “it Piipskoft”, Muzyk-
ferieniging, “OpMaat” en dorps-
huis “it Heechhout”. Vier van 
deze verenigingen laten een ge-
bouw achter. Het is de bedoeling 
dat op de plek van het dorpshuis 
en het Groene Kruisgebouw een 
nieuwe Poiesz supermarkt wordt 
gerealiseerd.

Het dorp heeft zich enorm inge-
zet voor de bouw van het MFC. 
Onder leiding van Stichting Ber-
likumer Belangen (SBB) is op ver-
zoek van de Kerkenraad van de 
Protestantse Gemeente Berltsum 
een stuurgroep opgericht om 
onderzoek te doen naar de haal-
baarheid van een MFC door sa-
menvoeging van huisvesting. In 
2013 presenteerde de stuurgroep 
haar plannen voor het eerst aan 
het dorp.

Daarna kwam er een activitei-
tencommissie MFC die tal van 
PR-activiteiten organiseerde zo-

als het organiseren van inzame-
lacties, een obligatieactie, het 
Berltsumer Picknick Festival, 
Winterbazaar, de verkoop van 
pepermunt & loten, maar ook 
een benefietconcert, “Highwood 
live”. De stuurgroep MFC ver-
zette daarnaast veel werk in de 
lobby, de fondsenwerving en de 
aanvragen van subsidies.

Ook de activiteiten rondom de 
bouw, vergunningen en haalbaar-
heidsstudies, en de financiële 
en juridische aspecten kwamen 
voor rekening van de stuurgroep. 
Het dorp werd zoveel mogelijk 
meegenomen in het proces. De 
open manier van communiceren 
nam weerstanden weg en leverde 
betrokkenheid en draagvlak voor 
het project.

De raadsvergadering kreeg nog 
een feestelijk tintje toen na het 
raadsbesluit applaus en trom-
geroffel te horen was. Toen de 
raadsvergadering was afgelopen, 
liep de raad de deur van het ge-
meentehuis uit, en werden ze 
overweldigd met applaus en het 
Fries Volkslied van Muzyferie-
ning OpMaat. 
Hierna overhandigde burgemees-
ter Marga Waanders de sleutel 
van It Stedhûs van Berltsum 

aan niemand minder dan Bauck 
(Jantien Hoekstra van Toneelver-
eniging “Elts syn Rol”). Drie jaar 
geleden had Bauck de stadsrech-
ten van Berltsum, de 12e stad van 
Fryslân, al opgehaald.

Wethouder Nel Haarsma is blij 
met het raadsbesluit. “De wurk-
groep MFC hat sa lang hjirmei 
dwaande west en altiten de moed 
deryn hâlden. No mei inoar de 
skouders derûnder foar it lêste 
stikje en dan hawwe se aanst in 
Berltsum in prachtige foarsjen-
ning. In multyfunktioniel sin-
trum mei sa folle funksjes, dêr’t 
elekenien inoar treft; dat jout 
echt in boost oan de leefberens 
fan it doarp”.

Voorzitter van de stuurgroep MFC 
Erik Jansen: “It wurd in prachtich 
plak, en sa bliuwe alle foarsjen-
nings yn it doarp bestean. We 
binne oergryslik grutsk en bliid. 
Ut namme fan it hiele bestjoer en 
de leden fan de aktiviteitenkom-
misje, wolle wy elk tanksizze 
foar harren grutte ynset, geduld, 
finansjele bydragen en foaral it 
fertrouwen yn ús. It sil heve! Foar 
Berltsum en troch Berltsum!” l

Stuurgroep Berltsum en 
Gemeente Waadhoeke

Huisartspraktijk
R.A.Comello, Berlikum

GRIEPVACCINATIE 2020:
WOENSDAG 28 OKTOBER en DONDERDAG 5 NOVEMBER

Dit jaar wegens de coronamaatregelen op afspraak. 
(U ontvangt een oproep met datum en tijd) 

Dit de enige gelegenheid, er is géén herhalingsronde!

mondkapje mee

Burenmerke in Wier
Geen 'Merke' maar wel een 'Burenmerke' in Wier. Onder auspi-
ciën van Lydia Bijma, Hieke Hoogland, Janneke Runia en Carla 
de Jong werd een prachtige middag georganiseerd waarbij je 
gewoon thuis kon blijven maar dan wel buiten voor je huis 
aan de straatkant.

De Wierster organisatoren maakten verkleed op de fiets een rondje 
door Wier. Daarna opnieuw met een wijziging in hun kleding. De 
deelnemers moesten de 4 verschillen zien te raden. Dit werd 10x 
herhaald (dus 10 x raad de 4 verschillen; 20 rondjes fietsen). Aan de op-
gegeven deelnemers werd een dag van tevoren een tasje met een 
flesje drinken (bier/wijn/fris voor de jeugd) en wat om te happen 
uitgereikt. Ook in de tas nog wat grappigs om aan te doen. Een 
bijzonder geslaagde middag. Algeheel winnaar waren Julius en Sita 
(een bon voor de Strúverij), de poedelprijs ging naar Alef en Wietske 
(bak zelf je pannenkoek pakket) l 



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

Nieuwe kinderlaarzen, 
gevoerd en ongevoerd!!

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

 Afvoer
 verstopt?

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

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

BEL 06 53 173 042
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Het adres voor 

totaal inrichting 

van tuin, kamer 

en vensterbank

(Let op onze wekelijkse aanbiedingen in de Franeker Crt.)

Veilingverse aanbiedingen 
en voordelig geprijsd

It Achtepaed 7
9041 EE BERLTSUM

06 2036 5470
hisse@brouwergevelrenovatie.nl

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

Volgende maand 
uw advertentie hier?

Voor meer informatie 
neem contact op via: 

advertentie@berlikum.com
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Hoge latten maken onbereikbaar geluk

Hoe vaak heb jij het nog? Een gesprek waarin je vertelt hoe 
het écht met je gaat? We denken elkaars leven wel te kennen 
via social media, maar laat dat zien wat ons echt bezighoudt? 
Het ene bericht is nog mooier dan het andere en de succesver-
halen vliegen over het scherm. Nu we meer thuiswerken mis-
sen we het sociale praatje bij de koffieautomaat, waarbij we 
normaal gesproken de woorden “het gaat goed met mij” die 
een collega uitspreekt, onbewust op waarheid checken. Door 
te kijken naar lichaamshouding, hoe hij of zij uit de ogen 
kijkt, de stand van de mond, de intonatie van het stemgeluid 
en het algemene beeld. Waarnemingen die je laten dóórvra-
gen. Juist dát zorgt voor een dieper contact. Je zegt daarmee 
onbewust: ik zie jou!
Vanochtend bij de supermarkt zag ik een klein kindje in de 
winkelkar zitten en dacht, dit kindje moet het nog leren, de 
mimiek van mensen, wat het betekent als iemand lacht of 
boos kijkt, de verschillende emoties leren herkennen. En hier 
lopen wij, volwassenen, allemaal met een mondkapje op. Er 
doemde even een schrikbeeld op dat we voor altijd een mond-
kapje moeten dragen waardoor we zelfs in gesprekken waar-
bij we fysiek aanwezig zijn, het toch met minder informatie 
moeten doen. 
Afgelopen week tijdens één van mijn workshops werd duide-
lijk hoe fijn de deelnemers het vonden een eerlijk en open 
gesprek te hebben en (h)erkenning te vinden bij elkaar “o, 
heb jij dat ook?“ Kippenvel leverde het op, eindelijk eens ie-
mand die ook haar twijfels blijkt te hebben en het soms even 
niet meer weet. Natuurlijk is een workshop een mooie gele-
genheid om deze verbondenheid te ervaren. Toch hoop ik dat 
we beseffen hoe belangrijk het is dat we ook in het dagelijks 
leven een eerlijk verhaal blijven vertellen, ondanks dat (of 
juist omdát) er minder fysieke ontmoetingen zijn.
Want voor je het weet hebben we massaal onze persoonlijke 
lat zo hoog gelegd dat niemand zich meer eens gewoon geluk-
kig voelt. l

Het kan! En dichterbij dan u 
denkt: bij APM in Berlikum, 
de enige teler van aardbeien in 
Friesland.

Wij zijn op bezoek bij Aart en 
Annie Cornelissen en vragen 
hoe zo’n proces verloopt. Als de 
kleine aardbeiplantjes zijn op-
gekweekt en groot genoeg zijn, 
plaatst de kweker deze eerst in 
een diepvriescel, waar de tempe-
ratuur net onder het vriespunt 
ligt. Hierdoor gaat het plantje in 
de ‘winterstand’. Begin augustus 
worden de plantjes uit de diep-
vriescel gehaald en medio au-
gustus bij APM in de kas gepoot. 
De aardbeiplant ontwaakt uit 
zijn ‘winterstand’ en er komen 
vruchten aan, die oktober-de-
cember worden geoogst. Daarna 
gaat de aardbeiplant in de echte 
‘winterstand’ en komt in het 
voorjaar voor de tweede keer tot 
bloei met de oogst in april-juni. 

APM heeft ca. 2 ha aan kassen-
teelt; daarnaast heeft men ook 
nog ca. 2 ha teelt in de open 
lucht, maar wel onder plastic; 
deze aardbeien doorlopen het 
reguliere seizoenpatroon. De kli-
maatbeheersing en toevoeging 
van water en voeding vindt vol-
ledig computergestuurd plaats. 

Toch is er nog voldoende werk 
voor de 8 personeelsleden. Be-
vruchting van de planten ge-
beurt op een natuurlijke manier 
door de honderden hommels, die 
in dozen/bijenkasten worden ge-
huisvest in het kassencomplex. 
Ook komen ’s zomers wilde bijen 
door de openstaande ramen een 
handje helpen. 
In 2016 is APM begonnen met 
de verkoop van aardbeien in een 
automaat. Dit was direct al een 

groot succes. Doordat de aan-
loop in de loop der jaren alleen 
maar groter werd, heeft men een 
tweede automaat aangeschaft. 
In deze Corona-tijd staan de au-
tomaten afzonderlijk van elkaar 
opgesteld, zodat Corona-proof 
kan worden gekocht. 
Ook u kunt deze aardbeien recht-
streeks van de teler kopen op het 
adres Bûtenpôle 11 in Berlikum. 
Verser kunt u de aardbeien niet 
krijgen! l

Zomerkoninkjes in de winter?

Wier yn bedriuw
Haarsalon 28
Sinds 15 september is 
Sjoukje van der Weide haar 
eigen haarsalon aan huis 
begonnen op de Lautawei 
28 te Wier. Dit was altijd 
al een wens van haar. Door 
een verbouwing aan hun 
huis kon dit gerealiseerd 
worden.

Ervaring
De afgelopen tien jaar werkte 
Sjoukje als kapster in loon-
dienst waarvan zes jaar in 
Buitenpost en vier jaar in 
Leeuwarden. In Leeuwarden, 
waar zij ook stagiaires bege-
leidt, blijft zij nog 1 à 2 dagen 
per week werken.

Openingstijden
Door het gemak van een haarsalon aan huis zijn de tijden flexi-
bel. Zo kun je dinsdags, woensdags en donderdags tussen 9u en 
13u een afspraak maken en alle avonden, behalve de vrijdag en 
het weekend. Op afspraak is er doordeweeks op de middag ook 
ruimte. Bij uitzonderingen kan Sjoukje bij de klant thuis komen 
knippen. 

Behandelingen
In principe worden alle reguliere kappersbehandelingen aangebo-
den. Denk aan wassen/knippen, verven, permanent en watergolf. 

Boeken
Een afspraak voor de dinsdag of donderdag kan via de Facebook-
pagina ‘Haarsalon 28’ worden ingepland. Ook kan het via een bel-
letje of appen op telefoonnummer 0642667183 l

Stedhûs in Berltsum

De raadsvergadering kreeg na afloop een feestelijk tintje.
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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

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

■ KELDERAFDICHTING

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

Energiezuinig en
duurzaam wonen
Verduurzaam je huis in 3 stappen.

Start op Rabobank.nl/
duurzaamwonen

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

Pakkende opening Kinderboekenweek 
OBS Lyts Libben
Het thema van dit jaar luidt: “EN TOEN….” en neemt ons mee terug in de tijd. Twee archeologen, 
Aagje en Akkie brachten op woensdag 1 oktober een bezoek aan onze school. 

Zij hadden een deel van het 
schoolplein afgezet met lint 
en een heuse bouwschacht ge-
installeerd van waaruit zij van 
grote diepte de meest bijzondere 
vondsten naar boven haalden. 

Alle kinderen van Lyts Libben 
hebben ademloos zitten kijken 
en luisteren naar de bijzondere 
opgravingen die zich allemaal 

onder ‘hun’ schoolplein bevon-
den; een oude sok, een typema-
chine, hele oude kruiken, mun-
ten, een scheepsbel en ja, zelfs 
een heel oud strijkijzer!! (nieuws-
gierig) Aagje kon hierover veel 
vertellen. 
Er werd ook een hele belangrijk-
ste vondst gedaan door Akkie, 
die telkens metersdiep afdaalde 
in de schacht. Zij dacht een eeu-

wenoud document met daarop 
de stadsrechten van Berlikum 
naar boven te halen maar vond 
in plaatst daarvan een stuk per-
kament met de openingstekst 
van de Kinderboekenweek en 
een enorme pot met gouden 
munten. Alle kinderen kregen 
een gouden munt (van chocola-
de) en Aagje en Akkie kregen een 
enorm applaus l

Bern mei in ferhaal: Danique
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Danique Rob. In 
het onderstaande verhaal vertelt Danique iets over haar zelf. 
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, wie is je familie en 
waar woon je? 
Ik ben Danique Rob en ik ben 9 
jaar. Ik heb een mama en papa 
en een broertje en een hondje. 
Die hebben we bij een oude 
vrouw weg want die kon er niet 
meer voor zorgen en hij heet 
Jip. Ik woon in Berltsum op de 
Meseame.
Wat zijn je hobby’s?
Hockey, tennis, paardrijden en 
toneel, ik ben best goed in hoc-
key ik versla iedereen haha!!
Wat is het leukste wat je hebt 
meegemaakt? 
Naar Rys met mijn vrienden 
op vakantie dat was te gek. We 
gingen naar het strand en naar 
het pretpark en als je geen zin 
meer had om te zwemmen ging 
je weer naar het pretpark.
Wat vindt je van school?
Niet echt heel leuk maar wel 
leuk in de pauze want dan doen we altijd hockey en dat is super 
leuk.
Wat wil je later worden?
Kapper of dierenarts omdat ik er van hou om iemands haar te doen 
en met dieren werken vind ik te gek.
Wat is het spannendste wat je hebt meegemaakt?
In een pretpark in de achtbaan, hij ging het heel hoog en ik vond 
het heel eng.
Wat vind je mooi aan Berltsum?
Dat het niet te klein is en niet te groot, het is fijn om hier te wo-
nen. Wij hebben een grote speeltuin. Mijn hele familie woont ook 
in Berltsum l



Hjerst
Miauw. Wat wurd it bûten al-
wer gau donker en brr ik fyn 
it betiden ek wol wer fris bût-
en. De simmer is foarby en 
de hjerst is oan bar. De hjerst 
hat faaks fan dy grizige, kâlde 
dagen mei mist, rein en hur-
de wyn. Mar soms is der ek dy strak blauwe loft, sinneskyn 
en sjogge je om je hinne de meast prachtige hjerst kleuren. 
 
Ik sjoch al dy minsken moarns de doar út stappen, mei har-
ren kop yn in spinneweb. Ja de spinne tiid is ek wer begûn. 
Dat set faaks út ei nekke yn septimber, as de hjerst begûn 
is. Mar wisten jimme wol dat der it hiele jier troch spinnen 
binne, oeral spinnen, te kribeljen en te krioelen. Allinne yn 
de hjerst en mei foarjier sjogge we se wat faker. Spinnen 
hâlde nammentlik net fan kjeld, mar krekt sa as my fan de 
waarmte. Ja jou my mar de waarmte en de hege temperatu-
eren. Der gean ik it beste op. As it moarns echt dizich is, ja 
dat binne dy spinnewebben fansels âlder prachtichst.

Ja en dat dizige, dat is no krekt earne dat hielendal by de 
hjerst past. Yn de nachten wurdt it frisser en kâlder en ek 
de temperatuer oan de grûn sakket dan flink. Dy dauwen, 
it is in prachtich gesicht. Wat ik ek moai fyn is dat der ynie-
nen ek in protte feroaret yn de biste wrâld. Sommige ge-
ane yn de wintersliep, oaren fleane fuort nei it suden dêr ’t 
waarm is. In prachtich gesicht al dy aksje oeral.

Jûns dan swalkje ik wol gau ris oeral del. Yn de hjerst fyn 
ik it sa prachtich om te sjen dat minsken it wer sa lekker 
knus en gesellich meitsje yn hûs. As kat mei ik dan soms ek 
lekker op de bank ûnder in kleedsje lizze. Minsken helje de 
kearskes wer yn hûs, der binne mear ljochtsjes, de kleeds-
jes foar op e bank komme wer tefoarskyn en oeh wat is it 
jûns lekker op ‘e bank mei in bak tee en in lyts koekje. Ja 
de simmers bûten binnen noflik, mar mei it kleedsje op 
‹e bank fyn ik ek oeh sa fijn.

De komme tiid sille wy wat mear oan hûs bûn wêze. It 
korona firus slacht noch hieltyd rûch om harren hinne. 
Hoe graach we ek werom nei normaal wolle, we moatte der 
no mei syn allen goed om tinke. It giet mal, yn Nederlân 
mar ek yn Fryslân. Fan hieltyd mear minsken om ús hinne 
hearre we dat hy of sy besmet is. Leave hûnekoppen en kat-
testurten, tink der goed om jer. Pas goed om jimme sels en 
hâld foaral ek rekken mei de oar.

En wylst wy dat allegearre dogge, genietsje mei syn allen 
ek fan de prachtige natuer, de moaie hjerstkleuren dy›t 
der’om ús hinne binne. Want neist alle ellende en gedoch 
dat der altyd en oeral is, moatte we foaral ek net ferjitte om 
te genietsjen fan de lytse dingen. Want it grutte gelok sit yn 
de lytse dinkjes om ús hinne. l 

De Wierster kat

WIERSTER KATBerltsum feriening
berlikum.com 11

Deze periode gaan wij op een an-
dere manier invullen. Zodat we 
toch vol uitdaging aan de slag 
kunnen. 

En uitdagingen pakken we aan… 
heeft u 12 september ook ver-
schillende gymnasten in gele 
hesjes met een grijper in de 
hand door het dorp zien gaan? 
Dit was onze schoonmaak dag 
i.s.m. Samen Fryslân schoon, om 
Berltsum weer een stukje scho-
ner te krijgen. Hierdoor konden 
wij een zakcentje verdienen. Wij 
zijn als vereniging namelijk druk 
aan het sparen voor het turntoe-
stel: de Pegasus.  Zo komt hij 
weer een stapje dichterbij.

Naast het schoonmaken zijn we 
natuurlijk volop aan het gym-
men. En we hebben nog plaats 
voor nieuwe leden. Zeker bij de 
kleuterlessen is er nog ruimte. 
Kinderen vanaf 3 jaar en 9 maan-

den (mits zindelijk) zijn van 
harte welkom om een proefles 
te nemen. De kleuterlessen zijn 
op woensdagmiddag van 14.30 
– 15.15 uur. Graag tevoren even 
aanmelden via gymberlikum@
gmail.com. Bij voldoende deel-
name starten we tijdens de kleu-

terlessen met het Nijntje beweeg 
traject! Kom jij ook?

Voor meer informatie over de 
kleuterlessen, andere gymlessen 
en natuurlijk de Dames Condi-
tie Groep: check dan de website 
www.gymberlikum.com l 

4 oktober Dierendag

Skjin Wetter
Van zaterdag 26 september tot en met zaterdag 3 oktober wordt 
voor de vierde keer de grote schoonmaakactie Skjin Wetter geor-
ganiseerd in Fryslân. 

Dit jaar vindt het opruimspektakel plaats in zes Friese gemeenten. 
Tijdens de actie gaan honderden vrijwilligers coronaproof het zwerf-
afval op en rond het water opruimen. Vorig jaar deden onder andere 
veel mensen met bootjes, duikers, kanoërs, hengelsporters, suppers, 
zeeverkenners, scouting, brandweer en diverse andere vrijwilligers 
mee aan de actie en werd totaal 3951 kilogram afval verzameld in, op 
en rond het water. 

Op woensdagavond 30 september trokken 6 bestuursleden van Hen-
gelsportvereniging De Deinende Dobber langs het Berltsumer wiid 
tussen Berlikum en Ried met grijpers en afvalzakken. Om de corona-
maatregelen te volgen zijn de 6 personen opgedeeld in 3 koppels om 
zo de route tussen Berltsum en Ried afval vrij te krijgen. 
Jaarlijks belanden er miljoenen tonnen plastic afval in de zee. Dat 
afval is deels afkomstig van wat er op straat wordt weggegooid. Het 
afval dat in Fryslân wordt weggegooid, kan in zee belanden en zo 
bijdragen aan de plastic soep. Deze plastic soep is een groot, globaal 
probleem. Het afval dat op straat wordt gegooid komt door verwaai-
ing in grachten, vaarten en kanalen terecht en uiteindelijk in zee. Zo 
draagt ons zwerfafval bij aan de plastic soep. Het plastic valt uiteinde-
lijk uiteen in microplastics die in dieren terecht komen en zo worden 
opgenomen in de wereldwijde voedselketen. Veel zeedieren worden 
bovendien ziek en sterven door het eten van grotere stukken plastic. 
Dat kan dus worden voorkomen door de eigen omgeving schoon te 
houden. 
Als hengelsportvereniging kunnen we concluderen dat er wel zwerf-
afval lag maar dat het reuze mee viel l

Bikkels
Ze zwemmen iedere dag van 
de brug aan de Kleasterdyk 
naar het Wiid vice versa. 
Janneke Bergsma en Aagje 
IJbema draaien hun hand er 
niet voor om. Bikkels noemen 
we dat.

Gestart in augustus op het traject 
brug Kleasterdyk naar de brug 
Koekoeksleane. In verband met 
de lagere temperaturen hebben 
ze de route gewijzigd naar het 
Wiid. Ze dragen nu ook hand-
schoentjes en kousjes tegen de 
kou. De planning is om dit tot 
31 december vol te houden en 
zoals ze zelf al watertrappelend 
en lachend riepen: “dan hopen 
we dat de brug volstaat en een 
gigantisch onthaal krijgen met 
korps, rookkanonnen, partypop-
pers, alles erop en eraan”. Op e 
Roaster wenst Janneke en Aagje 
veel succes met hun dagelijkse 
zwemtochten. Respect! l

Nieuws van gymnastiekvereniging Berlikum
De herfstvakantie is alweer voorbijgevlogen en normaliter zijn we dan volop aan het trainen voor 
het nieuwe wedstrijdseizoen. Maar de onzekerheid die deze Coronaperiode met zich meebrengt, 
heeft ons doen besluiten om dit nieuwe seizoen niet mee te doen aan de wedstrijden. Eén van de 
beweegredenen hiervoor is de belasting en de gezondheidsrisico’s van de juryleden, trainers, vrij-
willigers en onze leden. 
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■  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!

Voortgang project Natuerlik 
Ferskaat Berltsum
Het zijn bijzondere tijden. De voortgang wordt sterk bepaald 
door de ontwikkelingen van corona.

Dit voorjaar hebben wij met een beperkt groepje nog 20 bomen 
kunnen planten in het Hemmemapark. Wij hadden in maart nog 
de aanplant van de Kwekerijleane op het programma, maar omdat 
dit met meerdere mensen moest gebeuren, hebben wij dat uitge-
steld tot het najaar. Wij zitten nu in de tweede golf en durven het 
niet aan om met een grotere groep te gaan planten. Onze gezond-
heid staat voorop.

Wel hebben wij enkele percelen op de Pôlle ingezaaid, met een 
beperkt groepje en met alle voorzorgsmaatregelen. Het wordt een 
bloemenweide met soorten die in een grasland vegetatie thuis 
horen. Minder uitbundige bloei maar duurzamer. In het voorjaar 
2021 hopen we dat we langs de rand van het voormalige veiling-
terrein een houtsingel kunnen planten. Deze wordt een circa 5 m 
hoog. Het bestaat uit diverse struikensoorten waardoor het gehele 
jaar nectar en stuifmeel wordt geleverd. Bovendien schermt de be-
planting de loodsen en geparkeerde vrachtauto’s af. 
Wij kijken er naar uit om in het voorjaar 2021 ook de Kwekerij-
leane te kunnen inplanten.

Intussen hebben wij van de vier subsidieverstrekkers (Gemeente 
Waadhoeke, Wonen Noord-West Friesland, Provincie Fryslân en 
het Oranjefonds) uitstel van de opleveringsdatum gekregen. Het 
wordt nu 1 mei 2021. Wij blijven optimistisch l 

Namens Stichting Hemmemapark
De Werkgroep Natuerlik Ferskaat Berltsum

We hebben na de Pink(-ster) edi-
tie gelukkig heel veel positieve 
reacties gehad op onze eerste on-
line quiz. Het was even wennen 
en dus liep misschien niet alles 
even soepel maar we hebben er 
in ieder geval veel plezier aan be-
leefd. Dus nu tijd voor de tweede 
online editie. We hebben deze 
keer 9 rondes voorbereid en ho-
pen natuurlijk dat jullie allemaal 
weer gezellig meedoen vanuit de 
huiskamer. 

Hoe kun je meedoen?
Om mee te spelen met onze on-
line HERFST-editie van de Borrel- 
en Muziek-notenquiz hoef je je 
niet vooraf op te geven. Maar zet 
het wel even in je agenda... 

Wat heb je nodig?
•  Een laptop of TV met internet-

verbinding (om ons te kunnen 
zien & horen)

•  Een tablet of mobiele telefoon 
met internetverbinding (om 

het antwoordformulier in te 
vullen en te versturen)

Hoe werkt het verder?
Ga zaterdag 31 oktober tussen 
19.30 en 19.45 uur naar: https://
www.twitch.tv/borrelenmuziek-
notenquiz

Hier zie je vanaf ongeveer 19.45 
uur de link naar het antwoord-
formulier. Vul deze link in op 
je tweede apparaat. Je kunt ook 
deze QR-code scannen: 

Dit hoef je maar 1x te doen, na 
iedere ronde zie je de link naar 
het antwoord-formulier voor de 
volgende ronde (klik & klaar). 

We spelen 9 rondes en wanneer 
alle antwoordformulieren bin-
nen zijn, gaan we alles nakijken 
en maken in de loop van het 
weekend de winnaar(s) van de 
quiz bekend.

Doe je mee? Je kunt in een team 
of alleen meespelen. Als je met 
een team meedoet, hou dan re-
kening met #anderhalve meter 
(doen wij ook) l
 

Online Borrel- & Muzieknoten Quiz
Zaterdag 31 oktober is het weer zover! We hadden natuurlijk heel graag met jullie allemaal ‘live’ 
in it Heechhout willen staan maar dat zit er helaas (nog) niet in.
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Berltsum kultuer
31 oktober 18.30-20.00 uur Lichtjesavond
31 oktober 20.00 uur Borrel- en Muzieknoten quiz online 
13 november 18.00 uur  Oud papier
Iedere dinsdag 9.00-11.00 uur   Spreekuur Gebiedsteam Waadhoeke -  

Groene Kruis Gebouw

Noch in kear Samar in Momint...

 “Zoek de verschillen”

CORIENS ITEN
Pompoentiid!
Op in reinige middei yn septimber 
ride ik yn myn waarme auto fanút 
Sint Anna nei de pleats fan Marja 
Tinga en har man oan de Kleaster-
dyk 26 te Berltsum. Dêr ferkeapet 
Marja neist ierappels, sipels en 
woartels in protte soarten pom-
poenen en kalebassen. Ik krieg in 
protte pompoenen mei en ha er 
thús wat lekkers fan makke!
As der wer pompoenen oan de kant fan de dyk stean, witte je 
hoe let it is: de hjerst stiet der oan te kommen. Dizze pompoen-
quiche hat sokke hearlike hjerst smaken. Mei tijm, knapperich 
filodeeg, swiete pompoen en frisse geitetsiis. De smaken binne 
sa lekker by elkoar. 
Yn 30 min. hast de tariedingen wol dien, der nei moat it noch 
efkes yn'e oven. Underwilens ast do in salade foar der by mak-
kest. Ik bin benijd of dizze quiche jim ek sa goed smeitsje sil!

Ingrediënten Pompoenquiche met geitenkaas en tijm voor 
4 personen:
600 gram pompoen
4 eieren
200 gram geitenkaas 
150 ml (slag)room
2 tenen knoflook
6 a 7 takjes tijm (van de tak gerist) 
5 plakjes filodeeg
Zonnebloemolie 
Cayennepeper
1/2 bouillonblokje 
Peper en zout

Zo maak je het:
1.  Verwarm de oven voor op 180 graden en laat het filodeeg op 

het aanrecht onder een natte theedoek ontdooien.
2. Was de pompoen, verwijder de kern en snijd in blokjes.
3.  Kook de pompoen in water met het halve bouillonblokje in 

ong. 10 min. net aan gaar. Giet de stukjes pompoen dan af. 
4.  Meng wat olie met een snufje cayennepeper en smeer met 

een kwastje de plakken  filodeeg hiermee in. 
5.  Leg de plakken filodeeg in een ingevette ovenschaal, waarbij 

het deeg minstens 10 cm over de rand valt. 
6.  Meng in een kom de room, eieren, geperste tenen knoflook, 

1/2de van de tijm en flink wat peper en zout met een garde.
7.  Leg in het filodeeg de pompoenblokjes, de geitenkaas en de 

overgebleven tijm. Overgiet het geheel met het ei-mengsel. 
Vouw dan het filodeeg nonchalant naar binnen over de in-
houd heen. 

8.  Bak de quiche in het midden van de oven in ongeveer 30 mi-
nuten gaar en goudbruin. Dek de quiche af met aluminium-
folie als het te bruin wordt. l

Lekker smikkelje! 

"Zoek de verschillen". Er is maar 
1 verschil: de bovenste foto is 
Berlikum en de onderste is Mid-
delburg. 

M.vr.gr. A.H. Klokke

Geachte redactie,
Voor mij, Marjan Dekenga, was 
“Samar in Momint” van week 39, 
héél bijzonder. Want op de foto 
onder die van Berlikum, staat de 
Oostkerk van Middelburg.
Ik kom uit Middelburg en heb 
dichtbij de Oostkerk gewoond.
En mijn man en ik zijn er in 1967 
getrouwd. Als we langs de kerk 
in Berlikum rijden zeggen we 
vaak, “het is net de Oostkerk”.

Is onze vergadering het risico 
waard? We vonden van niet. 
Daarom hebben we de vergade-
ring gecanceld. De agenda met 
de bijbehorende stukken (zie de 
website) houden we aan tot vol-
gend jaar. Voor nu rekenen we 
op jullie begrip. Je mag ons uiter-
aard altijd benaderen als je vra-
gen hebt.

Lichtjesavond
En dan is daar de lichtjesavond 
op zaterdag 31 oktober. Door 
omstandigheden (bestuurders 
zijn ook maar mensen) ging die 
vorig jaar niet door. Nu staan er 
in de aula zo’n 500 lichtjes te 
wachten om ontstoken te wor-
den. Dat gaan we zaterdag 31 
oktober doen. Tussen 18.30 en 

20.00 uur staan wij daar om ie-
der 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. Gedenken, 
in alle rust en eenvoud met ruim 
afstand van elkaar. Hoewel de pa-
den verlicht zijn, is het tussen de 
graven donker. We raden je aan 
een zaklamp mee te nemen. De 
lichtjesavond wordt mede mo-
gelijk gemaakt door Miedema 
Makelaars, Jelle Eijzenga Fysio-
therapie, Van Tuinen Tuinservice 
en de Protestantse Gemeente 
Berltsum.

Slag om de arm
Mochten de weergoden ons niet 
gunstig gezind zijn, dan stellen 
we de lichtjesavond uit naar za-
terdag 7 november. En wat co-
rona betreft, we houden een slag 
om de arm. Via onze website (dle-
berlikum.nl) en Facebook (face-
book.com/Uitvaart.DLE) houden 
we jullie op de hoogte l 

Het bestuur van De Laatste Eer

Documentatiecentrum De Grúsert 
gaat digitaal
Het bestuur heeft de afgelopen maanden niet stil gezeten en is druk bezig geweest om het beno-
digde geld binnen te halen om de foto- en overige collecties van het documentatiecentrum (Ver-
maningsstrjitte 3) te digitaliseren. En de financiering is nu rond met dank aan alle fondsen en 
gemeente Waadhoeke die dit mogelijk maken.

Over Lichtjesavond en Ledenvergadering
We waren van plan onze uitgestelde ledenvergadering afgelopen 8 oktober te houden. Maar met 
het oplopen van de besmettingen groeide ook de twijfel of we er wel goed aan deden deze bijeen-
komst te houden. 

De hele oude computers gaan nu 
weg en met het nieuwe materiaal 
kunnen we sneller aan de slag. 
Zijn er mensen die met compu-
ters om kunnen gaan en zich nu 
vervelen? In het documentatie-
centrum zijn voldoende veilige 
werkplekken om ons te helpen. 
Je kan contact opnemen met 
Durk Osinga, tel 06-17146134 of 
mail naar durkosinga@upcmail.
nl. 
Onze stichting kan voor de jaar-
lijkse exploitatie niet zonder 
onze donateurs. Omdat we van-
wege corona niet bij u aan de 

deur komen voor contante beta-
ling van uw donateursbijdrage 
vragen wij u de bijdrage met een 
vaste jaarlijkse overschrijving 
over te maken op bankrekening 
NL 37 RABO 0146 0424 92 van 
stichting Oudheidkamer De Grú-
sert.
Al jaren komen wij u bij u langs 
voor de verkoop van Amaryllis 
bollen. We weten, dat veel men-
sen ons verwachten zo voor de 
Sinterklaas. We hebben dit ook 
echt nodig om jaarlijks rond te 
komen maar ook hier gooit co-
rona roet in het eten. 

Wilt u wel graag Amaryllis bol-
len? Neem dan even contact 
op met Hilda Dijkstra, tel 06-
41463011 of mail naar dijkstra-
berlikum@upcmail.nl. 
Dan krijgt u op tijd de bollen 
thuis bezorgd l
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Oplage 
Dorpskrant Op ‘e Roaster verschijnt iedere maand (behalve 
in augustus) in een oplage van ca. 28.000 exemplaren. 

Verspreiding
Zie colofon ‘De Stienser’ - 
door: FRL Leeuwarden (tel. 058-2154157)

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 9 november 2020 

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

•  Kopij dient uiterlijk maandag 9 november 2020 op de re-
dactie aanwezig te zijn via krant@berlikum.com

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
woensdag 18 november 2020

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

> Glasbewassing 
 (bedrijf en particulier)

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

Berlikum  |   06 57 70 36 90   |  vandergraafmultiservice.nl

Voor een 
zichtbare 

verzorgingBuorren 76, Berltsum
Telefoon 0518-461744

Bitgumerdyk 30b    
9041CE Berltsum 

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

Vaste prijs
voor uw
boekhouding? 

Op ons kunt u rekenen
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