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Harmke hinget de keatswant yn'e wylgen
Voor Harmke Siegersma is er een eind gekomen aan haar actieve kaatscarrière. Hieronder in vogelvlucht wat deze mooie 20 jarige carrière haar heeft opgeleverd.

verwacht met de krans om hun
nek. In 2012 mocht Harmke ook
deelnemen aan het WK kaatsen
in Franeker. Samen met Fenna
Zeinstra en Leonie van der Graaf
mogen zij zich tot op de dag van
vandaag wereldkampioen kaatsen noemen.
Tijdens een interview in de WISIN in 2010 sprak Harmke de
wens uit “Oh wat soe ik graach
nochris die Bond winne wolle”.

Dat is zeker niet bij één keer
gebleven. In 2012, 2013, 2014,
2016, 2017 en 2018 won zij samen met Ilse en Leonie het N.K.
dames. Op de dames P.C. heeft
Harmke 4x een prijs gewonnen.
Tweemaal werd de derde prijs
veroverd en tweemaal een tweede prijs. Het afgelopen jaar was
daar nog de 2e prijs. Hoe mooi is
het om je kaatscarrière af te sluiten met het kaatsen van de finale
op de dames P.C l

Restauratie van de lantaarn op de Koepelkerk
De oplettende Berltsumer heeft
het al gezien: de lantaarn op de
Koepelkerk staat weer in steigers. Wat is er aan de hand?
De kerk wordt om de 6-7 jaar
geschilderd en bij de inspectie
bleek dat er nogal lekkage was
in het bovenste koepeldak. Het
blijkt dat het loodwerk omgekruld is geraakt na ruim 20 jaar
in weer in wind waardoor regenwater naar binnen sijpelde.
Het dakhout is gaan rotten en
schimmelen en moet worden
vervangen. De bonte knaagkever
is daar ook gesignaleerd want
deze houdt van vochtig hout. De
leien worden weer teruggeplaatst
en het loodwerk wordt op een
andere manier gezet. Ditzelfde
probleem heeft zich voorgedaan
bij het torentje van het Poptaslot
in Marsum. Het houtwerk waar
de wijzerplaten op staan moet
op een aantal plekken worden
hersteld waarna de schilder het
weer helemaal mooi maakt. De
werkzaamheden kunnen pas

l

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

Tijdens de destijds traditionele
kaatsweek van KV Berlikum
in 2001 won Harmke haar 1e
krans. Na een kortstondig meedoen aan de gemeentelijke federatiewedstrijden mocht Harmke
het vanaf 2002 op de K.N.K.B.
wedstrijden proberen. Op 6 mei
2002 won zij in de pupillen meisjes categorie in Ried een 2e prijs
met Anke-Marije Knol. Gaandeweg de jaren kwamen er meer
en meer prijzen.
Eerste hoogtepunt in haar carrière was het winnen van het N.K.
dames in 2008 in Minnertsga.
Samen met Marjette Tuinenga
en Leonie van der Graaf wonnen
zij die dag totaal onverwacht de
Bondswedstrijd. Vervolgens gaan
we naar 2012. Dit zou wel een
heel succesvol jaar worden. De
Jong-Fammenpartij in Mantgum.
Een afdelingswedstrijd voor
meisjes/junioren van 17 t/m 21
jaar. Tot haar 20e jaar nog nooit
hier aan meegedaan omdat ze
geen maten had. Maar in 2012
dus wel. Anke Zwart, Ilse Tuinenga (beide nog maar 14 jaar) en
Harmke werden namens KV Berlikum ingeschreven. En jawel,
aan het eind van de dag stonden
de Berltsumer meiden, totaal on-
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uitgevoerd worden na 1 oktober
wanneer de zeldzame meervleermuizen weer naar de mergelgrotten in Limburg zijn verhuisd.
Voor de kerst moet alles weer
klaar zijn.
Deze restauratie is een tegenvaller en vandaar dat hiervoor
subsidie is aangevraagd en gekregen. Ook veel fondsen zijn
aangeschreven en hebben een
bijdrage toegezegd. De totale
kosten bedragen €180.000 en
aan subsidie en bijdragen van
fondsen is €125.000,- binnen. De
Protestantse Gemeente Berltsum
draagt €36.000,- bij zodat er nog
een tekort is van €19.000,-, ofwel
10% van de kosten.
De Koepelkerk is hét beeld van het
dorp en iedere (oud)Berltsumer
spreekt lovend over het gebouw.
Ook toeristen blijven staan en
maken foto’s. Dit beeldbepalende
monument voor Berltsum moet
dan ook in stand worden gehouden. Wilt u meehelpen om de
laatste 10% bij elkaar te krijgen,
dan kan dat met een gift op onze

speciale bankrekening NL82
INGB 0000 9577 77 ten name van
Protestantse Gemeente Berltsum.
Via Op ‘e Roaster zullen wij de
opbrengst bekend maken. Ruim
23 jaar geleden is de lantaarn
naar beneden gehaald en gerestaureerd. De huis-aan-huis-actie
heeft toen totaal f40.000,- opgebracht (€ 18.000), een geweldig
resultaat. Kunnen we opnieuw
rekenen op een bijdrage van de
Berltsumers? l
De kerkrentmeesters van de
Protestantse Gemeente Berltsum

Op de foto zie je Marrit
(onze jongste dochter) met
onze Duitse Herder Leah.
Samen zijn ze echt vriendjes en kunnen ze uren samen spelen. Leah ligt dan
midden in de kamer en is
dan meestal het lijdend
voorwerp, totdat ze er genoeg van heeft, dan gaat
ze weer lekker op haar eigen kleedje liggen.
Leah is vorig jaar in coronatijd bij ons komen wonen, ze was toen een pup van 8 weken oud en natuurlijk het allerliefste wat je maar kon bedenken. De eerste dagen had ze heimwee naar haar nest, maar
dat ging al vrij snel heel goed. Onze “puppy-wolk” werd ruw
verstoord toen wij bij de eerste controles erachter kwamen
dat ze een grote hartruis had. De boodschap was heel duidelijk; als we haar niet zouden opereren, zou ze niet ouder
worden dan 1-1,5 jaar. Dat was voor ons allemaal een grote
domper en heel verdrietig omdat je net een band aan het opbouwen bent. We hebben besloten om ervoor te gaan, want
de operatie had een grote kans van slagen en daarna zou ze
kerngezond kunnen zijn. De dag zelf was een spannende
dag, het was erop of eronder. Ik had nu niet dit artikel hoeven schrijven als het niet was gelukt, dus we waren erg blij
toen we het telefoontje kregen dat de operatie was geslaagd.
Ook het herstel daarna ging heel voorspoedig. En nu zijn we
1,5 jaar verder, ze ontwikkeld zich mooi en de grote puppystreken worden steeds iets minder en ze is een blije, enthousiaste hond. Het is fijn dat ze steeds beter gaat luisteren en
dat ze echt een onderdeel wordt van ons gezin. Elke ochtend,
voordat iedereen wakker wordt, ga ik met haar wandelen.
Dit is een heerlijk moment van de dag want dan is het nog
stil, de zon komt op en Leah loopt vrolijk naast me. Als het
niet regent, begint de dag altijd goed met Leah naast me l
Gerda Algra, moeder van Eise (11),Amarins (9) en Marrit (5) en
getrouwd met Jelmer.

Bliid Boadskip Sjongers zijn op zoek naar jou!
We zijn op zoek naar mensen die affiniteit hebben met de
gospelmuziek, enthousiast zijn en het prachtig vinden om
samen muziek te maken! De naam van ons koor zegt waar wij
voor staan en dat willen wij in muziek en zang ook uitdragen!
In het nieuwe seizoen willen we aan de slag met een uitbreiding
van ons huidige combo Dat bestaat uit een pianist en een basgitarist. Als jij gitarist bent en je weet de “juiste snaren “ te raken, als
jij toetsenist bent en je bent in staat om een koor mee te ondersteunen, als jij drummer bent en je weet de “exacte slag” te slaan
dan zijn wij op zoek naar jou. Daarnaast zoeken wij een technisch
persoon die alles zo “stuurt” dat de sound van ons koor goed en
duidelijk overkomt. En ook zijn we op zoek naar mensen die zingen leuk vinden, het zou prachtig zijn enkele nieuwe bassen en
tenoren welkom te heten; damesstemmen zijn natuurlijk ook van
harte welkom. Ons koor bestaat op dit moment uit ca. 35 leden
en staat o.le.v. Piet Marinus; onze wekelijkse repetitie-avond is de
maandagavond. Bel Sybren van Tuinen, 0629.070303 of mail naar:
info@bbsberlikum.nl en wij nemen contact met je op l
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Bern mei in ferhaal: Jennifer de Jager

EVEN VOORSTELLEN

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

Hallo wij zijn Annemiek en Remco, na de bouwvak zijn
wij gaan wonen in de garage op de Boppe 8A.

Wie ben je en waar woon je?
Ik ben Jennifer Emily de Jager ik
ben 8 jaar en woon in Berltsum
met mijn heit, mem en broer Ingmar.
Wat zijn je hobby’s?
Mijn hobby’s zijn paardrijden,
knutselen en slijm maken met
kleurtjes en glitters. Ik heb een
tamme hamster die Charli heet
en waar ik graag mee speel.
Wat is het leukste wat je hebt
meegemaakt?
Ik vind het heel leuk om ieder
In het dagelijks leven werk ik als werkvoorbereider bij van
der Weerd in Franeker. Verder heb ik momenteel een tuin
die nog volledig over de kop moet waar ik veel tijd in aan het
besteden ben. Hiervoor woonde ik in Dronryp. We zijn naar
Bertlstum verhuisd doordat ik hier een leuke mogelijkheid
zag in het huisje op de Boppe 8a. Ons favoriete plek hebben
we nog niet, echter mogen we graag s’avonds een rondje
wandelen door het dorp. Dan vinden we het leuk om door
de appelgaard te lopen en dan vervolgens over het bruggetje
bij de Kamp. Wij hopen hier nog met heel veel plezier in
deze leuke buurt en dorp te wonen l

jaar naar Spanje te gaan op vakantie omdat het daar altijd
mooi weer is. We kunnen daar
lekker zwemmen in de zee en
zwembad.
Wat is je lievelingseten?
Patat, tagliatelle, kip, boontjes.
Wat vind je van school?
Ik vind het niet heel leuk, maar
de vakken spelling, tekenen
(crea) en gym vind ik wel leuk.
Wat ik graag nog eens wil
doen?
Ik zou nog wel een keer naar
Amerika willen omdat er veel
leuke dingen zijn om te zien en
te doen. Als ik de koningin van
het land was dan zou ik de regels
veranderen zodat er niet meer
gepest wordt en oorlog is.
Wat wil je later worden?
Later wil ik graag op een boerderij werken en beesten verzorgen,
en ik zou ook wel graag kapster

of nagelstyliste willen worden.
Wat vind je mooi aan
Berltsum?
Ons huis vind ik heel mooi en
het beeld van het Berlstumer
Hûntsje l

Kinderboekenweek bij OBS Lyts Libben
Op woensdag 6 oktober is de
Kinderboekenweek 2021 voor
alle kinderen van Lyts Libben
geopend met een leuk toneelstukje door het team.

nen plakken… Gelukkig kon het
probleem uiteindelijk worden
verholpen en kwam de boeken-

bus iets verlaat op de plaats van
bestemming aan. De kinderen
hebben genotenl

De boekenbus kreeg onderweg
naar Berltsum een lekke band.
Gelukkig kwamen er een bakker, een boer, een schilder en
een timmerman langs die gingen
helpen. Ook was er een schoonheidsspecialiste die dacht met
haar fles Botox de band te kun-

MEEDOEN? Ben je kortgeleden in Berltsum komen wonen,
dan sturen wij je graag een mailtje met een aantal vragen zodat je jezelf via Op e Roaster kan voorstellen aan alle dorpsgenoten. Eventueel met een foto van je de nieuwe woning.
Je kan mailen naar roaster.berlikum@gmail.com of krant@
berlikum.com.

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

De truck van Nochris
bij jou voor de deur!

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

OPHAALAFSPRAAK MAKEN?
BEL 06 - 55 70 08 19

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

www.robs-tuincentrum.nl

E info@zijlstrabouw.nl
Site www.zijlstrabouw.nl

Veilingverse aanbiedingen
en voordelig geprijsd
(Let op onze wekelijkse aanbiedingen in de Franeker Crt.)
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Ga je opruimen en wil je spullen kwijt? Ga je verhuizen en zit je met een overschot? Je
Ga je opruimen en wil je spullen kwijt? Verhuizen en zit je met een overwoning
maken
vanmaak
je ouders
bezemschoon opleveren?
schot?verkoopklaar
Nochris lost dit
voor jeof
op!de
Eenwoning
telefoontje,
een afspraak
en
de
truck
van
Nochris
rijd
bij
u
langs
om
de
spullen
op
te
halen.
GraNochris lost dit voor je op! Ontzorgd je van A tot Z. Maak een afspraak
en de truck van
tis en voor niets, zo simpel is het! Natuurlijk bent u ook welkom om
Nochris2.0
rijdt
bij
je
langs.
Natuurlijk
ben
je
ook
welkom
om
spullen
zelf
langs
te brengen.
spullen zelf langs te brengen.

Bel of
langs voor het
vanterecht
een afspraak!
Je kom
kunt tegenwoordig
ookmaken
bij Nochris
voor woningontruiming, het

Van Harenstraat 82 - 84
St. Annaparochie
t: 06 - 557 00 819
info@nochris.nl

IEPEN:
woandsei - sneon
10 - 17.00 oere
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Berltsum yn bedriuw

COLUMN

Masterplan Gernierswei XXL-KoekoeksleaneBitgumerdyk aan wethouder gepresenteerd

Geloof niet alles wat
je denkt!

Op de Gernierswei, Koekoeksleane en Bitgumerdyk
zijn in negen maanden tijd
(november 2020 t/m juli 2021)
maar liefst veertien ongevallen met plm. negen gewonden
gebeurd.

Een cliënt komt naar de praktijk, een vrolijke vrouw van
in de dertig. Ze zit op het puntje van de stoel en vertelt
in snel tempo haar verhaal; terwijl ze praat slikt ze vaak.
“Wat probeer je weg te slikken?” vraag ik haar. Ze zegt
dat ze niet gelukkig is met het leven dat ze nu leidt maar
dat ze niet weet hoe ze dat kan veranderen.

Verreweg de meeste ongevallen
gebeurden op kruispunten. Het
is algemeen bekend dat een vrij
liggend fietspad ontbreekt op de
gehele route Wier-Berltsum-Menaam en dat het kruispunt bij de
Bitgumerdyk/Koekoeksleane een
zeer gevaarlijke oversteekplaats
is in combinatie met 80 km/uur.
Alle verkeersproblemen zijn in
kaart gebracht op een behangrol met 9000 handtekeningen
en deze zijn op maandagavond
30 augustus overhandigd aan
wethouder Boukje Tol. Ook alle
aanwezige fracties ontvingen een
exemplaar namens dorpsbelang
Wier, LTO en Fietsersbond Waadhoeke om deze toevoegingen
Gernierswei XXL-KoekoeksleaneBitgumerdyk nog mee te nemen
in het definitieve mobiliteitsplan.
De Gernierswei is als gevaarlijkste weg uit de bus gekomen,
maar ook de gehele rondweg
om Berltsum (KoekoeksleaneBitgumerdyk) is door respondenten veelvuldig aangegeven. Het
ontbreken van een fietspad, de
onveilige
fietsoversteekplaats
Koekoeksleane en de kruising
Gernierswei/Kleasterdyk
kwamen als hoogste uit de bus en
de gemeente Waadhoeke heeft
deze knelpunten als prioriteit 1
in de mobiliteitsvisie vermeld als
plan van aanpak. Het doel van de
mobiliteitsvisie is om het aantal
verkeersslachtoffers/-gewonden

terug te dringen en dan valt er
veel te winnen op de Gernierswei, Koekoeksleane en Bitgumerdyk. Respondenten uit Berltsum
en Wier gaven massaal aan dat er
geen voorrang verleend wordt op
kruisingen bij Berltsum en Wier,
er te hard gereden wordt, de
snelheidsregimes niet duidelijk
zijn en de onduidelijke middenvakmarkering op de Gernierswei.
Er is afgelopen zomerperiode een
handtekeningactie in Berltsum
en omliggende dorpsbelangen
geweest om de petitie te ondertekenen voor het masterplan
Gernierswei XXL-KoekoeksleaneBitgumerdyk. Dit resulteerde in
bijna 9000 handtekeningen die
met het masterplan op de behangrol overhandigd zijn aan wethouder Boukje Tol.
Bedrijven, burgers, aanwonenden uit Berltsum en de dorpsbelangen Menaam, Ried, Wier, Sint
Jacobiparochie en Minnertsga
ondertekenden de petitie. Alle inwoners uit Wier ondertekenden
huis-aan-huis de petitie, omdat
dit dorp grotendeels direct afhankelijk is van de GerniersweiKoekoeksleane-Bitgumerdyk.
Het masterplan omvat dat de
gehele route Gernierswei-Koekoeksleane-Bitgumerdyk
een
voorrangsweg wordt met 60 km/
uur, éénduidige belijning en wegmarkering waarbij er duidelijke
voorrangsregels zijn en genoemde gevaarlijke kruisingen veilig
inrichten zodat de snelheid eruit
gaat. In het masterplan is duidelijk gesteld dat de GerniersweiKoekoeksleane-Bitgumerdyk een
ontsluitings- en hoofdroute is
voor landbouw- en vrachtverkeer,
maar vooral voor automobilisten.

Door de hoge verkeersaantallen
en de grootte van de voertuigen
is het van groot belang dat er op
korte termijn een vrij liggend
fietspad gerealiseerd wordt en
de oversteekplaatsen voor fietsers/wandelaars veilig ingericht
worden. Ook het verlagen van de
snelheden van gemotoriseerde
voertuigen op het gehele traject
zou ertoe moeten leiden dat zowel inritten van bewoners/bedrijven èn de kruispunten veiliger
worden èn ook hierdoor minder
ongevallen met gewonden gebeuren. Zoals genoemd is het terugdringen van verkeersongevallen
het hoofddoel van de mobiliteitsvisie, het beleidsplan van de gemeente Waadhoeke. De gemeenteraad beslist in november over
de definitieve versie l
Fietsersbond Waadhoeke,
Hieke Joostema-Greidanus,
Laas Bonnema
Dorpsbelang Wier
LTO

Blink! op OBS Lyts Libben
Vanaf de zomervakantie besteden we nog meer tijd aan lezen
op onze school. Dit met onze nieuwe methode voor voortgezet en begrijpend lezen: Blink lezen! En voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek: Blink Wereld!

1-Jarig jubileum van de Bakkerij
Aan de keukentafel blik ik met eigenaren Eddy en Tina en bakker Wim terug op het afgelopen jaar.
Het is ruim een jaar geleden dat de Bakkerij officieel geopend is en er zijn een hoop ontwikkelingen.
‘Het was een bewogen jaar waarbij al veel bereikt is’, vertelt Tina.
‘Het is hard werken in de nachtelijke uurtjes, maar het is ontzettend leuk. Naast de standaard
producten van brood wordt er
ook steeds meer gekeken naar de
mogelijkheden van het banket
en dit zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen van de klant.’
Op de foto staat het personeel
van de Bakkerij. Dochter Sanna
werkte al in de Bakkerij en zoon
Aiden wordt nu opgeleid als bakker. ‘Hij loopt stage bij Nico en
Aaltsje in Stiens. Ook een ambachtelijke bakkerij. De ambitie
is dat Aiden de Bakkerij later
over kan nemen’, vertelt Tina
trots.
Naast de verkoop in de winkel
in Berltsum wordt ook brood en
banket gemaakt voor de locatie
in Sint Annaparochie en de locatie in Franeker, waar Tina’s broer
eigenaar van is. Sinds maart levert de Bakkerij ook broodjes aan
Waddenherberg The Friezinn, in
de Westhoek.

Sinds kort is Nutty white chocolate taart aan het assortiment
toegevoegd. Het is een heerlijke
romige taart met pecannoten,
volle crème van witte chocola en
karamelvulling. Enthousiast vertellen Tina en Wim hoe het idee
is ontstaan. ‘Een klant had er op
vakantie kennis mee gemaakt
en vroeg ernaar in de Bakkerij.
Wat niet is kan komen en zo geschiedde. De Nutty white chocolate taart ligt vanaf heden in de
vitrines.
Vanaf 1 november komt de nieuwe website van de Bakkerij on-

“Mijn hele leven ben ik al zoekende en ik lijk het niet te kunnen vinden”, zegt ze. “Waar zoek je naar?” vraag ik haar.
“Een baan waarin ik de passie voel, waar ik blij van word”.
Ze vertelt dat ze al heel wat banen heeft gehad, allemaal in
de administratieve sector. Want “daar is ze goed in”, zegt ze.
De bedrijven waren prima en de collega’s ook. Toch lukt het
niet om met plezier naar het werk te gaan. Het heeft haar
letterlijk ziek gemaakt en ze is met een burn-out thuis komen te zitten. Ze heeft besloten om even fulltime moeder te
zijn en onze coachsessies te gebruiken om erachter te komen
waar haar passie ligt. We doen een oefening die een kijkje in
de toekomst geeft. We gaan kijken waar ze over 2 jaar staat.
“Waar ben je?” Ze ziet zichzelf in een kleurrijke omgeving
met verf en kwasten. “Wat doe je?” “Ik ben aan het schilderen, wat precies weet ik niet.” We doorlopen de stappen van
de oefening en bij de laatste vraag: “wat brengt het je?” Zegt
ze: “geluk! Ik voel de energie stromen. Hoe kan dat?” vraagt
ze verbaasd. “Ik ben helemaal niet creatief!” Ik vraag haar
wie haar dat heeft verteld. Toen ze een jaar of 8 was, moest
ze een knutselwerkje maken op school en toen had de juf
gezegd dat ze niet creatief was. Ze heeft het aangenomen en
opgeslagen in haar onderbewuste. Het werd een overtuiging.
Die overtuiging heeft ervoor gezorgd dat ze nooit naar een
beroep of opleiding heeft gekeken in de creatieve sector. Het
kwam niet eens in haar op. Met nieuwe inzichten gaat ze op
pad. Een kleurrijke toekomst ligt voor haar open l

line. Het geeft informatie over
aanbiedingen en leuke weetjes
en is gelinkt aan de Facebookpagina zodat actuele ontwikkelingen gedeeld worden met de
klant. Ook kunnen er vanaf de
site bestellingen worden gedaan.
Dit geldt voor brood en banket,
maar ook voor lunchassortiment,
broodjes voor speciale gelegenheden zoals werk, een bruiloft
of een uitvaart. Wat ook tot de
mogelijkheden hoort zijn workshops of kinderfeestjes. Vraag er
gerust naar in de winkel.
De site is www.debakkerij.frl l

Dagelijks een leesles binnen een bepaald thema, ook in de midden- en bovenbouw is een positieve verandering. Hoe dat kan?
Leesmotivatie, kennis en oefening zorgen ervoor dat de leesmotor
flink begint te draaien.
In groep 5/6 bijvoorbeeld hebben we onlangs het thema ‘Aardse
extremen’ afgerond. Hoe werkt een vulkaan en wat zijn de gevolgen van zo’n uitbarsting? Maar ook aardbevingen, tornado’s en
overstromingen kwamen aan bod. Op deze manier zijn dus ook de
vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek, waarbij de kinderen veel zelf aan het ontdekken en onderzoeken zijn,
geïntegreerd in het lezen. Hierdoor is de beleving van het thema
dat centraal staat optimaal en genieten de leerlingen zichtbaar
van alles wat ze leren l

Lichtjesavond
op het kerkhof
Werken
Vaste
prijs in
voor
uw
de cloud?
boekhouding?
Online boekhouden
It Achtepaed 7
9041 EE BERLTSUM
06 2036 5470
hisse@brouwergevelrenovatie.nl

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

Zaterdag 30 oktober

■

van 18.30 - 20.00 uur

tegen een vaste
lage prijs.

Op ons kunt u rekenen
Bitgumerdyk 30b

info@born-graaf.nl

9041CE Berltsum

www.born-graaf.nl

Bitgumerdyk 30b

T 0518-461800
info@born-graaf.nl

9041CE Berltsum

www.born-graaf.nl

Berltsum • 0518-41 92 95

T 0518-461800

Afvoer

verstopt?

BEL 06 53 173 042

Naast het ontstoppen van afvoeren doen wij ook
aan renovatie van rioleringen, glasbewassing,
houtwerk afnemen en schoorsteenvegen.
Tichelersdyk 22, 9041 EP Berlikum
Tel: (0518) 46 24 89 info@tendensberlikum.nl

www.siegersmagevelrenovatie.nl

Volgende maand
uw advertentie hier?

Voor meer informatie
neem contact op via:
advertentie@berlikum.com

1500 m2
er!
i
z
e
l
p
l
e
k
win
Tichelersdyk 28b Berlikum
Glasbewassing
Schoonmaak
Hogedrukreiniging
Specialistische reiniging
Zonnepanelenreiniging
NEN-keuringen

■ MATRASSEN, LATTENBODEMS, DEKBEDDEN,
KUSSENS, BEDLINNEN
■ DAMES- EN HERENKLEDING
■ WERKSCHOENEN, KLOMPEN, DAMESSCHOENEN
■ GEREEDSCHAPPEN
■ AUTO ONDERHOUDSPRODUCTEN,
AUTO/AANHANGWAGEN ONDERDELEN
■ SPEELGOED
■ HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN

FOAR MOAI TÚNWURK

■ BREI- EN HAAKGAREN, HANDWERK ARTIKELEN
■ LEVENSMIDDELEN
■ VERF EN SCHILDER ARTIKELEN
■ HOME DECORATIE

De Opslach 2
9041 GA Berltsum

germsgrien
germsgrien.nl

06-2693 4267

■ HONDENVOER

keren
r
a
p
s
i
t
En gra
eur!
d
e
d
r
voo

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

berlikum.com 9

Berltsum feriening
PCOB mei
Presintaasje
Kazemattenmuseum
Nei oardel jier stilte hie de
Protestantse Christelijke
Ouderen Bond ( PCOB) ôfd.
Menameradiel wer har ledegearkomste op moandeitemiddei 20 septimber 2021 yn “de
Molewjuk” te Bitgummole.
Nei de iepening en it ôfwurkjen
fan de brûklike aginda is it wurd
oan Lieuwe Ypma út Wytmarsum.
Ypma is 12 jier frijwilliger en
bestjoerslid by de stichting fan it
Kazemattenmuseum. De lêste jierren is hy ek edukatyf meiwurker.
Meielkoar binne der tusken de
80 en 90 frijwilligers. Ypma nimt
ús mei bylden op in reis troch de
skiednis, Troch de oanlis fan de
Ôfslútdyk waard Noard-Hollân
mei yn Den Helder de marinebasis, kwetsber foar bûtenlânske oanfallen fanút it easten. En foaral
de útwetteringsslúzen moast de
fijân net yn hannen krije. Dêrfoar
lei Definsje de “Wûnsstelling” op
Koarnwertersân en in stelling by
Den Oever oan. Yn 1933 is de earste kazemat op Koarnwertersân
klear. Meielkoar binnen der 17
kazematten fan gewapend beton
mei 3 meter tsjukke muorren
bouwt. Neist opslach fan wapens
en kommunykaasjesystemen wie
der ek ûnderdak foar de soldaten.
Op 13 maaie 1940 prebearren de
Dútsers de Ôfslútdyk yn te nimmen. Dat mislearre trochdat de
Nederlânske soldaten, sawat 225
man ûnder lieding fan kapitein
Boers, de fijân wisten tsjin te hâlden. Nei dat Nederlân op 15 maaie
kapituleerde krige de fijân de dyk
dochs noch. Ypma fertelt wat der
tidens de oarloch yn de omkriten
fan de “Wûnsstelling” troch it ferset dien is. Mar ek hoe’t de befrijing fierd waard. It Kazemattenmuseum jout in brede ynformaasje
oer de perioade fanôf de bouw fan
de Ôfslútdyk o/m.de perioade fan
“de Koude Oorlog”. De foarsitter
betanket Ypma foar syn presintaasje, dy’t by in
oantal oanwêzigen emosjonele
oantinkens oprôp oan de tiid,
dy’t se sels ek
meimakke ha l
A.S.-J.

Het MFC, een bijdrage van
Mathijs Kalma
Mijn naam is Mathijs Kalma en al vanaf het begin ben ik
betrokken bij het MFC. Voor mij geen onbekende materie,
aangezien ik via mijn werk bij de AnteaGroup (voorheen
Oranjewoud), eigenlijk dezelfde werkzaamheden doe, vanaf
het idee tot de oplevering.
Denk daarbij aan gebiedsontwikkeling, maar ook de ontwikkeling en realisatie van sportgebouwen,
zorgcomplexen,
scholen en multifunctionele
accommodaties. Die processen
starten eigenlijk vanaf het eerste idee: wat moet er nou exact
komen, wat heeft men nodig en
wat kost dat? Daarnaast ook de
vergunningprocedures,
financiën, ontwerp en bouwtechniek.
De materie is mij dus niet geheel
onbekend, alleen voor eigen
dorp maakt het wel anders.
Waarom? Het MFC is niet een
doel, maar een middel. Een middel om in Mienskip te zijn, het
sociale hart van onze samenleving. Het mooie van dat woord
is dat het bestaat uit de woorden
samen en leven. Dat samen is
wat we beogen, gekoppeld aan
het werkwoord leven. Want we
moeten er wel met z'n allen
iets voor doen. Als we de sleutel straks voor de eerste keer
omdraaien in het slot, is dat
misschien het eindpunt van het
bouwproces, maar het startpunt
voor ons als Mienskip.
Ik begrijp overigens goed dat dat
misschien nog niet zo leeft, immers het duurt lang en je ziet
nog niet zoveel gebeuren. Dat
klopt ook. Er zijn onderweg genoeg tûkelteammen geweest en
had het soms veel weg van de

processie van Echternach: drie
stappen vooruit, twee achteruit.
Maar we hebben de top van de
heuvel meer dan in het zicht,
de omgevingsvergunning wordt
op dit moment afgerond en de
werktekeningen van het gebouw
worden op dit moment gemaakt
door Engele Bouwma. Tevens is
Uulke Strooisma druk bezig met
het verder vormgeven en afronden van de theater- en installatietechnische inrichting van het
MFC.
Zodra de sloop start van de
Klinker en de bouwput gegraven wordt, wordt het zichtbaar
en meer tastbaar. Van onderaf
wordt het opgebouwd en begint
het te leven. Laat dat de metafoor
voor het vervolg zijn: we bouwen het als ons huis samen op
en gaan er met z'n allen in leven.
Ondanks alle verschillende achtergronden, zijn we daar samen
Berltsummer l

Zaterdag 30 oktober Lichtjesavond
Door corona kon de Lichtjesavond vorig jaar niet doorgaan,
maar nu wachten zo’n 500 kaarsjes te wachten om hun gloed te
verspreiden over het kerkhof.
Zaterdag 30 oktober steken we ze aan. Tussen 18.30 en 20.00 uur
staan wij in ’t Centrum om ieder die dat wil een kaarsje mee te geven
om bij te zetten op het graf van zijn of haar dierbare of als er geen
graf is, bij te zetten in het verlichte hart. In ’t Centrum ben je bij deze
gelegenheid ook welkom om een kopje koffie/thee te drinken, dat
wordt aangeboden door de Protestantse Gemeente Berltsum.
Je dierbare gedenken, een moment stil staan, in alle rust en eenvoud.
Hoewel de paden verlicht zijn, is het tussen de graven donker. We
raden je aan een zaklamp mee te nemen. De kaarsjes voor de Lichtjesavond zijn geschonken door Miedema Makelaars, Jelle Eijzenga
Fysiotherapie, Van Tuinen Tuinservice en de Protestantse Gemeente
Berltsum l Graag tot ziens, Het bestuur van De Laatste Eer

Samar in
Momint...

WIERSTER KAT
Ryk op ‘e
dyk of net?
De rubriek ‘Even voorstellen’
was voor deze editie al vergeven. Daarom ben ik maar zo
vrij om mij hier even voor te
stellen. Mijn naam is Murkje en sinds juli woon ik heel erg
naar mijn zin ergens tussen Berltsum en Wier. Inmiddels is
het oktober en heb ik het al smoordruk gehad met het integreren tussen de Berltsumer hûnen en de Wierster katten.
Tijdens al dat “geïntegreer” maak je natuurlijk weleens iets
mee of komt je via via iets ter ore wat ik dan toch graag even
kwijt wil. En wat fijn dat ik dat op deze plaats mag doen
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 Friezisme betrapt...
Wat is er nu een mooiere gelegenheid om te integreren dan
een evenement als ‘Ryk op ‘e Dyk'? Al lopend of fietsend
langs alle huizen, maak je hier en daar een praatje en intussen kom je te weten waar iedereen woont en wat de laatste
nieuwtjes zijn...Ik mag er wel over. Oh ja, en intussen koop
je natuurlijk van alles wat je eigenlijk niet nodig had. Of
je zegt beleefd dat je even verder kijkt en komt vervolgens
niet meer terug. Op 11 september was het zover. Even de
buien afgewacht en daarna vol goede moed op het fietske
door Berltsum. Door de regenbuien en hier en daar het gebrek aan tentjes zaten er wat verzopen katten eh… honden
tussen, maar dat mocht de pret niet drukken. Vol enthousiasme werden vele artikelen aangeboden: van lelijke bruine
vaas (wie helpt mij hier vanaf) tot elpees met de laatste accordeonhits van heel lang geleden tot zelfgestekte sanseveria's. In Berltsum was het te halen vandaag! De zelfgestekte
sanseveria's gingen (inclusief pot!) voor een luttele euro over
de toonbank en de koopster was er och zo wijs mee. Mijn
plantenkennis is niet zo denderend. ‘Je kinne no yn kear net
oeral wat fan witte no’. Maar dankzij ‘Ryk op ‘e Dyk’ weet
ik nu toch dat sanseveria's echt beresterk moeten zijn. Veel
gehobbel, een val uit de fietsmand op de stoep bij Nagels en
Sa en daarna bij elke stop in en uit de fietsmand ‘voor het geval dat’ konden deze sanseveria's niet deren. Ik heb me laten
vertellen dat ze nu mooi te pronk staan in de vensterbank
van de trotse klant.
Aan het einde van dag wilde een toch ietwat gefrustreerde
verkoper zijn hart nog even luchten. Zoals u begrijpt, was
ik natuurlijk één en al oor. 's Ochtends had hij zijn oprit
vol gestald met spullen. In de spoelende regen, maar vooruit dat heb je er dan wel even voor over. Als hij echter had
geweten dat er meer belangstelling voor zijn auto zou zijn
dan voor de koopwaar die zo mooi was uitgestald.......Ook
als toiletmeneer had hij misschien nog meer kunnen verdienen want naar een wc-bezoek was voldoende vraag. Uiteindelijk toch wel € 2,- verdiend. Dit had natuurlijk minstens
€ 3,- moeten zijn. Als hij het handvol kleingeld maar goed
had nageteld. De resterende koopwaar is aan het einde van
de dag op een aanhanger gegooid en met de (toch maar niet
verkochte auto) naar het stort gebracht. Na aftrek van de
kosten voor het storten was de uiteindelijke opbrengst: minus € 3,-. Een dag met ups en voor sommigen ook downs
dus, maar wat l Murkje

Waar sta jij? Op de eerste of de
tweede berg?
Eten met een praatje? 4
vrijdagavonden een heerlijke
maaltijd in goed gezelschap!

Dizze kinne as de blommen mei elkoar!

Zomaar een greep uit één van de
activiteiten die de Protestantse
Gemeente Berltsum in het winterseizoen 2021-2022 aanbiedt.
Eind oktober wordt er huis-aanhuis een informatieboekje verspreid waarin je alle informatie
kunt vinden die te maken heeft
met onze kerkelijke gemeente.
Ook niet-leden zijn natuurlijk
van harte welkom om mee te doen! Hou je brievenbus in de gaten
en doe mee. www.pgberltsum.nl l
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Voegwerkzaamheden aan
de Vermaning
De Vermaning is sinds begin september in de steigers voor
het nodige voegwerk.
De Vermaning is één van de drie rijksmonumenten in Berltsum
waar we trots op zijn. Onder toezicht van Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen (SBKB) worden de voeg- en herstelwerkzaamheden
uitgevoerd. Eind september hopen de voegers klaar te zijn. In het
voorjaar krijgt de Vermaning een grote schilderbeurt l

Ondernemersvereniging:
Undernimmend Berltsum-Wier
Een bloeiende trotse ondernemersvereniging al sinds 1974!
Een dorp met veel ondernemers leeft, biedt kansen voor
werkgelegenheid, voor klanten en voor mensen die graag op
eigen dorp willen wonen en werken.
Berltsum en Wier zijn zulke dorpen. In de verre omtrek zijn geen
dorpen te vinden die verhoudingsgewijs zoveel ondernemers hebben die op onze wijze met elkaar verenigd zijn. Wij hebben zo
rond de 90 leden!!!
Hoe kan dat?
Wij als bestuur doen ons uiterste best iedereen bij alles te betrekken wat speelt in ondernemersland. Onze bestuursleden zijn actieve mensen die zich ook verder in het dorp roeren en dus goed op
de hoogte zijn van wat er speelt. Dat doen we voor ons zelf (want
alleen dan kan je ondernemen), maar dat doen we ook vanuit een
verantwoordelijkheidsgevoel voor ons dorp. De onderstaande doelen en de realisatie daarvan streven wij na. Fol fjoer!
• overleg met gemeente Waadhoeke, Stichting Berltsumer Belangen en andere
verenigingen en organisaties;
• ondersteuning van leden bij problemen met relevante instanties aanbieden;
• het regelmatig organiseren van gezamenlijke activiteiten;
• op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen en zorgen voor nieuwsvoorziening en informatie-uitwisseling ;
• het bedingen van collectieve voordelen voor de leden bijvoorbeeld BHV-trainingen;
• het bevorderen van een plezierig ondernemers-, leef- en werkklimaat in
Berltsum en Wier.
Vanuit plezier met elkaar kan je zoveel meer bereiken.Dan wordt
een avond met een ondernemerscafé geen verplicht nummer,
maar een leuke informatieve avond waar het laatste nieuws op een
constructieve manier gedeeld wordt en waar het ook nog gezellig
is.Het vooroordeel dat een ondernemersvereniging suf en elitair is
nemen wij direct weg als aspirant leden een avond met ons mee lopen.Soms denkt men dat je gevraagd moet worden als lid. Wat een
onzin: als je ondernemer bent in ons dorp en je wilt erbij, meld je
dan aan. Iedereen is welkom. Leer van elkaar en ontmoet elkaar!
Wie en wat is onze bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Janneke Bergsma (Jawis Training & advies, Berltsum)
Secretaris: Annie Bakker (Bakker speeltoestellen, Wier)
Penningmeester: Tjitske Miedema (Keunst & Kids, Berltsum)
Algemeen Bestuursleden:
-Arjan Zeinstra (Bamz, internet en marketing, Berltsum)
-Johan Kooistra (Empatec, Wier)
-Johan Kuipers (Empatec, Wier)
-Johan Cats: (Posthumus, Burgwerd)
Wat kost het?
De contributie bedraagt €145,00
(incl. €23,15 btw) per kalenderjaar. Voor aspirant-leden het eerste jaar €75,00 (incl. €11,97 btw)
Wil je je aanmelden:
Bellen kan altijd, of aanmelden
via het mailadres:
undernimmendberltsumwier@gmail.com
Kom erbij en wordt lid!

Walking Football met plezier, serieus.
We doen een oefening met het gestrekte been naar voren kruislings, wat niet bij iedereen lukt.
”Rechter knie naar de linker ellenboog”, roept Patrick Oosting onze trainer, maar soms is de
coördinatie niet meer wat het eens was.
Eens klopte alles. Toen versloegen we machtige teams zoals
Inter, Celtic, Panatinaikos op het
schoolplein en op de veldjes en
wonnen we keer op keer de Europa Cup 1. Echter, nu is nu en
wij, wandelvoetballers van vijfenvijftig jaar later, zijn allemaal
bevorderd tot coach en als het
moet bondscoach. Nu weten wij
precies hoe het moet in de stadions en dat wordt tijdens de aprèswandelvoetbalsessie, onder het
genot van een lekker bakkie
leut uiteraard besproken. Nog
flink nahijgend van het partijtje
blauw tegen oranje, dat volgens
Keimpe eindigde in 6 – 6, zoals
elk partijtje volgens Keimpe eindigt in 6 – 6.
Vandaag scheen het zonnetje,
maar dat is natuurlijk niet altijd het geval in het wispelturige
klimaat van ons mooie Fryslân,
maar drijfnat van het zweet of
drijfnat van de regen, wij wandelvoetballers gaan altijd volledig voldaan weer naar huis. Lekker bezig geweest, lekker buiten,
lekker bewegen, met plezier in
goed gezelschap. Elke donderdagmorgen een pracht morgen.
Vandaag was voor de tweede keer
De Ring in Dronryp onze Arena.
Vervolgens twee keer op het
veld van Foarut Menaam en dan

is Berltsum weer aan de beurt.
Maar waar zijn de aanstormende
talenten van Ried, Wier, Deinum, Bitgum en Baaium? Peins
levert al een super libero, Ingelum nog geen spelverdeler. En
we hebben ook nog een trefzekere spits nodig die de goal wel kan
vinden om enige kans te maken
tegen de Tobbedânsers. Ja, ons
sterrenteam heeft versterking
nodig, versterking in de breedte.
Dus mannen, bindt de proppen
onder, meldt je bij onze club en
vijzel die voetbalvaardigheden
weer bij. Laat je niet kisten!
Elke donderdagmorgen trainen.
Samen, serieus, met plezier. Met
een man of veertien, soms meer,
onder leiding van een fijne en
kundige trainer. Eerst de spieren

los, dan passen in patroontjes.
Er wordt gelachen, gekscherend
gemopperd, totdat Patrick de
“plattelandsvrouwen” weer tot
de orde roept. Dan het partijtje
blauw tegen oranje, 6 – 6 , uiteraard....
Kom gerust eens meedoen, kijken mag ook. Om 9.30 uur staat
de koffie klaar, om 10.00 uur
start de training. Ons schema
ziet er als volgt uit:
28 okt. Berltsum, de Koekoek
4 nov. Berltsum, de Koekoek
11 nov. Dronryp, sportveld de Ring
18 nov. Dronryp, sportveld de Ring
25 nov. Menaam, Schatzenburg
2 dec. Menaam, Schatzenburg
Sytze Hilverda, Skilpaed 11,
9035 AL Dronryp, 0517 231881
l

Wist u/jij dat er een volksdansgroep is in Berltsum
en dat de naam is De Trochsetters?
Dinsdag 13 september zijn we weer begonnen in het Heechhout. We hebben afscheid genomen
van onze leidster Antje Bootsma, die de groep 40 jaar heeft geleid. Bedankt Antje!
Onze nieuwe leidster is Jildouw
Elgersma. En zij gaat met ons
verder. Hoe mooi zou het zijn om
ook nieuwe leden te verwelkomen! Bij deze, welkom!
We dansen van 14-15.30 uur en

tussen in is er tijd voor een kopje thee. Gezellig. Misschien tot
ziens?
Voor informatie kun je mailen
naar Joukje Terpstra: digibeppe@

hotmail.com
461783 l

of

bellen

0518-

Hartelijke groet, bestuur en leden van
de Volksdansgroep “de Trochsetters “

Toch een koepel op radar in Wier
Defensie heeft besloten een koepel te gaan plaatsen op de radar van Wier. Met de koepel verwacht
Defensie het geluid (en de overlast daarvan) te beperken. Gisteravond maakte de kerngroep het
nieuws bekend tijdens een bewonersavond in Wier; vanmorgen werden de Tweede Kamer en de
gemeenteraad van Waadhoeke hierover ingelicht.
Radar voldoet niet aan geluidsnormen
De nieuwe radar voldoet nog
steeds niet aan de geluidsnormen voor de avond en de nacht
en veroorzaakt geluidshinder in
de omgeving. De kerngroep heeft
meerdere malen, namens de
omwonenden, hun zorgen geuit
hierover. Defensie heeft afgelopen zomer samen met Thales, de
leverancier van de radar, onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het plaatsen van een
koepel over de SMART-L radar.
In het gesprek dat kerngroepleden en wethouder Boukje Tol
woensdag 29 september in Den
Haag hadden met secretaris generaal van Defensie Gea van
Craaikamp, werd gemeld dat uit
het onderzoek blijkt dat het plaatsen van een koepel over de radar
mogelijk is. De koepel zal naar
verwachting het geluidsniveau

merkbaar terug kunnen brengen.
Plaatsen koepel duurt twee jaar
Het plaatsen van een koepel is
voor Defensie een ingrijpende
maatregel. Om te voorkomen dat
de koepel de prestaties van de
radar negatief beïnvloedt, moet
de radar worden aangepast. Het
plaatsen van de koepel en het
aanpassen van de radar betekent
dat de radar tijdelijk niet kan
functioneren. Vanwege het overschrijden van de geluidsnorm en
de geluidbeleving in de omgeving, concludeert Defensie echter
dat het noodzakelijk is om ingrijpende maatregelen te treffen en
dus de koepel over de radar te
plaatsen. Het realiseren van een
koepel over de radar zal helaas
niet van de een op de andere dag
mogelijk zijn. De verwachting is
dat dit ongeveer twee jaar zal duren in verband met de bouw van

de constructie en benodigde vergunningen.
Koepel mogelijk niet voldoende
tegen geluid
Mogelijk zal de radar ook met
koepel nog niet helemaal voldoen
aan de geluidsnormen voor de
nachtelijke uren. Daarom blijft
Defensie ook werken aan andere
maatregelen om het geluidsniveau terug te brengen. Afgesproken is dat deze maatregelen in
overleg met de gemeente en de
kerngroep samen worden voorbereid en uitgevoerd. De gemeente
en omwonenden kunnen zo meedenken over de verdere ontwikkeling van geluidsmaatregelen
en de keuzes die Defensie daarin
maakt. Op korte termijn gaat Defensie in gesprek met de Kerngroep Wier om te bespreken hoe
hier gezamenlijk invulling aan te
geven l

Berltsum kultuer
Sportief
in Wier
Het is inmiddels alweer herfst,
maar in Wier kan men terugblikken op een geslaagde
opzet van de volleybal- en
badmintonavonden.
Omdat het steeds eerder donker
werd, is de laatste avond van dit
jaar op 16 september afgesloten
met verlichte badmintonshuttles. In de zomer van 2022 wordt
het net weer wekelijks opgezet.
Wie dan ook graag mee wil doen
is van harte welkom! Want behalve dat je even lekker bezig
bent is het ook nog eens erg gezellig en wordt er veel gelachen.
Nadere info volgt in 2022l
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AGENDA
22 okt.
28 okt.
29 okt
29 okt.
30 okt.
4 nov.
6 nov.
20 nov.
27 nov.

18.00 uur
10.00 uur
18.30 uur
20.00 uur
18.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
13.30 uur

Oud Papier - Berltsum
Walking Football – Sportcomplex de Koekoek
Spooktocht groep 6 en 7 – It Piipskoft
Spooktocht groep 8 en klas 1 – It Piipskoft
Lichtjesavond – ’t Centrum
Walking Football – Sportcomplex de Koekoek
Oud Papier - Wier
SInterklaasintocht Wier
Sinterklaasintocht Berltsum

Huisartspraktijk
R.A.Comello te BERLIKUM
Griepvaccinatie 2021
WOENSDAG 10 NOVEMBER
DONDERDAG 18 NOVEMBER
De vaccinaties zijn op afspraak!
(U ontvangt een oproep
met daarop op welke dag)

CORIENS ITEN

Kermis 2021

Wytlof hapkes
Wat wie de Opritsale in grut súkses net? Oer de 90 dielnimmers en
wylst it earst aardich reinde, binne
der in soad besikers mei twaddehâns spul thús kaam. In echte winwin situaasje! Want ús húzen binne
wer wat opromme, we ha in machtige dei hân en guon hien in leuke
opbringst. Takommend jier mar wer
soe ik sizze. In nije tradysje!
Wat by ús ek in bytsje tradysje is, binne dizze wytlof hapkes.
Hiel wat jierren lien makke ús mem foar it earst dizze kombinaasje fan wytlof, makriel, selleriesalade en appel en dêr
wie ik direkt wei fan. Priuwst swiet, soer, sâlt en bitter en alle
smaken binne moai yn evenwicht. De makriel is sa in stik
minder sterk fan smaak. Derby is dit feestlike hapke dochs
aardich sûn. Wa wit wurdt it ek in nij tradysjoneel hapke yn
jim famylje?
Ingrediënten voor een groot bord vol witlofhapjes:
2 witlofstronken
150 gram gerookte makreelfilet
150 gram selleriesalade
1 grote elstar appel (of soortgelijk)
Eventueel voor de kleur kiemgroente of peterselie
Zo maak je het:
1. Haal de (mooiste) bladeren van de stronkjes witlof af.
2. Maak stukjes van ongeveer 1 bij 5 cm van de makreelfilet.
3. Snijd de appel,
met schil, in kleine
blokjes.
4. Vul de witlofschuitjes met een
klein eetlepel selleriesalade. Leg hierop een stukje makreel en hierover
heen een klein eetlepel appelblokjes.
Strooi hier eventueel kiemgroente
of peterselie overheen.
5. Serveer de hapjes
het liefst direct l
Lekker ite!

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

Rabobank
Coöperatiefonds: heb
je een leuk project?
Doe een aanvraag!
Twee uitkeringsrondes per
jaar. Deadline insturen
aanvraag 1 mei en 1 oktober.
Meer info Rabobank.nl/lnwf

Als registerpodoloog én fysiotherapeut
behandel ik zowel volwassenen,
kinderen als sporters met voetklachten
zoals hielpijn, doorgezakte voeten en
pijn onder de voorvoeten.
Maar ook mensen met knie-, heup-, en
rugklachten hebben veelal baat bij mijn
behandelingen.
De praktijk is aangesloten bij Podozorg
Nederland. Podozorg Nederland is
een groep (register)podologen en
podotherapeuten die het er samen over
eens zijn hoe de optimale voetzorg er
uit moet zien en zo handelen wij ook.
Voor elke voetklacht bieden wij een
complete oplossing op maat.
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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

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 november 2021
aangeleverd te worden per email: advertentie@berlikum.
com.
• Kopij dient uiterlijk maandag 8 november 2021 op de
redactie aanwezig te zijn via krant@berlikum.com
Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster:
woensdag 17 november 2021

