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Manege Hynstehiem

Ramona’s earste lessen waren jûn
troch Hans Hettinga en Sybren
Reitsma. ‘Sy wiene myn ikoanen
en ha my echt de basis bybrocht.’
Nei oerlis mei de famylje kamen
Jan en Ramona op de buorkerij.
Dit wie yn 2007. Earst hat Jan tegearre mei syn heit it bedriuw op
harren namme hân en sûnt 2012
kinne Jan en Ramona een VOF
starte. It suske fan Jan makke it
logo wêrfan harren beppe de buorkerij tekene hat.
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MIJN AUSTRALIË AVONTUUR

Oan’e keukentafel op Kleaster Anjum 2 tref ik Ramona Bakker die
tegearre mei har man Jan Hiemstra de manege Hynstehiem runt. Net
wittende dat it by Berltsum hjeart. Dat ha wol mear minsken fertelt se
my. Toch hjert Hynstehiem echt by Berltsum. In ferskûlen peareltsje
mei prachtige bisten en minsken die mei passy harren fak útoefenje.
Aardich om te witten is dat Jans pake (ek in Jan) de namme fan ús doarpskrante ‘Op’e Roaster’
betocht hat. Hiel wat jier lien fansels. (1989, redaksje)
Oarsprong Hynstehiem
Jans heit en pake hiene in
maatskip mei kij. It melkfeebedriuw stoppe yn 1991 en de
fleis kij yn 1998. Dernei hie de
buorkerij even gjin bestimming.
It lân waar pachte dus der moast
wol wat betocht wurde. It wie
yn die tiid dat Ramona troch sûnensproblemen net mear goed
yn’e soarch wurkje koe en oan’t
sykjen wie nei in nije ynfolling
fan har wurk. By it blêdzje fan
fotoboeken stuite sy op fakansjefoto’s fan Skylge wer’t sy as jong
famke elk jier in oere hynder
ride mocht. Wer even ûntduts se
hoe lokkich sy har hjirby fielde.
En sadwaande is se har hert folgen gongen om mei hynders te
werken en is se op har 24e begongen mei hynderridlessen en
kocht se har eigen hynder die
stean mocht by skoanheit. In
moai Frysk hynder, Eeke. Eeke
krige mei hynst Mark in moai
foal neamd Marieke Rikst en ek
har foal wennet op Hynstehiem.
Eeke waar boechbeeld fan Hynstehiem.
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BORN to Travel

Eeke mei faol Marieke Rixt
Karriêre
Ramona fertelt dat se in hiele
ûndernimmende puber wie die
oeral oan mei die. Korps, fuotbal, keatsen neam mar op. Al
hiel jong gong sy de ferpleging
yn wêrby se op ferskiedene lokaasjes wurke hat. It siikenhus,
de revalidaazje-ôfdielingen en
Talant. It fersoargjende sit eryn
en nei de carrièreswitch is dat
noch altiten te merken. Ramona
hecht in soad waarde oan bejegening en ynlibbing yn de oar.
Sa ek de hynders. De oplieding
tot sportmasseur slute hjir goed
by oan. Dochs wie it net klear.
Mominteel docht se in studie
tot osteopaat oan de Hippo Sofia Academie te Hooge Mierde
yn Brabân. Enthousiast fertelt
se oer alle mogelijkheden die
de stúdzje jout yn it wurk mei
hynders. Achter yn’e tún stjit in
studearhokje, mei útsicht oer de
greiden, wer it geraamte fan in

Ramona mei hyngst Mark en Jan mei merje Marieke Rixt

hynder leit. Alle botsjes en struktueren helpe by it begripen fan
de anatomie en pathologie. ‘Sa
fascinerend!’
Oanbod Hynstehiem
Op de manege is plak foar 80
hynders. Self ha se 14 hynders
en yn totaal bin der no 31. De
oare 17 bin fan stallers. Stalle is
sawol simmers as winters mooglik. Derneist wurde er lessen jun.
‘De lessen bin mei maksimaal
4 persoanen. Dan kin we goed
it oersicht bewarje.’ Ramona
begjint de lessen mei útlis oer
bejegening. Hoe fiel je jinsels,
hoe kom je ta op in hynder. Mei
lytse oanwizingen hynsteride is
de ynstek. De lessen wurde jûn
mei earkes yn sadat de hynders
net hoeve te skrikken fan lûde
ynstruksjes.
Alle lessen bin wol mooglik.
Dressuer, springe, grondwerk.
It is mar krekt wat de fraach is.
Ek wurde der op Hynstehiem
wedstriden en ponykamp organisearre. Derneist is er in bêd en
brochje mei keuken, sauna en
in sportzaal. Earder bedoelt foar
ruiterfitness. Dat stjit even op in
leech pitsje. Yn’e tún is in survivalparcours boud. Yn’ e takomst
wol Ramona op Hynstehiem in
soarchbuorkerij begjinne foar
minsken mei psychische klachten sa as nei in burn-out of foar
reyntegraasje. Mei alle oare bisten: 3 hûnen, 4 katten, 13 skiep,
2 kij (Pytsje en Sytske), 10 hintsjes, 2 knyntsjes en baarch Pieter
is de buorkerij der uitermate geskikt foar. En Ramona mei har
enthousiasme én in HBO studie
yn 2023 ek ●

Hoi allemaal!
Laat ik beginnen met mijzelf voor te stellen. Mijn naam is Maritha Born. Ik ben 22 jaar oud en kom uit Berltsum. Ik studeer
toerisme aan de NHL-Stenden te Leeuwarden. In februari begin
ik met mijn 4e en tevens laatste jaar. Dit betekent stage lopen en
scriptie schrijven. Ik heb na een korte zoektocht stage gevonden
bij reisbureau Chimu Adventures in Sydney, Australië. De stage
duurt in totaal 7 maanden. Tijdens deze 7 maanden mag ik een
kijkje nemen bij hun kantoren in Sydney, Brisbane en Auckland
(Nieuw Zeeland). Aangezien ik voornamelijk online marketing zal
gaan doen, mag ik ook mee naar Antarctica om promotiemateriaal
te schieten, super gaaf!
Maar eerst de voorbereidingen: Visum regelen, medische keuring
in Amsterdam, vliegticket regelen, koffer kopen, accommodatie
zoeken, coronaregels doornemen, internationaal rijbewijs aanvragen, reisverzekering afsluiten en nog veel meer. Ach, het is het
allemaal ook wel waard. De komende maanden zal ik jullie op de
hoogte houden van mijn avonturen in Australië. Ik vertrek 12 februari, en heb er super veel zin in! Één klein probleempje... ik ben
al doodsbang voor de kleine Nederlandse spinnen ●
Cheers, Maritha Born

Huisartspraktijk
R.A.Comello te BERLIKUM
PRAKTIJK EN APOTHEEK GESLOTEN

van maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari 2022
i.v.m. vakantie
WAARNEMING:
Huisartspraktijk Marssum
Tel. 058 - 2542255
Herhaalt u tijdig uw medicijnen??
(Herhalen t/m dinsdag 15 februari)

De truck van Nochris
bij jou voor de deur!

Bern mei in ferhaal: Niek van der Kuur
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Niek van der Kuur. In het onderstaande verhaal vertelt Niek iets over zichzelf. Wij horen iets over zijn hobby’s,
school en hoe hij het vindt om in Berltsum te wonen. Veel leesplezier met zijn
verhaal.

OPHAALAFSPRAAK MAKEN?
BEL 06 - 55 70 08 19
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Ik bin Niek van der Kuur en ik bin 9 jier,
ik wenje op de Hofsleane 42. Ik wenje hjir
mei myn Heit en Mem en myn twa broers
Jorn en Ferre. Myn broers binne 13 en 6
jier âld. Us heit wurket by Vitens, dat is
in wetterbedriuw en myn mem wurket op
in skoalle.
Myn hobby’s binne fuotbal en hut bouwen. We bouwe faak in hut mei myn freonen meastal yn it bosk by et fuotbalfjild.
Jelco is der meastal ek by, hy is myn bêste
freon. Freed te middeis gean ik nei streetdefence, der lear je selfferdedigje en oare
dingen.
It leukste dat ik ha mei makke wie nei
Kroatië. Der binne wy no 2 kear west, se

ha der hiele moaie wetterfallen en et is
der lekker waarm, soms wol 40 graden.
Skoalle fyn ik heel leuk. Ik sit yn groep 6
by juf Lisanne. We ha in leuke klas. Gym
fyn ik et leukst op skoalle.
Ik wol letter profvoetballer wurde. Oat dat
net lukt wurdt ik boer. Ik help myn pake
en omke ek wolles op de boerderij. Stiekem riid ik ek self wolles op 'e trekker.
It aller spannendste wat ik ha mei makke
wie de spooktocht fan et piipskoft. Dat
wie jûns yn 't donker fan it hemmemapark en troch it doarp.
Wat ik moai fyn oan Berltsum is dat er
hele leuke dingen binne. Et fuotbalfjild
en speeltun fyn ik leuk, der bin ik faak l
Groetsjes van Niek

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

■ MATRASSEN, LATTENBODEMS, DEKBEDDEN,
KUSSENS, BEDLINNEN
■ DAMES- EN HERENKLEDING
■ WERKSCHOENEN, KLOMPEN, DAMESSCHOENEN
■ GEREEDSCHAPPEN

Berltsum • 0518-41 92 95

www.siegersmagevelrenovatie.nl

■ AUTO ONDERHOUDSPRODUCTEN,
AUTO/AANHANGWAGEN ONDERDELEN
■ SPEELGOED
■ HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN
■ BREI- EN HAAKGAREN, HANDWERK ARTIKELEN
■ LEVENSMIDDELEN

FOAR MOAI TÚNWURK

■ VERF EN SCHILDER ARTIKELEN
■ HOME DECORATIE
■ HONDENVOER
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Kijk voor meer informatie op www.berlikum.com
of op onze facebookpagina

De Opslach 2
9041 GA Berltsum

germsgrien
germsgrien.nl

06-2693 4267
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Berltsum yn bedriuw
Financiële hart Johannes Wassenaar
ligt bij boeren en tuinders
Financiën spelen een grote rol in het leven van Johannes Wassenaar. Reeds op de lagere school waren cijfers en getallen een uitdaging om ze helder en inzichtelijk te maken. Inzichtelijk, een woord
dat weer verdacht veel lijkt op de naam van zijn nieuwe bedrijf dat hij samen met Dick Bijlsma
vorig jaar juni heeft opgericht genaamd Ynsigt. Een bedrijf dat boeren en tuinders ontzorgt bij
het aanvragen van financiering en aanverwante zaken. Daarnaast, eveneens in Grou, is Johannes
een van de vier vennoten van het bedrijf Agri Vastgoed BV. Agrarische makelaars en taxateurs in
Friesland.

Johannes Wassenaar mag met
recht een bezige bij worden genoemd. Naast nuchter en realistisch kan hij gedreven en met
passie zijn liefde voor de financiële agrarische sector verwoorden. Zozeer dat een ‘leek’ op
dit gebied in zijn enthousiasme
wordt meegevoerd. Zijn grote
financiële talent is geheel op
zijn plaats bij het werk dat hij
nu doet en eigenlijk zijn gehele
werkzame leven heeft gedaan.
Wat ook meehelpt is dat Johannes opgegroeid is in een agrarisch milieu.
“Us heit en mem hienen in feebedriuw en fansels holpen wy as
bern dan ek foar in part mei. Fan
de fjouwer jongens wie dér oars
net ien dy’t bedriuw oernommen
hat mar foar myn funksje fan no
wit ik wol wat der yn in agrarysk
bedriuw spilet.”
Na lange omzwervingen in
schoolopleidingen
paste
de
eindbestemming met de Hogere
Landbouwschool en dan de richting financieel economisch management op agrarisch gebied
geheel in Johannes zijn straatje!
Zijn stageplek werd de RABO
bank in Menaldum en daar werden zijn taken al snel uitgebreid.
Een poosje later volgde er een fusie met de banken in Franeker en
Harlingen en kwam er een vacature op de commerciële binnendienst van de nieuw gevormde
agrarische afdeling.
Na een jaar kon ik doorschuiven
naar de functie Agrarisch Adviseur. “Dat wie in prachtich momint foar my om nei myn stúdzje
yn te stappen. Fansels moast ik
my wol efkes sjen litte. As jong
keardel binne je yn petear mei

de boer dy’t faak folle âlder is.
Je moatte harren fertrouwen
winne.”
Na de fusie van de banken met
RABO Leeuwarden werd het
werk gebied vergroot tot Leeuwarden-Noord West Friesland
en kwam het kleinschalige opereren al meer in het gedrang. In
2018 werden alle Friese agrarische teams samengevoegd. De
organisatie werd daarmee groter
maar ook onpersoonlijker en de
tijd die je voor een klant kon
nemen geringer. Werkgebieden
werden voor het personeel verder opgedeeld met een strakkere
taakomschrijving en bevoegdheid. “Ik hie dér bot muoite mei
en fûn altyd it ferhaal fan de
klant wichtich en it tiid nimmen
derfoar. De profesjonele organisaazje wie dan wol op streek mar
de freiheit waard minder.”
Op het juiste moment was daar
dan Agri Vastgoed uit Grou die
begin 2019 Johannes polsten
voor een werkverband in hun
bedrijf en de mogelijkheid medevennoot te worden. Na 20 jaar
RABO bank even een moeilijke
keuze maar ook de mogelijkheid
om weer een nieuwe uitdaging
te vinden. Agri Vastgoed, adviserend en bemiddelend bij koop
en verkoop van agrarische bedrijven en landbouwgrond en financiering bracht voor Johannes
weer een nieuwe portie adrenaline en elan. Aanvankelijk was het
dan ook de bedoeling dat Johannes ook een gedeelte vastgoed
in zijn portefeuille zou krijgen
maar de financiële tak van het
bedrijf ontwikkelde zich zodanig
dat eerder uitbreiding van perso-

neel in dit segment noodzakelijk
was en Johannes in het geheel
niet toekwam aan de makelaardij binnen het bedrijf.
Uit deze noodzaak ontstond dan
ook het bedrijf Ynsigt om boer
en tuinder in een ‘wir war’ van
financiële complexheid bij te
staan en hun van dienst te zijn
in hun bedrijfsvoering. “It giet
ús alhielendal om de boer en
túnder, sy binne wichtich foar ús
en wy hawwe dér gefoel by. Sy
binne us ienige klant.”
Het bedrijf Ynsigt staat de boer
en tuinder bij wanneer er bijvoorbeeld financiering nodig is
voor aankoop van een bedrijf,
een nieuwe stal of bij verkoop.
Bedrijven die bij de banken onder ‘Intensief beheer’ staan kunnen door hulp van Ynsigt weer
het predicaat ‘normaal beheer’
verkrijgen door middel van een
goed strategisch en financieel
plan en intensieve begeleiding.
Daarbij zijn financiële scan,
strategisch advies, coaching, visie en liquiditeitsplanning in de
bedrijfsvoering sleutelwoorden.
Ook wordt gebruik gemaakt van
alternatieve
financieringsvormen van een particulier of zakelijk belegger. Kortom Ynsigt is de
gids in een complexe wereld van
financiering en advies.
Is er voor deze financiële grootmeester ook nog enige ontspanning? Deze vindt hij naast thuis
bij zijn gezin op de ‘heilig’ verklaarde wekelijkse sportavond
met vrienden, dit met de ingrediënten squash en muurkaatsen.
“Myn sportjûn fyn ik fantastysk,
dat is inkel genietsjen!” ●
Jan J

COLUMN
“Ik mag er zijn” zegt ze:
“Hoe mooi is dát!”
Ze komt naar de praktijk en heeft er zin in! De vorige keer hebben we een EMDR-sessie gedaan waarbij ze aan de slag is gegaan met een situatie uit het
verleden. Eén situatie waarin ze door haar vader niet
serieus is genomen en ze het gevoel kreeg: “ik mag
er niet zijn”.
Het is 30 jaar geleden en het moment staat op haar netvlies gebrand, ze weet nog precies waar ze stond, hoe
haar vader keek. Ze voelt de spanning, ruikt de geuren,
hoort de geluiden van dat moment alsof het gisteren
was. Eén moment in haar leven dat is uitgegroeid tot een
trigger die haar helemaal van de wijs kan brengen. Zodra zich een soortgelijke situatie voordoet in haar leven,
voelt ze de tranen omhoog komen. Als ze bijvoorbeeld
tijdens een vergadering het gevoel krijgt dat ze niet serieus wordt genomen, worden alle alarmbellen: “ik mag
er niet zijn” geactiveerd. Ze is weer even dat meisje van
toen en niet meer in staat als volwassen vrouw te reageren.
We starten de sessie en gaan terug naar het moment met
haar vader, de emotie is meteen voelbaar. Ik vraag haar
het lampje te volgen met haar ogen, in haar oren klinken
piepjes en met haar handen houdt ze de trilblokjes vast,
allemaal afleiders die ervoor zorgen dat de emotie van de
herinnering wordt gewist. We zijn een halfuurtje bezig,
diverse beelden komen langs en ik vraag haar te kijken
naar het beeld van 30 jaar geleden. Hoeveel emotie roept
het nog op, op een schaal van 0 tot 10? “Een 3” zegt ze.
We zijn met een 9 begonnen, EMDR doet wat het moet
doen.
Als het beeld geen emotie meer oproept, vervolgen we
de sessie met de zin die ze graag zou willen geloven over
zichzelf: “Ik mag er zijn!” zegt ze. Ze volgt de lamp en
spreekt de zin uit: “Ik mag er zijn! Ik mag er zijn!” We
herhalen tot ze overtuigd is en zich sterk voelt.
Vandaag is ze terug. Het voelt echt als een wonder: “Ik
mag er zijn!” zegt ze: “Hoe mooi is dát!”.
Als je iets écht graag wilt, zorg dan dat het lukt. Ook jij
kunt het! ●

VRIJDAG 25 FEBRUARI

Mindset running bij Eijzenga
Bent u ook zo klaar met de Corona? Onderzoek wijst uit dat 1
op de vijf mensen, mentale en lichamelijke klachten ervaart!
Op vrijdag 25 februari organiseert Team Eijzenga een hardloopclinic: Hardlopen met gezond verstand. We starten om 10.00 uur
vanaf It Koartlan 6, Berltsum.
Er zijn verschillende manieren om de klachten aan te pakken,
maar een van de belangrijkste manieren is bewegen/ hardlopen.
Tijdens het hardlopen wordt in de hersenen endorfine aangemaakt, ofwel lichaamseigen morfine. Dit stofje onderdrukt pijn
en heeft een kalmerend effect. Daarnaast komt bij sporten dopamine vrij! Dopamine is een neurotransmitter dat belangrijk is in
ons beloningssysteem en een fijn gevoel geeft.
Laat je meenemen door de mooie plekjes van Berltsum en omstreken met een gediplomeerde instructrice en wordt de beste versie
van jezelf.
Nog nooit hardgelopen? Meld jezelf aan en ga ervoor.
Mailadres: info@teameijzenga.nl
Op 2 juli 2022 organiseert Team Eijzenga een wandel/ hardloop
evenement voor "spieren voor spieren". Een prachtig en nobel
streven is om tijdens dat evenement een van de verschillende afstanden te lopen. (5, 10, 21, 42 en 85 kilometer).
Ook hier kunt u zich voor aanmelden via ons mailadres:
info@teameijzenga.nl voor vragen kom naar onze sportschool.
Build a strong mindset, the body will follow ●
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Wat is je hobby, wat maak je?
Mijn hobby is met hout werken
en ik maak o.a. vogelhuisjes en
dingen op bestelling.
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Vertel eens hoe en wanneer het
allemaal is begonnen?
Het begon op school want voor
een opdracht moesten we vogelhuisjes maken. Ik dacht dat kan
ik thuis ook wel. Ik gaf ze aan
familie en vrienden en daarna
dacht ik misschien kan ik ze verkopen en nu verkoop ik ze bij
ons op de oprit.

Sinds 5 oktober 2021 wonen wij in Berltsum op De Boppe.
Wij zijn George Dijkman (70) en Nicole Lem (62) en komen
uit Amsterdam. Nicole daar geboren en getogen en George
geboren in Beverwijk. We hebben elkaar op het werk leren
kennen en zijn in 1990 getrouwd. We woonden toen in
Landsmeer (dorpje tegen A’dam aan). Daarna zijn wij naar
Zaandijk verhuisd en later weer terug naar Amsterdam. We
hebben jarenlang gevaren met een kleine kruiser (8 mtr). In
de weekenden in Noord- en Zuid-Holland en met vakanties
vooral veel naar Friesland.
Later hebben we de kruiser verkocht. Daarvoor in de plaats
kochten we 14 jaar geleden een chalet aan het water (met
weer een bootje) op een vakantiepark in Lemmer.
Vanwege de slechte rug van George, ging het varen op een
gegeven moment niet meer. Onlangs hebben we het chalet
en het bootje verkocht.

Maak je naast vogelhuisjes nog
meer dingen?
Ja ik maak ook nog dingen op bestelling. Zo heb ik bijvoorbeeld al
2 konijnenhokken op besteling
gemaakt. En ik ben nu gevraagd
om ook een konijnenren voor op
het gras te maken.
Welk materiaal gebruik je?
Ik gebruik verschillende soorten
hout zoals tuinhout, steigerhout
en vuren.

We hebben vaak tegen elkaar gezegd, dat we wel in Friesland zouden willen gaan wonen.
Vanwege de pandemie, kon Nicole thuiswerken. 1 dag per
week naar kantoor (in Leiden) vanuit Friesland zou geen
probleem zijn. George is gepensioneerd, dus wat hield ons
tegen. “Als we het nu niet doen, doen we het nooit”. Dus zijn
we vanuit Lemmer in Coronatijd naar huizen wezen kijken
in Friesland.
En tja, hoe kom je nou in Berltsum terecht? Nou gewoon via
Funda :-)
We vonden het huis en de omgeving prachtig. Het idee om
weg te gaan uit de drukte van Amsterdam naar een mooie
rustige weidse omgeving sprak ons enorm aan.
Jammer is wel dat Nicole na 24 dienstjaren bij Achmea als
secretaresse is afgespiegeld vanwege een grote reorganisatie. Zij is nu zonder werk.
Omdat we ook onze flat aan de rand van Amsterdam op de
10e etage goed hebben kunnen verkopen hebben wij deze
sprong richting het hoge Noorden gewaagd.
Dit deel van Friesland kennen we nog niet zo goed, maar het
wordt steeds meer eigen.
We willen nog veel meer ontdekken en blijven genieten l

Zit deze handenarbeid bij je in
de familie? En bij wie?
Ja ik heb het deels van mijn vader die was vroeger ook zo bezig.
Die is alleen verder gegaan in de
metaal.
Ga je van je hobby je werk maken? En waaraan denk je dan?
Ja, mijn droom is om dit zo een
beetje voort te zetten en mijn
baan er van te maken.

Voorlopig kunnen de mensen
nog bij je terecht?
Ja de kar staat bij goed weer buiten bij ons huis (bruggetje IJsbaan).
Belangstellenden
kunnen ook
altijd een kijkje nemen op de
Facebookpagina Brutus houtbewerking en daar dan nog vragen
stellen, want wij kunnen dan altijd nog over een bestelling praten l

Om alvast in de stemming te komen....
"Eind augustus 2022 staat ons dorpsfeest, tevens het 70 jarig bestaan van Oranje Nationaal, op het programma.
Op 'e Roaster probeert jullie met flashbacks, programma's en foto collages uit deze 70 jaar de komende 6 maanden alvast in de stemming te brengen".

Algemene informatie

Dit feestprogramma wordt u aangeboden door:

Opgave
Heel Berltsum bakt: Tot dinsdag 26 augustus via de site www.oranjenationaal.nl of bij
Annemieke de Zwijger, Wettertún 20 of via annemiekevanderkaaij@gmail.com.
Bauke Zuiderhof Kaatspartij: Uiterlijk 28 augustus bij Engele Bouwma, Buorren 63, tel. 462366 of
via e.bouwma7@chello.nl of Harry Kooistra, Bûterhoeke 38, tel. 461647 of via kaatsen@oranjenationaal.nl
Klaverjassen: op vrijdag 29 augustus van 13.00 tot 13.45 uur in ‘t Heechhout.

Familie Hoekstra
en medewerkers
wensen u een
gezellig dorpsfeest
Lid worden van Oranje Nationaal?
Meld je aan via www.oranjenationaal.nl vóór zaterdag 23 augustus en ontvang de kortingsbonnen nog voor dit feest,
in
samenwerking
met
onder de voorwaarde dat je tenminste 3 jaar lid blijft.
Oranje Nationaal.
Treintje: Kosten: € 0,50 p.p. Rondgang door het dorp met vertrek en aankomst bij de feesttent.

Op en rond het dorpsplein

Promenade 9, 8861 NT Harlingen
Tel. 06 20742020

www.facebook.com/TWADharlingen

28 en 29 augustus: 09.30-12.00 uur, 13.30-16.30 uur en 19.00-21.00 uur. 30 augustus: 15.00-17.00 uur en 19.00-22.00 uur.

Kortingsbonnen:
• Kortingsbonnen worden een week voor het feest bij de leden
thuis bezorgd
• De waarde van de kortingsbonnen voor leden bedraagt € 10,00

• Wel lid, maar geen kortingsbonnen ontvangen?
Neem na 20 augustus contact op met Sybren van Tuinen,
telefoon 462426 of per mail sjvantuinen@gmail.com

THE DANCE FACTORY

Algemeen:
• Kinderen t/m de basisschool hebben gratis toegang mits
onder begeleiding
• Meedoen aan activiteiten is altijd geheel voor eigen risico
• Er is EHBO aanwezig
• Consumptieprijs is € 1,85
Consumptie munten zijn nu al te koop bij Fleurich Blommen
en mear. In zakjes van € 20 en € 50 (resp. 11 en 28 munten)
• Geen 18, geen alcohol. Iedereen krijgt daarom een polsbandje
dat ook geldt als entree-bewijs.

• Alle programma informatie en dagelijks nieuwe foto’s zijn
Hemmemaplein 10
te vinden op www.oranjenationaal.nl
9041 BZ Berlikum
• Volg ons ook op www.facebook.com/oranjenationaal
en twitter @ONATBerltsumTel.:
voor 0518
het allerlaatste
nieuws
- 46 17
73
• Maak er met zijn allen een spetterend feest van
info@tdf-berlikum.nl
• Denk bij het verlaten van de tent aan de dorpsbewoners
www.tdf-berlikum.nl
die al eerder naar huis zijn gegaan
• Pas met zijn allen op de straatversiering

Sponsoren Dorpsfeest 2014:

403

a Bouw BV
uwb./bedrijfsp.
strabouw.nl

Wie ben je en waar woon je?
Ik ben Bertus Runia, bijna 15
jaar oud en zit in de 3e klas op
de AMS in Franeker ik doe daar
de richting bouw/wonen en interieur. Ik woon op Buterhoeke 14
in Berltsum.

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

Smit

Wigcheren
rkt – Slijterij
r.nl

Bertus Runia, jong en talintfol

EVEN VOORSTELLEN

Oranje Nationaal streeft er naar tijdens het dorpsfeest de toegangs- en consumptieprijzen zo laag mogelijk te houden.
Dit wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren waarvoor onze hartelijke dank!
Stichting Donaties Dorpsgemeenschappen Berlikum en Wier.
Door hun geweldige bijdrage is het mogelijk startgelden uit te keren voor de optocht en straatversiering.
Tevens stelt de Stichting het prijzengeld beschikbaar.

Bouwbedrijf Bijland B.V.

Fleurich blommen & mear

Postzegelhandel S. Herrema

Bouwbedrijf
Tel. 0518 461331
www.bouwbedrijfbijland.nl

Bloemen en woonaccessoires
Tel. 0518 461573

In/Verkoop, taxaties & bemiddeling
Tel. 0518 462253

Brouwer Gevelrenovatie

GEOCAST media

Siderius Heftrucks BV

Gevelrenovatie- en voegbedrijf
Tel. 0518 461928 / 06 20365470
www.brouwergevelrenovatie.nl

Live videoproducties
Tel. 0518 451993
http://geocast.nl

Verkoop/Verhuur heftrucks
Tel. 0518 461414
www.sideriusheftrucks.nl

De Berltsumer Makelaar

Koelmans Notariskantoor

Stucadoorsbedrijf P. Rondon

Advies & Taxaties (o.a. gevalideerd)
Tel. 06 29070303
sjvantuinen@gmail.com

met waarneemster Mr. S.A. de Vries

Tel. 0518 461975
info@notariskoelmans.nl

Stucadoorsbedrijf
Tel. 06 12219977
www.pieterrondon.nl

EC Engineering

Kr8werk

Van Tuinen Tuinservice

Installatie en besturingstechniek
Tel. 06 53533591
www.ec-engineering.nl

Branded Content Bureau
Tel. 058 7009729
www.kr8werk.nl

Hovenier
Tel. 0518 462667
www.vantuinen.nl

E.S.V. Berlikum BV

Pension Welgelegen

RVS verwerkingsbedrijf
Tel. 0518 461237
www.esvberlikum.nl

Zelfstandig wonen voor alleenstaanden
Tel. 0518 461563
www.pensionwelgelegen.nl

Snackwagen Postma
evenementen service
Tilledyk 3 • 9038 TB Engelum
(058) 253 19 54
(06) 53 22 19 43
(06) 12 22 23 39
info@snackgigant.nl
www.snackgigant.nl

30 augustus t/m 2 september
Op en rond het dorpsplein

A.W. Boomsma Mechanisatiebedrijf B.V.
0518-461252
Landbouwmechanisatie

Dames- en Herenkapsalon Gretina
0518-462248
Heren- en dameskapsalon

Markthal
0518-462260
www.berlikum.com
1500 m2 winkelplezier

S&P Transport
0518-461741
Transport

AB Vakwerk
0518-409340
www.abvakwerk.nl
Specialist in arbeidsbemiddeling

De Boer Schilderspecialisten
0518-461817
Schilderwerk

Miedema Vrijhuizenmarkt
www.vrijehuizenmarkt.nl
Makelaar

Schildersbedrijf Schiphof / v. Schepen
0518-462367 / 06-54296821
www.schiphofvanschepen.nl
Schilderswerkzaamheden

Administratiekantoor Groeneveld
0518-461704
Administratiekantoor

Empatec NV
www.empatec.nl
Tomaten kwekerij

Muta Sport
www.mutasport.nl
Groothandel in sport- en bedrijfskleding

Siegersma Gevelrenovatie
06-29046139
www.siegersmagevelrenovatie.nl
Metselwerk betonrenovatie

Agra Totaal B.V.
0518-462456
www.agratotaal.nl
De dierenspeciaalzaak bij u in de buurt!

Food Flow
www.foodflow.nl
Export levensmiddelen

Oege’s Tweewielerbedrijf Berltsum Slagerij Smit
0518-461763 / 06-51430854
www.slagerijsmit.com
De vleesspecialist. Net even anders.
Fietsverkoop en reparatie

Algra Kantoorservice
www.tekstschrijver-algra.nl
Tekstschrijver / Webredacteur

Gardeners’s Pride Beetgum
058-2532044
www.overbeektomaten.nl
Teelt fijn segment tomaten

Osinga Adviesdiensten
www.osinga-adviesdiensten.nl
Registeraccountant - bedrijfsadviseur

Spar van Wigcheren
0518-461306
www.spar.nl
Spar supermarkt / slijterij

Auto Synyco B.V.
www.synyco.nl
Verkoop van jong gebruikte dealer
occasions

Handelsonderneming Jelle Kuperus
06-11401277
www.jellekuperus.nl
Sport- en bedrijfskleding

Praktijk Jelle Eijzenga
www.eijzenga.nl
Sportfysio

Team 5
www.team5.nl
Innovatief vastgoed onderhoud

AuTTeK V.O.F.
0518-462082
www.auttek.nl
Engineering, Plotservice en 3D printer

Handelsonderneming K. Bakker
www.bakker-speeltoestellen.nl
Verkoop/montage speeltoestellen

Profijtwarmte
0518-462424
www.profijtwarmte.nl
Infrarood Langegolf Verwarming

Tendens
www.tendensberlikum.nl
Schoonmaakbedrijf

B&G Techniek
www.bengtechniek.nl
Installatie & onderhoud

Idesta Zorggroep
088-6666250
www.idesta.nl
Soarch foar mins en omjouwing

Rewi Fashion
www.rewi-fashion.nl
Betaalbare, trendy mode

Terpstra Administratiekantoor
0518-462049
Jaarrekening & belastingen

Bakker Vakkeuken
0518-463000
www.bakkervakkeuken.nl

Jawis training & advies
www.jawistraining.nl
Trainingen op het gebied van communicatie

Rijwielhandel J. Feenstra
06-12429286
www.jansfietsen.nl
Reparatie, onderhoud en verkoop

Uw Schilder A.P. Bouwma
06-14650629
www.apbouwma.nl
Schilder

Bakkerij Wijnsma
0518-461406
Brood en Banket

Kapsalon ‘t Steegje
0518-462242
www.kapsalontsteegje.nl
Kapsalon

Roersma Bestratingen
0518-462585
Bestratingen

Vink Sion
0518-461072
Paprika kwekerij

Born & van der Graaf
0518-461800
www.born-graaf.nl
Administratie en MKB-advies

Keunst en Kids
www.keunstenkids.nl
Kinderkleding, kado’s, etc.

Roersma Schilders
www.roersmaschilders.nl
Schilderwerk en beglazing

VOF Bouwbedrijf van der Graaf
0518-462246
Bouw- / timmerwerk

Bouwbedrijf van Dokkumburg
www.bouwbedrijfvandokkumburg.nl
Voor al uw verbouw activiteiten

Klaas Zijlstra Metaalbewerking
B.V.
www.klaas-zijlstra.nl
Machinebouw

Rondaan’s Carrosserie- en Wagenbouw B.V.
www.rondaan.nl
Carrosserie en wagenbouw

Zijlstra Bouw B.V.
www.zijlstrabouw.nl
Verbouw, nieuwbouw, renovatie

Brouwer Administratieve Dienstverlening

Koko speelgoed shop
www.koko-speelgoedshop.nl
Speelgoedwinkel

Salon Grietje
0518-461744
www.salongrietje.nl
Schoonheidssalon

Zorgreizen opmaat
0518-461160 / 0610783530
www.zorgreizenopmaat.nl
Zorgreizen, aangepaste groepsreizen

0518-461928 / 06-51029777
www.brouwer-administratie.nl
Administratie- / belastingkantoor

Horeca & Recreatie T. 06 520 522 50 oneadvies@live.nl
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Berltsum feriening
Bericht van de ijsbaanvereniging
Vorig jaar heeft de ijsbaanvereniging alle oude en nieuwe leden een formulier laten tekenen waarmee het lid de ijsbaanvereniging toestemming verleende om het lidmaatschapsgeld van € 9,00 één
keer per jaar automatisch te incasseren.
Deze incasso heeft op 15 november 2021 plaatsgevonden. Hierbij heeft de Rabobank een fout
gemaakt door het lidmaatschapsgeld 2x te incasseren. Deze fout
heeft de bank na een aantal dagen hersteld door het teveel betaalde lidmaatschapsgeld terug
te storten.
De penningmeester constateert
echter dat er nog erg veel leden
zijn die ook nog € 7,50 overmaken d.m.v. een machtiging die

de leden aan hun eigen bank
hebben gegeven. Nu vindt de
penningmeester extra geld geen
probleem en ziet dit als een donatie, maar voor de leden kan
dit vast niet de bedoeling zijn.
Het overmaken van de € 7,50 of
elk ander bedrag dient u daarom
zelf stop te zetten bij uw eigen
bank en dus niet de € 9,00 die de
ijsbaanvereniging d.m.v. de door
uzelf getekende machtiging van
uw rekening afhaalt terug te boeken.

De ijsbaanvereniging gaat op 15
november 2022 wederom bij de
leden die ons hiervoor gemachtigd hebben € 9,00 lidmaatschapsgeld afschrijven.
Wilt u dan niet weer dubbel betalen zet dan de machtiging die u
aan uw eigen bank heeft gegeven
nu per direct stop ●
De penningmeester
ijsbaanvereniging,
Jan Kuperus

ZATERDAG 12 MAART:

Activiteitendag in het Hemmemapark
Op zaterdag 12 maart zijn er twee activiteiten in het Hemmemapark: ’s morgens is er een vrijwilligerswerkdag in het kader van NL Doet en ’s middags wordt er een rondleiding door het park
gegeven.

De activiteitendag van NL Doet
vindt plaats van 9.00-12.00 uur.
Op deze ochtend gaan de vrijwilligers onder andere aan de
slag met het knotten van wilgen, het snoeien van bomen en
het versnipperen en verplaatsen
van de gesnoeide materialen.
Halverwege de ochtend is er een
gezellige koffiepauze, waarbij
het coronaprotocol in acht wordt
genomen: we zorgen ervoor dat
de groep niet te groot is zodat er
voldoende afstand kan worden
gehouden. Bij veel aanmeldingen wordt er wellicht een extra
ochtend gepland op vrijdag 11
maart.
Wil je meehelpen, meld je dan
aan bij Rienk Bouwma, telefoon
840151.
De tweede activiteit is een gratis
rondleiding. Deze vindt plaats
van 13.30-15.00 uur en wordt
gegeven door Maartje van Sluis.

Tijdens de wandeling wordt er
informatie gegeven over geschiedenis, aanleg en instandhouding
van het park. Daarnaast is er veel
aandacht voor planten, dieren
en biodiversiteit. Tijdens deze
wandeling in maart kunnen we
onder andere genieten van de
stinzenflora en andere vroeg
bloeiende planten.

Vooraf aanmelden is noodzakelijk bij Maartje van Sluis, telefoon 461777 of e-mail mvansluis@hotmail.com
N.B. Voor wie interesse heeft in beide
activiteiten is het goed om te weten
dat er op 7 mei weer een rondleiding
gepland staat. Opgave is alvast mogelijk.

MURKJE
Wetterkâld
Voor wie mij in de vorige edities
nog niet had getroffen stel ik me
graag nog even voor. Murkje is
mijn naam. Sinds vorig jaar woon
ik heel erg naar mijn zin ergens
tussen Berltsum en Wier. Ik heb
het smoordruk met het integreren
tussen de Berltsumer hûnen en de
Wierster Katten. Tijdens al dat
“geïntegreer” maak je natuurlijk weleens iets mee of er komt je via
via iets ter ore wat ik dan toch graag even kwijt wil. En wat leuk
dat dat hier mag van de redactie van Op ‘e Roaster. Als rasechte
Friezin ben ik best flexibel en daarom vertel ik mijn verhaal in het
‘Hollânsk’. Ook voor de mede-integrerende hollandstaligen is het
noflik dat ze overal een beetje van op de hoogte kunnen blijven en
mee kunnen praten. Neemt u het mij echter niet kwalijk als u mij
hier en daar op een Frisisme betrapt...
De tijd houdt geen skoft beste mensen want het is inmiddels alweer februari. De eerste sneeuwklokjes komen alweer boven. Nog even en dan kunnen we weer genieten
van de lente met aangename temperaturen. Ik kijk er nu
al naar uit om weer mooie fietstochtjes te maken langs de
mooie paden in Berltsum en Wier. Onderweg even pauze
bij Theeschenkerij de Brinkhoeve, de Poarte of de TDF en
daarna nog even langs de bakker voor een paar krentenpofjes en een halfwijs brood. Hier en daar een praatje en
dan ben ik ook weer helemaal op de hoogte van het laatste
nieuws.
Als liefhebber van mooi weer heb ik dus een hekel aan kou
en helaas gaat het weer in februari soms alle kanten op.
De ene dag breekt er al een mooi voorjaarszonnetje door
en de volgende dag is het gewoon gluipende koud. Nou, ik
snap wel waarom sommige mensen liever 7 maanden naar
het warme Australië vertrekken hoor! Wanneer je ‘born’
bent in Friesland heb je geen garantie op mooi weer.
Laatst was het ook weer zo’n waterkoude dag. Je zult natuurlijk altijd zien dat ik net op deze dag op mijn leesbril
ging zitten waardoor deze aan gruzelementen was. Zonder
leesbril kan ik het nieuws in Op ‘e Roaster niet fatsoenlijk
lezen dus fietste ik naar de Markthal voor een nieuwe. Uiteraard voorzien van een warme jas, muts, sjaal en wanten. Dat was voor mij allemaal best genoeg, maar blijkbaar
zijn er mensen die dit allemaal niet nodig hebben…
Vanaf de brug zag ik namelijk hoe een aantal Berltsumers
zich zonder blikken of blozen in het ijskoude water van de
Berltsumerfeart lieten zakken. Ik ging niet eens zelf het
water in, maar de adem stokte in mijn keel. Het enige wat
ik op dat moment kon denken was: `Waarom?` Als Janny
van der Heijden en André van Duin het al te koud vonden om met een boot langs Berltsum en Wier te varen,
waarom zou je dan zelf wel in het koude water springen?
Het antwoord op die vraag kwam rap. Door je in het koude
water onder te dompelen bouw je immuniteit op en wordt
je lichaam sterker, maar doe het nooit ongetraind en ook
niet zonder begeleiding! Allemaal prachtig en superknap
van deze stoere dorpsgenoten, maar voor mij geen drukte.
Ik wacht geduldig op mooi weer en eet in de tussentijd wat
extra fruit voor de nodige vitamines. Dat zal vast ook wel
wat helpen toch? ●
Murkje

Wereldprimeur voor Rondaan
In opdracht van Omrin leverde Rondaan uit Berlikum de eerste
twee volledig elektrisch Rasco aangedreven veegmachines ter wereld. Beide Friese bedrijven zetten zich in om hun groene ambitie
waar te maken: het behoud van een schone en duurzame leefomgeving. Vanaf heden houden deze twee LYNX Charge veegmachines het centrum van Leeuwarden en Heerenveen schoon.

Specialisten
in binnen- en
buitenschilderwerk,
wandafwerking
> Glasbewassing
(bedrijf en particulier)

> Schoonmaak
> Zonnepaneel reiniging
> Specialistische reiniging
> Hogedruk reiniging
> NEN keuringen
Berlikum | 06 57 70 36 90 | vandergraafmultiservice.nl

Praktijk voor contextuele en pastorale hulpverlening

Paadsiker
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

Zijlstra Bouwt
v a n A t o t Z ...
Onze kracht is onze toegevoegde waarde. Die vertaalt
zich in zich in betrokkenheid, duidelijkheid en kwaliteit. 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 kernwaarden 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.

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

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

en beglazing

Vakmanschap hoef..t.
niet duur te zijn
Prommehof 6 / 9041 GH Berlikum / telefoon (0518) 461587 - 462367 / telefax (0518) 461587
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Berltsum kultuer

CORIENS ITEN

Restauratie lantaarn Koepelkerk afgerond

Uitdaging voor jou?

De restauratie van de lantaarn
op de Koepelkerk is klaar en de
windvaan is weer bovenop de
kerk geplaatst. De klok kan weer
slaan op de hele en halve uren en
ook weer luiden op de vaste tijden om 11.15 uur, 14.45 uur en
18.00 uur. Op zaterdag alleen om
18.30 uur en op zondag om 9.15
uur vooraf aan de kerkdienst.
Weet je wel, dat de kerkklokken rondom Berltsum allemaal
verschillende tijden hebben? Elk
dorp zijn eigen geluid. Dit oude
historische gebruik zal vast een
eigen betekenis hebben.
Vanwege corona kon geen huis
aan huis collecte georganiseerd
worden voor een bijdrage door
de inwoners van Berltsum en
omgeving. Het bericht over de
restauratie in Op ‘e Roaster en
de website Berlikum.com heeft
al ruim € 3.000 opgebracht.
Waarschijnlijk heb je het wel
gelezen maar ben je er nog niet
aan toegekomen om een bedrag
over te maken op de restauratierekening NL82 INGB 0000 9577
77 op naam van de Protestantse
Gemeente Berltsum. Help je mee
om dit dorpsmonument in stand
te houden? ●
Mei freonlike groetnis,
Durk Osinga
mobyl: 06-17146134
Tillefoan: 0518-462345

Corien haar rubriek van vorige maand eindigde met:
Oer sprútsjes sprutsen, soms moat je keuzes meitsje en
ik ha spitich genôch beslúten (om nei goed twa jier) earst
te stopjen mei dizze stikjes en resepten foar op 'e Roaster. Foaral de protte moaie opdrachten dy't ik dwaan mei
foar Coriensiten.nl ha dêrmei te meitsjen. En miskyn ek
in bytsje de komst fan ús eigen lytse sprút takommend
jier. Tige tank foar it lêzen eltse moanne en de leuke
reaksjes derop!
Op deze plek hebben jullie de afgelopen twee jaar kunnen genieten van de recepten van Corien.
Corien bedankt voor je inspirerende bijdragen.
Heel veel succes met coriensiten.nl en gefeliciteerd met
jullie komende spruit.
Uitdaging voor jou?
Heb jij een recept dat je graag wilt delen? Dat mag op
deze plek.
Alles is mogelijk, van gebak tot toetje en van voorafje tot
(speciale) maaltijden.
Dat lijkt je wel wat? Mail je bijdrage vóór 5 maart a.s.
naar roaster.berlikum@gmail.com ●

			

		

AGENDA
Week 6, 7 en 8			

Avondvliegen

11 maart		

Oud Papier

18.00 uur

Week 13 en 14			

Frisian Flag 2022

Actie Steenbreek: bestel nu gratis bloemzaad
Verbeter de biodiversiteit in Berltsum door insecten meer nectar en stuifmeel te bieden en geniet
bovendien van meer kleur en fleur in eigen tuin.

Samar in Momint...

Vorig jaar heeft de werkgroep
Natuerlik Ferskaat zakjes bloemzaad aangeboden aan de inwoners van Berltsum. De zakjes
zijn dit najaar ook uitgedeeld
aan de schoolkinderen die meegeholpen hebben bij het bollen
planten. Voor iedereen die meer
bloemzaad kan gebruiken of het
aanbod nog niet eerder onder
ogen had is er nu weer een kans
om een zakje bloemzaad te bestellen.
De zakjes bevatten een mengsel
van eenjarige akkerkruiden die
van juli tot en met september

bloeien. De soorten zijn onder
andere bolderik, korenbloem,
wilde ridderspoor, gele ganzenbloem, verschillende soorten
klaprozen en silenes.
Voor de insecten is het belangrijk dat er inheemse bloeiende
planten in de tuinen staan. Als
het mogelijk is om een deel van
bestrating of andere verharding
te vervangen door bloeiende
planten ontstaat er nog een extra
voordeel: het regenwater krijgt
de kans om in de tuin naar het
grondwater te zakken waardoor
er minder kans is op waterover-

last bij hevige regenval.
Iedereen die belangstelling heeft
voor een zakje zaad kan dat tot
15 maart telefonisch melden bij
een van de leden van Werkgroep
Natuerlik Ferskaat. Wij doen de
zakjes met zaad dan door de brievenbus.
Bellen kan naar: Wijbrand de
Graaf (tel. 462041), Matthé van
Hout (tel. 461449), Henk Muller (tel. 06-44816797), Bauke
Wiersma (tel. 06-50833203), Jouke Ynema (tel. 06-13991935) of
Maartje van Sluis (tel. 461777) ●

Tsjerke út 'e steigers.

Vaste
prijs in
Werken
voor uw
de cloud?
boekhouding?
Online boekhouden
tegen een vaste
lage
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It Achtepaed 7
9041 EE BERLTSUM
06 2036 5470

Bitgumerdyk 30b

info@born-graaf.nl

9041CE Berltsum

www.born-graaf.nl

hisse@brouwergevelrenovatie.nl

T 0518-461800

Harrie Moerings heeft ruim 20 jaar als fysiotherapeut en

manueeltherapeut gewerkt in verschillende fysiotherapie-

praktijken en heeft zich sinds 2015 gespecialiseerd in voetklachten. Zijn kracht is de combinatie van fysiotherapie en

podologie, oefeningen en steunzolen. Hij kijkt niet alleen naar
de stand van de voeten, maar neemt het hele lichaam mee.

www.robs-tuincentrum.nl

En daarmee is hij uniek in deze regio.

Veilingverse aanbiedingen
en voordelig geprijsd
(Let op onze wekelijkse aanbiedingen in de Franeker Crt.)

Colofon
Op'e Roaster
Redactieleden:
Carla de Jong
Frans Rob
Amarins Haijma
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
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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 aangeleverd in een Microsoft Word file en gemaild naar:
krant@berlikum.com
- Foto’s die geplaatst moeten worden als apart bestand aanleveren.
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 resolutie 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 8 maart 2022
aangeleverd te worden per email: advertentie@berlikum.
com.
• Kopij dient uiterlijk maandag 8 maart 2022 op de
redactie aanwezig te zijn via krant@berlikum.com
Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster:
woensdag 16 februari 2022

