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Team Eijzenga opent gloednieuw
sport- en fitnesscentrum!

Dirk Suikerspin/Dirk
de Candyman stopt ermee

Al jaren kunnen we in Bertsum terecht bij Fysio Eijzenga voor diverse vormen van fitness,
revalidatie en behandeling. Door de jaren heen zijn er veel ontwikkelingen geweest in fitnessland
waardoor er steeds nieuwe sportvormen zijn ontstaan. Het geven van groepslessen is daar een
onderdeel van.

Dirk en Pietsje Kuperus hebben na veel wikken en wegen
besloten te stoppen met hun “Suikerspin”, waarmee zij ongeveer 25 jaar op braderieën en kermissen hebben gestaan.

ner en hij is op dit moment de
fysieke trainer van SC Berlikum.
Hiervoor is hij fysiotherapeut geweest bij de dames van SC Heerenveen. Door het duo Ruben en
Hans samen te voegen, ontstaat
er een goed werkend ondernemingskoppel voor het nieuwe

Hans Hoogsteen
De huidige fitnessruimte aan de
Prommehôf is net wat te klein
voor een aanbod van groepslessen en Fysio Eijzenga wil dit wel
graag aanbieden, daarom is zoon
Ruben Eijzenga op zoek gegaan
naar een geschikte locatie. Terwijl de zoektocht naar een mooie
locatie loopt, zag Hans Hoogsteen een mooie vacature voorbij
komen. Op het laatste moment
besloot hij te solliciteren en zijn
droom na te jagen. Het begin van
een mooie combinatie!
Ruben, 22 jaar en tweedejaars
student ALO (Academie Lichamelijke Opvoeding) in Groningen
wil graag iets anders aanbieden
dan nu mogelijk is vanuit Fysio Eijzenga. Alleen werd dat
een hele uitdaging en dus werd
Hans meegenomen in het project. Hans Hoogsteen is 41 jaar
en heeft lange tijd bij het korps
mariniers gezeten. Aansluitend
heeft hij de opleiding tot fysiotherapeut gedaan. Hans is een ervaren kracht- en coördinatie trai-

Ruben Ejzenga
initiatief ‘Team Eijzenga’.
Team Eijzenga wil aansluiten op
de trends van nu. In de gevonden locatie is dit mogelijk. Het
is groot genoeg met twee aparte
ruimtes om het aanbod zo breed
mogelijk te laten zijn. Het idee
is om een laagdrempelige sportschool te creëren waar jong en
oud terecht kan om niet alleen
te sporten, maar ook voor de lekkerste bak koffie of thee, voor
advies over voeding en eetpatronen, waar lifestyle coaching niet
mag ontbreken en waar ruimte
is voor fysiotherapie. Het aanbod
zal variëren van TRX & BOX trainingen tot bootcamp/HITT trainingen, er zullen Kettlebell trai-

ningen gegeven worden, je kan
er crossfit doen, spinningslessen volgen en er is mogelijkheid
voor massage. Daarnaast blijft
het huidige aanbod bestaan
van reguliere fitness en sportmedische revalidatie. Naast de
groepslessen blijft de mogelijkheid voor individueel sporten er
ook gewoon.
Het mag duidelijk zijn dat iedereen welkom is op it Koartlân
6 in Berltsum. Ruben en Hans
zijn ambitieus en hopen vanaf
oktober de deuren te kunnen
openen. De reacties vanuit het
dorp zijn positief en ze gaan er
dan ook voor om iedereen een
warme plek te geven waar hij/
zij kan sporten. Over tien jaar
moet het eigenlijk niet meer
weg te denken zijn uit de maatschappij en niet uit Berltsum.
Vanaf oktober zullen ze in eerste instantie zes dagen in de
week geopend zijn van maandag tot en met zaterdag. Het
uitgangspunt is verbinding en
verbroedering. Samen sporten,
met elkaar zorgt voor begrip en
respect voor elkaar. Naast het
sporten is ook de sociale functie
van het initiatief hoog. Deelnemen aan sport betekent deelnemen aan de samenleving, onderdeel zijn van de maatschappij.
Als je deelneemt, voel je je verbonden. Samen sporten, samen
deelnemen, hoe meer hoe beter
en des te gezonder we worden.
Vanaf 1 oktober: It Koartlân 6,
Team Eijzenga met een gloednieuw sport- en fitnesscentrum
l

Huisartspraktijk
R.A.Comello
BERLIKUM
• Wietse (4) set syn fiets op de standaard en seit: "Sa, efkes
de fiets op it standbeeld".
• Emma (6) en Amber (6) sitte tsjin elkoar op de bank: “Hey
mem, wy likje wol in syrische tweeling, of nee hoe hiet dat
ek alwer? Chileense tweeling?”
• Mem tsjin Jens (5): “Dochst de Ipad efkes ut?”. Jens: “Nee,
ik fien fjouwerkante eagen moai"
OPROP: Hawwe jo ek in leuke útspraak fan jo bern,
jo pake-/beppesizzer as miskien fan jo buorjonkje?
Stjoer it ús ta! krant@berlikum.com l

GRIEPVACCINATIE 2020
WOENSDAG 28 OKTOBER
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!

Het verhaal van Dirk begint al heel lang geleden, toen Dirk als
jochie de kermisboten in Berltsum opwachtte en hielp met opbouwen. De kermis en het kermisleven trok hem enorm en toen hij
in 1966 de kans kreeg om het land in te gaan met “De Hobbelende
Geit” van kermisexploitant Arjaans hoefde hij daar niet twee keer
over na te denken en zei gretig: “ja!”.
Vijf jaar later werd hij bedrijfsleider op de mini-botsauto’s van de
firma Kooistra, dat hem later ook te koop werd aangeboden. Maar
omdat hij toen nog alleen was en altijd afhankelijk van in te huren
personeel, zag hij van de koop af. Toen hij later in Den Haag op
het Malieveld naast een gokspel (“Het Biljartement”) stond, dat
je alléén kon bedienen, had Dirk wel interesse. Na s’avonds een
praatje met de buurman te hebben gemaakt, had “Het Biljartement” een nieuwe eigenaar. Tien jaar heeft hij dit met erg veel
plezier gedaan. Omdat de kermis een zomerseizoensbedrijf is,
werkte Dirk ’s winters bij Boomsma Aardappelgroothandel, waar
hij aardappels sorteerde. Ook stond daar zijn kermisattractie opgeslagen, waar hij dan tussendoor het nodige onderhoud aan kon
verrichten. Inmiddels had hij Pietsje ontmoet, waren zij getrouwd
en hadden kinderen gekregen.
Door problemen met zijn gezondheid, moest Dirk noodgedwongen
stoppen met zijn kermiswerk. Hij werd afgekeurd en kwam thuis
te zitten, terwijl hij daarvóór altijd onderweg en onder de mensen was. Dit deed hem geen goed. Samen met Pietsje fantaseerde
hij wel eens: “als ze maar een kleine kermisattractie hadden, dan
hadden we in ieder geval wat te doen”. Maar met het toenmalige
GAK (nu: UWV) in het achterhoofd had hij niet verwacht dat het
ooit zou lukken om hiervoor toestemming te krijgen. Maar zijn
keuringsarts zei tegen hem: “altijd doen; ga ervoor!” Zo gezegd, zo
gedaan en niet veel later mocht hij met toestemming van het GAK
aan de slag met de suikerspin.
Eerst op braderieën, later op kermissen en steeds meer dorpen
vroegen hem om te komen. 25 jaar hebben Dirk en Pietsje dit
werk met heel veel plezier gedaan, maar hij vindt het op zijn 70e
wel tijd om te stoppen. Gelukkig heeft hij een enthousiaste opvolger voor zijn “Suikerspin” gevonden. Heb je je hele leven op de
kermis gewerkt, dan is het logisch dat je ook in eigen dorp hieraan
meewerkt. Al meer dan 25 jaar is Dirk mede-organisator van onze
kermis.
Als u denkt dat Dirk stil komt te zitten, dan heeft u het mis. Hij is
nog volop aan het werk met zijn hobby’s. Zo zingt hij in een orkestje en waarmee hij optreedt in bejaardentehuizen, is hij druk
om zijn kermisarchief te digitaliseren en heeft daarnaast nog genoeg te doen. Wij wensen Dirk en Pietsje nog een fijne tijd toe l
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Bern mei in ferhaal:
Femme van der Mossel
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Femme van der
Mossel. In het onderstaande verhaal vertelt Femme iets over
zichzelf. Wij horen iets over haar hobby’s, school en hoe ze
het vindt om in Berltsum te wonen. Veel leesplezier met haar
verhaal.

Wie ben je en waar woon je?
Ik ben Femme van der Mossel, ik ben 9 jaar en woon samen met
heit, mem en broertje Ids op de Meseame 52 in Berltsum. Ook hebben we een vogeltje die Fien heet.
Wat zijn je hobby’s?
Mijn hobby’s zijn paardrijden en gym. Paardrijden doe ik op
woensdagavond bij Stichting Klein Hermana in Minnertsga. Ik rijd
op een pony die Winner heet, hij is zwart met wit en erg lief. Gymmen doe ik op donderdagmiddag bij de Gymnastiekvereniging in
Berltsum. Ik zit bij de mini-selectie en vind het erg leuk om te
doen.
Wat is het leukste wat je hebt meegemaakt?
Dat ik ’s avonds laat (stiekem met mijn mem) ons vogeltje Fien
heb opgehaald. Dit was namelijk een verrassing voor heit zijn verjaardag.
Wat vindt je van school?
Ik zit in groep 6 en vind school erg leuk omdat de juffen lief zijn
en we een gezellige klas hebben. Ik vind alle lessen eigenlijk leuk!
Wat wil je later worden?
Dat weet ik nog niet, ik denk iets met dieren of mensen.
Wat is het spannendste wat je hebt meegemaakt?
Dat ik in de zomervakantie voor het eerst in een achtbaan over de
kop ben geweest. Het leek me eerst heel eng maar toen ik er één
keer in was geweest vond ik het super leuk!!
Wat vind je mooi aan Berltsum?
Er wonen veel vriendjes en vriendinnetjes om mee te spelen. Vooral buiten spelen in het dorp en de speeltuin is leuk. Ik wil er altijd
blijven wonen l

Vereniging Het Berltsumer wandelroute digitaal
Groene Kruis
Een van de cultuurhistorische wandelroutes in en rond
is voortaan ook digitaal te vinden in de IVNroute-app.
Berlikum/Wier Berltsum
Het gaat om route drie die in de app als thema de Middelzee
heeft gekregen.
e.o.
Gebouw: Sportleane 7 , 9041 EC
Berlikum
Hierbij bent u van harte uitgenodigd voor het bijwonen van
onze Algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden in
het Heechhout op: Woensdag
30 september 2020 aanstaande,
aanvang: 20.00 uur
De agenda is als volgt opgesteld:
1. Opening
2. Vaststellen agenda en notulen
van de Algemene ledenvergadering 28 mei 2019
3. Verslag gebouwenbeheer
4. Financieel verslag, balans en
exploitatie 2019, begroting
2020.Controlerapport accountant en decharge penningmeester
5. Ontwikkelingen Groene Kruis
a Ontwikkeling MFC en inbreng
Groene Kruisgebouw
6. Inbreng leden Groene Kruis
7. Bestuurswisseling
8. Rondvraag
9. Sluiting l

Gymnastiekvereniging
Beste lezers,
Eindelijk is het zover... we mogen de gymzaal weer gebruiken
en daar zijn we erg blij mee.
We hebben een lange periode
een ledenstop gehad en nu is er
weer ruimte om bij de leukste
gymvereniging van Berlikum te
komen trainen. Op www.gymberlikum.nl kan je zien op welke
tijden we de lessen geven. Als
je hier vragen over hebt, mail
dan naar gymberlikum@gmail.
com of neem contact op met een
bestuurslid. Ook kleuters zijn
van harte welkom om bij ons
te komen spelen en bewegen.
Bij voldoende deelname starten
we met het Nijntje Beweegprogramma. Je mag twee keer gratis
proberen voordat je lid wordt.
Ook jongens en meiden uit andere dorpen zijn weer van harte
welkom l bestuur en leiding Gymnastiekvereniging Berlikum

Op meerdere plaatsen in de route komen de sporen van de Middelzee in het landschap terug.
In de wandeling gaan we niet alleen op zoek naar sporen van de
geschiedenis in het landschap,
maar ook naar de verworvenheden van later eeuwen. De wandeling voert ook door het Hemmemapark met zijn karakteristieke
hoogstamboomgaard, langs een
oud boerenlandpad, door het
Bildt met zijn weidse uitzichten,
maar ook langs de oude terpen
ten zuiden van Berltsum.
Behalve deze wandeling staan
er in de app meer Friese routes,
zoals een Stinzenflora fietsroute
bij Ternaard en wandelingen bij
Wirdum en Slappeterp. De app
biedt ook veel wandelingen en
fietstochten buiten de provincie.
Met de IVNroute-app kun je, ook
zonder gids, wandelen of fietsen
door de mooiste natuur van Nederland. Met IVN-routes heb je
je eigen digitale IVN-natuurgids
op zak.
De IVN-app is gratis te downloaden in de Appstore en in de
Google Playstore. Na het down-

loaden van de app kunnen de
gewenste routes opgezocht en
gedownload worden. Daarna
zijn ze offline te gebruiken op
een smartphone waarop de GPSfunctie aan staat. Kijk op www.
berlikum.com voor de downloadlinks van de app.
Maartje van Sluis besteedt in
haar vlog over de zomer in het
Hemmemapark ook aandacht
aan deze nieuwe wandelroute.
Daarnaast gaat ze in op het gebruik van het park en ze laat
een mooie orchidee zien die er
in de zomer bloeide. Het filmpje is gemakkelijk te vinden op
www.youtube.nl door boven in
het zoekvak Hemmemapark in
te tikken.
Het boekje Cultuurhistorische
wandelroutes door Berltsum,
een reis door de geschiedenis
van Berltsum biedt meer informatie over de cultuurhistorische bijzonderheden langs
drie wandelingen in en rond
Berltsum. Deze is nog te koop
voor drie euro bij de Markthal
en bij bakker Wijnsma. Met de
opbrengst onderhoudt Stichting
Hemmemapark de routebordjes
en zorgt voor financiering van
nieuwe boekjes.
Maartje komt graag in contact
met mensen die iets interessants over het park kunnen vertellen of meer informatie willen
hebben. Dit kan per e-mail op
mvansluis@hotmail.com of per
telefoon op 0518-461777 l

Dames & Heren

Werken in
de cloud?
Online boekhouden
tegen een vaste
lage prijs.

Bitgumerdyk 30b

info@born-graaf.nl

9041CE Berltsum

www.born-graaf.nl
T 0518-461800

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

Berltsum • 0518-41 92 95

www.siegersmagevelrenovatie.nl

Paadsiker

Praktijk voor contextuele hulpverlening

Ali Stork
Appelhof 6
9041 GE Berltsum (FRL)
0518 - 462009
info@paadsiker.nl

WWW.PAADSIKER.NL

Iedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tarief
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'De Bakkerij' nu ook in Franeker

Nochris Nochris

Eddy Kranghand en Tina Knipper hebben in juli 2018 de
bakkerij op de Buorren, toen
nog op naam van J. S. Wijnsma, overgenomen.
Initieel met twee andere samenwerkingspartners, wat spijtig
genoeg niet de gewenste uitwerking had. Na bijna twee jaar samen verder te zijn gegaan werd
het dan ook tijd voor een nieuwe
naam en een nieuw uiterlijk. De
Bakkerij: simpel, duidelijk en vertrouwd. De Bakkerij kende al 2
locaties, namelijk die in Berltsum
en Sint Annaparochie. Binnenkort wordt in Franeker een derde
locatie geopend waarbij de broer
van Tina, samen met een vriend
een franchise-onderneming gaan
beginnen met de Bakkerij.
Team
Er wordt gewerkt met een vast
team. Zo is er een banketbakker,
een broodbakker en een productiebakker. Doordeweeks staan
Tina, Sieta en Tineke achter de
toonbank. Op de zaterdag rouleert het team.

vrijheid krijgen om nieuwe dingen uit te proberen en zo wordt
er gestreefd naar de beste recepten. Naast het koolhydraatarm
brood komt er binnenkort ook
de mogelijkheid voor glutenvrij

brood op bestelling. Een gepensioneerde leraar met een glutenvrij
dieet heeft dit aangeboden.
Iets wat voor de bakkers zelf onmogelijk leek, gezien de kans op
vermenging met meelsoorten l

Etalage
De etalage wordt verzorgd door
hun buurvrouw aan de rechterkant die er recent is komen wonen en heel creatief bleek. Hier
gaan we binnenkort meer van
zien.
Koffiedrinkhoek
Tijdens de strenge maatregelen
van corona werd er geen gebruik
gemaakt van de koffiedrinkhoek.
Toen het eenmaal weer mogelijk
was in juni werd er, met een paar
aanpassingen, weer gezellig koffiegedronken. Vele fietstoeristen
maken hier dankbaar gebruik
van. De laatste tijd trekt het weer
meer aan en wordt het wel eens
wat te druk. Zo kwamen er laatst
twaalf man tegelijk voor een bakje en toen moest Tineke wel even
improviseren.
Specialiteit
Eddy noemt het brood, dat blijft
specialiteit. Al is het banket ook
erg goed. Er wordt gewerkt met
het concept dat de bakkers de

Sinds juni jl. is de tweede Ut Streekie winkel van Renuka Brouwer in Sint Annaparochie geopend. Op 6 augustus jl. kwamen namens de gemeente Waadhoeke
de wethouders Caroline de Pee en Rinze Kiemel op visite. Ut Streekie is gevestigd
in het pand van de vroegere Bentex. Het assortiment van de winkel bestaat uit
streekproducten, zoals bier, wijn, kaas, worst, banket en leuke souvenirtjes met
o.a. de friese vlag l Foto's: Marja Tinga

Drok? In fraach dy’t my faak ris stelt wurd. Lit we mar sizze
dat wy ús net ferfele en dat stilsitte net echt by ús past. We
bin no ien kear graach dwaande. Dwaande mei guod en boppeal dwaande mei minsken. Wer kin je dizze twa saken no
better byinoar bringe as yn in twaddehânsk winkel. As lyts
famke mocht ik altiid al graach winkeltsjeboartsje. Doe ús
heit en mem de kar makken om san winkel te iepenje foen
ik dat wakker moai. Al moat ik earlik tajaan dat ik eartiids
noch net sa happich wie op it twaddehânsk guod. Healsliten
spul fan in oar, wat moat in minsk der no mei wie wat ik doe
tocht. Tsjintwurdich is dat al oars. At je op dit stuit by ús yn de
hûs komme dan sjoch je allinne oan de tafel al in ratjetoe oan
stuollen. Guon mei in nij stofke, guon mei in likje ferve as gewoan healsliten tusken it nije guod. Op ’e sliepkeamers fan ús
froulje is it hielendal feest. Guod fan ús fan eartiids, guod fan
marktplaats en guod by pake en beppe út de winkel meitsje de
keamers ôf.
Âld en nij troch inoar dat is krekt wat elts keamerke sa smûk
makket. Wy wurde dêr o sa bliid fan. Én just krekt dêrom kriebele it by ús om de fuotspoaren fan ús heit en mem te folgjen.
Wilens sy noch drok dwaande binne en bliuwe yn Menaam,
dreamden wy fan in eigen winkel. We ha ús pand fûn. Yn St.
Anne. Yn ‘e folksmûle bekend as de âlde Blokker. In twadde
Nochris. Nochris 2.0. Lykas Nochris (1.0) en doch krekt wat
oars. Sa skjin as by mem en mei in sauske fan ús. We bin al
drok dwaande mei de tarieding om yn oktober in moaie winkel te iepenjen. It is in hiele put. Mar hé, skreaun ik krekt net
dat we graach drok binne. Dus ik sil net seure. We doche it
mei in prot nocht en wille. Efter de âlde blokker muorren ha
we al wat moais te foarskyn helle, it balkenplafond is wer yn
it sicht, we ha wer wat muorkes delset en ûnderwilens stean
de earste stellingen al te plak. En dernei, ja just dan kin we
ynrjochtsje! Dêr wurde ik hiel bliid fan! Folle doazen mei wer
leech en it spul de mei te plak. We kin de winkel oanklaaie.
En om it krekt sa smûk as thús te meitsjen untstean der ek
eltse dei wer moaie ideeën. Sa ha we no bygelyks it idee in asyl
foar plantsjes op te setten. Planten dy net mear sa by je nije
ynrjochting passe as die bygelyks net moai ferhúzje nei jimme
nije hûs? Koart sein planten die oer binne en fine jimme it
lykas ús it eins skande om se fuort te dwaan? Se bin wolkom
by ús! Wa wit kin wy der in oar noch bliid mei meitsje. Stjoer
in appke nei 06-55700819 en wy nimme graach de plantsjes
fan jo oer. En eins binne we net allinne opsyk nei plantsjes
we sykje ek in frijwilliger (mei griene fingers) wa it leuk fynt
om by ús yn ‘e winkel yn St. Anne aanst op ‘e planten te passen. Want wilens ik ús plantenidee opskriuw hear ik ús mem
tinken… Henny? Do en planten? En se hat gelyk. Ik bin gek op
planten mar fyn it noch al in toer om de planten yn ús hûs yn
libben te hâlden. Om dit yn de winkel wol slagje te litten wurd
in útdaging. Dêrom sykje we ien mei griene fingers en leafde
foar planten. Elts moat dwaan wer er goed yn is dochs……wy
doch wat we leuk fine en wat we minder goed kinne der sykje
we graach hulp by. Sa stean we ek iepen foar oare inisjatyfen.
Wa wit ha jim thús op ‘e bank noch mear leuke ideeën wat
past by it ‘kringloop’ idee. Lit it ús witte en miskien ontstean
er moaie dingen. Hâld dizze krante en de facebookpagina fan
NochRis goed yn ‘e gaten dan hâlde wy jimme graach op ‘e
hichte! Enne we heare úteraard ek graach fan jim! l
Groetnis Henny

Gevaarlijke fietsknelpunten melden voor GVVP
De gemeente Waadhoeke is bezig
met een Gemeentelijk Verkeer- en
Vervoersplan (GVVP). Dat houdt
in dat de verkeersknelpunten (o.a.
voor fietsers) meegenomen worden voor de komende jaren en
aan de hand van de goedgekeurde
plannen wordt hier uitvoering
aan gegeven. Veel dorpsbelangen
zijn al bezig om gevaarlijke (fiets-)
knelpunten te inventariseren ter
verbetering voor de komende jaren. En geven dit door aan de gemeente Waadhoeke. Eén van de
gevaarlijkste fietsoversteekplaatsen in Berltsum is de hoek Koekoeksleane/ Bitgumerdyk, waar
dagelijks honderden fietsers overheen gaan om naar Leeuwarden
of omliggende dorpen te wande-

len, te fietsen of te brommen. Er
is ook een toename van het aantal toeristische fietsers die deze
gevaarlijke kruising oversteekt
en niets in de gaten heeft hoe gevaarlijk en onoverzichtelijk deze
oversteekplaats is. De fietsers
worden bijna niet gezien vanuit
de zuidkant, omdat dit gedeelte
naar beneden afloopt, veel obstakels zijn (schrikhekken, bomen,
verkeersborden, lichtmast) en het
is heel donker door de bomenrij.
Veel auto’s, landbouwverkeer en
vrachtauto’s nemen hier de binnenbocht en er wordt in deze
bocht hard gereden, ca. 50 km/
uur. De markering voor deze fietsoversteekplaats ontbreekt. De
gemeente Waadhoeke is al op de

hoogte van dit gevaarlijke punt.
Ouderen geven aan dat dit een
gevaarlijke oversteekplaats is.
Voor jonge kinderen die naar het
Voortgezet Onderwijs gaan op de
fiets naar Leeuwarden is het altijd
uitkijken. Bij mist, donker, schemer, regen is deze onoverzichtelijke bocht extra gevaarlijk. Dit
gevaarlijk fietsknelpunt zal naar
verwachting in het nieuwe GVVP
opgenomen worden. In 2019 is
hier ook een fietser gewond geraakt, dus het is een zeer gevaarlijke oversteekplaats. “It bliuwt in
gefaarlike hoeke”, aldus een ervaren fietser. Zijn er in Berltsum
ook andere gevaarlijke fietsknelpunten in Berltsum met name
voor kwetsbare weggebruikers

(kinderen, ouderen, etc.), die ook
meegenomen moeten worden in
het GVVP?
Gevaarlijke fietsknelpunten zowel binnen als buiten de bebouwde kom kunnen gemeld worden

bij de Fietsersbond, afdeling
Waadhoeke l
Hieke Joostema-Greidanus en Laas
Bonnema.
Fietsersbond,
afdeling
Waadhoeke. bram.hieke@gmail.com of
t: 0518-462542

berlikum.com 10

COLUMN
Spiegelbeeld vertel eens even..
Sinds een paar jaar werk ik als chatvrijwilliger bij De Luisterlijn.
En net als bij de klanten die ik spreek in mijn praktijk, komen
ook tijdens chatgesprekken soms mooie woorden voorbij die
ik als cadeautje aanneem. Woorden die het onbewuste wakker
schudden en je een spiegel voorhouden. Zoals afgelopen week
een chatter schreef: “Je leven is wat je gedachten er van maken”
En dat is precies wat het is, het zijn de gedachten die uiteindelijk
je gevoel bepalen. Als je s’ ochtends voor de spiegel tegen jezelf
zegt: wat ben ik toch lelijk en dom, ik ben niks waard zul je het
na een tijdje echt gaan geloven. Met alle gevolgen van dien. Je
spreekt bijvoorbeeld niet meer af met mensen, gaat geen nieuwe dingen aan, want niemand zit toch op jou te wachten. Zo
kom je in een negatieve spiraal en past jouw leven zich aan naar
jouw gedachten.
Als je s’ochtends voor de spiegel staat en zegt: ik ben goed zoals
ik ben, ik mag er zijn. Dan zul je merken dat je steeds meer
zelfvertrouwen gaat ontwikkelen. De chatter zegt iets groots in
mijn ogen. Je gedachten bepalen uiteindelijk je leven, of het licht
of zwaar voelt. Zelfs als het leven de schaduwkant laat zien, dan
kunnen gedachten bepalen hoe jij je tot die situatie verhoudt.
Negatieve gedachten werken verlammend, ze zetten zelden aan
tot actie. Positieve gedachten geven energie, energie die nodig
kan zijn om te overleven, om veranderingen door te voeren, om
je persoonlijk te ontwikkelen en om je gelukkig te voelen.
Het kan even wennen zijn als je opeens mooie woorden gaat zeggen tegen het spiegelbeeld waar je, misschien je hele leven lang
al, kritiek op hebt gehad. Toch is het de moeite van het proberen meer dan waard. Na een tijdje zullen de positieve woorden
en gedachten over jezelf door je onderbewuste als waar worden
aangenomen. “Je leven is wat je gedachten er van maken”

Fruitplukdagen yn it Hemmemapark
De hjerst komt der oan. Yn Frankryk betsjut dat it wer tiid wurdt foar de druvepluk en yn
Berltsum komme de fruitplukdagen yn it Hemmemapark der wer oan. De fêste frijwilligers binne
oanskreaun, mar miskien wolst ek meidwaan en frijwilliger wurde by it Hemmemapark.
Jou dy dan op Rienk Bouwma,
till. 840151. Wy hâlde fan’t jier
2 fruitplukdagen: op woansdei
23 en sneon 26 septimber, beide
kearen fan 9 oant 12 oere. In part
fan de rispinge sil wer ferkocht
wurde troch Dijkstra State yn
Menaam. Ek de plukkers en oare
stipers fan it Hemmemapark
wurde beleane mei in mieltsje
stoofparren. Op sneon 26 septimber, tusken 11 en 12 oere is der
boppedat ferkeap fan stoofparren
by de wurkskuorre yn it Hemmemapark, yngong de Singel. Foar
1,50 euro de kilo kinst bysûndere
stoofparren ynslaan: wy spuitsje
net en brûke gjin keunstdong .
In unike kâns om earlike, streekeigen parren te iten: made yn
Berltsum. De opbringst fan de

fruitferkeap giet nei Stichting
Hemmemapark foar it ûnderhâld
fan it park. Elts jier smyt dat sa’n
€ 400,- op en dêr is it bestjoer
tige wiis mei. Yn ferbân mei it
koronavirus hawwe ek wy wat
ekstra regels fan’t jier. De pluk-

Succes en geniet
van jouw mooie woorden l

kers nimme safolle mooglik in
eigen amer mei heak, in eigen
ljedder of trep en oar handich
ark mei. Foar en nei it plukken de
hannen desynfektearje, Ien plukker en ljedder per beam. De kofje
mei oranjekoeke wurdt diskear
bûtendoar serveard en wy hâlde
1,5 meter ôfstân. Wy wurkje mei
maksimaal 10 dielnimmers per
dei. It bestjoer hopet op in soad
opjeften en meidwaan smyt ek
noch wat op:
- In gesellige moarn mei in tal
fleurige minsken
- Kofje mei in stikje oranjekoeke
- In nusje stoofparren om mei nei
hûs te nimmen
- In goed gefoel om’t je meihelpe
it Hemmemapark yn stân te hâlden
Fan herte wolkom op 23 en/of 26
septimber l Rienk Bouwma, skriuwer Stichting Hemmemapark

Tichelersdyk 28b Berlikum

■ 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

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
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Berltsum feriening
HENGELSPORTVERENIGING DE DEINENDE DOBBER

Realisatie Visparel Hege Wier
Hengelsportvereniging De
Deinende Dobber is, in samenwerking met Sportvisserij
Fryslân, bezig met de realisatie
van een visparel op de lokatie
Hege Wier bij Berlikum.
Wat is een VISparel? Een VISparel is een (afgesloten) water in de
buurt van een dorp of stad met
een specifieke hengelfunctie.
Het is een goed toegankelijk en
bevisbaar water met een goede
kans op een leuke vangst. Kinderen kunnen er veilig leren vissen. Het is een viswater waar alle
buurtbewoners, dus ook ouderen
en minder validen, een veilige
visstek aan het water kunnen vinden. Een plek vlakbij huis waar
je actief en gezond kunt genieten
van een mooi stukje waternatuur
in de buurt. Bijna iedere sport-

visser is er ooit begonnen: een
watertje vlakbij huis waar je je
eerste voorn, baars of zeelt ving.
Na schooltijd nog even vissen en
hele vakantiedagen rommelen
langs het water. Vissen is voor
kinderen één grote natuurontdekkingsreis. Buitenspelen dus,
even verlost van beeldscherm
en games. Noodzakelijk is het
houden van een visserijkundig
onderzoek door Sportvisserij Nederland. Dit onderzoek bestaat
uit twee gedeeltes, het eerste deel
betreft de zogenaamde milieu-inspectie. Hierin wordt onderzoek
gedaan naar de omstandigheden
zoals waterdiepte, baggerlaag,
begroeiing van de oever en de bodem, doorzichtigheid en ook de
kwaliteit van het betreffende water. Het tweede gedeelte bestaat
uit een inventarisatie van het vis-

Voetbalkamp Friesland

bestand. Donderdag 2 juli 2020
heeft de milieu-inspectie plaats
gevonden. Op de Hege Wier
bleek dat er weinig waterplanten zijn, een harde bodem met
zeer weinig bagger en een waterdiepte van 1,20 meter. Ook is de
waterkwaliteit op verschillende
dieptes getest op ondermeer
zuurstofgehaltes, watergeleiding
(zoutgehalte) en ph-waardes. In
het najaar wordt dit gevolgd door
een inventarisatie van het visbestand. Op grond van de uitslagen
van deze onderzoeken krijgen
we een advies over de knelpunten en de aanbevelingen voor de
inrichting van deze wateren.
Tussentijds is de hengelsportvereniging De Deinende dobber
druk bezig om samen met sportvisserij Fryslan en de gemeente
Waadhoeke afspraken te maken
zodat de visparel Hege Wier volgend jaar gerealiseerd kan worden l

Fytsgelok
Der wie ik wer. It is al wer in
skoftke lyn dat ik wat skreaun
haw. De foarige kear dat ik
hjirre wie, haw wy it oer lyts
gelok hân, wit elkenien dat
noch? Der woe ik hjoed wat
op fierder gean. Want wat is no eins dat gelok? Wer wurd
elkenien blier fan? Ik sjoch ek wol dat elkenien wer wat
yn de sleur fan it deistich libben sit. Fakânsje yn eigen lân
is dochs oars as mei de auto en fleantúch nei it bûtenlân.
Mar minsken, Nederlân is ek moai en fansels Fryslân is it
aldermoaist. Ik kom de provinsje net út, dat gekuier en getyspel is foar my fijste fier. Mar fan it simmer bin ik wol gau
ris efkes bûten Berltsum en Wier west. Ik bin nammentlik
regelmjittich mei in stel froulju fuort te fytsen west. Ja fansels, sy hawwe my nea sjoen, mar ik siet wol gau ris yn ien
fan de fytstassen jer. Elke wike op deselde dei, op itselde
plak en rûn deselde tiid sammelje de froulju harren by inoar. De froulju binne al wat âlder, ik tink dat de measten wol
mei pensjoen binne. Sy hawwe allegearre sa’n moaie fyts,
in elektroanyske. Efkes traapje en je fleane fuort tweintich
meter foarút. Best genôch soene je sizze. En dat is it wis,
want dy elektroanyske fytsen bringen je hiel Fryslân troch.
Sa as ik al sei bin ik no in pear kear mei west mei de froulju.
Se starte dus altyd yn Berltsum en se probearje neffens my
elke wike earne oars hinne te fytsen. En as se dan sa ûngefear op ‘e helte binne, dan stekke se earne oan. In bak
kofje as tee en soms in gebakje der by. Mat kinne no. Wylst
de froulju dan efkes sitte strún ik troch te prachtige natuer mei harren gers, bistjes en blommen. By de seedyk is it
prachtich mar betiden wol smoardrok. Ik hâld net sa fan dy
drokte, jou my de rest mar. Lêsten wie ik sa oan it genietsje
fan de natuer dat ik hast de fyts miste. De froulju wiene
al fuort en ik moast in sprintsje lûke om wer yn dy fytstas
te
kommen.
Mar ik haw it
krekt rêden.Ik
tink dat it fytsen foar dizze
froulju in grut
gelok is. Sy geane der elke wike op út en genietsje fan de
natuer. En natuerlik kwetterje en eamelje se ek in protte.
It binne en bliuwe froulju fansels. Mar ik kin der ek wol
fan genietsje, genietsje fan de natuer, fan de kwetterjende
froulju en fan alles om my hinne. Want as ik der efkes oer
nei tinke, je hawwe soms safolle mear as dat je yn ‘e gaten
hawwe. En foar de fytsende froulju is dit wyklikse útstapke
wichtich. As jo op âldere leeftyd in moai en goed sosjaal
netwurk om jo hinne hawwe dan liedt dat ta in bettere sûnens. En dat is neffens my wat elk wol. Jong as âld, as elts
har mar sûn en lokkich fielt l De Wierster kat

MUZIEKVERENIGING OPMAAT

Geen Kuiertocht
Routes waren uitgestippeld,
agenda’s geblokt en er werd al
druk geduimd voor mooi weer.
Echter hebben we moeten besluiten om dit jaar ons mooie
en vooral gezellige evenement,
De Kuiertocht, niet door te laten gaan.

Organisatie Voetbalkamp Friesland
(Feike Vrieswijk en Hendrik van der Baan)

WIERSTER KAT

Tot ongeveer de zomervakantie
hebben we nog goede hoop gehad dat de jaarlijkse Kuiertocht
in Berltsum ‘gewoon’ door zou
kunnen gaan. Het al dan niet
door laten gaan van zulke evenementen is en blijft hoe dan
ook een lastige beslissing. Helaas
heeft de huidige situatie met betrekking tot het Corona-virus en
de onwetendheid over de ontwikkeling hiervan ons doen besluiten om het dit jaar niet te doen.
Maar niet getreurd! Volgend jaar
gaan we er weer vol goede moed
tegenaan en hopen we weer een
prachtige dag te kunnen organiseren met mooie routes en vooral heel veel gezelligheid. Blok de
datum alvast in uw agenda voor
2021: ‘OpMaat’ Kuiertocht op
zaterdag 25 september 2021l

In 2021 vieren we het 75-jarig jubileum van
Oranje Nationaal.
Hoewel het misschien nog heel ver weg lijkt, zijn we al druk bezig met de
voorbereidingen van een speciale jubileum-voorstelling...
We kunnen er natuurlijk nog niet heel veel over vertellen maar wat we al wel
zeker weten is dat we jullie hulp nodig hebben!

Heb je altijd al eens als acteur in de schijnwerpers willen staan?
Wordt het tijd dat heel Berltsum eindelijk kennis maakt met jouw zangtalent?
Is deze oproep speciaal voor jou omdat je nu een super-kans krijgt om ons
omver te spelen met je (bijzondere) muziekinstrument?
Ben jij dé Nikkie Tutorials of Leco van Berltsum? (visagie/grime)
Kunnen we jou niets meer vertellen over het regelen en/of maken van
kleding en kostuums?
Vlieg of rij je desnoods heel Nederland door voor dat ene rekwisiet? (regelaar)
Draai jij je hand niet om voor het verzorgen van eten & drinken voor alle
deelnemers en vrijwilligers? (catering)
Ben je vreselijk handig en thuis al helemaal klaar met klussen? (decorbouw)
Of misschien heb je een talent waar wij nog niet eens over hebben nagedacht?

jubileum@oranjenationaal.nl

NIEUWS VAN CBS DE FUGELSANG

Uniecollecte-Edukans gestopt

Samar in Momint...

Na ruim 150 jaar stopt de ouderraad van CBS De Fûgelsang, met het collecteren voor Edukans, voorheen de
Unie collecte. Deze collecte is ooit in het leven geroepen
bij aanvang van het Christelijk Onderwijs in Berltsum.

It Achtepaed 7
9041 EE BERLTSUM
06 2036 5470
hisse@brouwergevelrenovatie.nl

Met de invoering van de onderwijswet in 1857, waarbij gelijktrekking plaats vond met o.a. bekostiging van het openbaar en christelijk onderwijs besloten de toenmalige ouders
i.p.v. schoolgeld te betalen voor het christelijk onderwijs
van hun kinderen een bijdrage te leveren aan christelijke
onderwijsprojecten ergens op de wereld genaamd Uniecollecte maar nu Edukans. Voor de zomervakantie werden de
voorbereidingen gestart en de collecte vond plaats in oktober. Men kon altijd rekenen op een vaste kern collectanten.
Vanwege de binding met de kerk en (klein)kinderen op de
christelijke school gaf door de jaren heen de inwoners genoeg reden om een duit in het zakje te doen. Soms duurde
het collecteren wat langer omdat bij menigeen nog een kopje koffie of een borreltje werd mee gedronken.
Na het collecteren volgde de stortingsavond op school en
werd het geld op de rekening van Edukans gestort. De laatste paar jaren ging het voorbereiden van de collecte moeizamer vanwege de minder sterkere binding van ouders met
de kerk en de wet op de privacy. Dat is een maatschappelijk
gegeven maar heeft wel zijn effect op de betrokkenheid van
de nieuw te werven collectanten en adressen waarbij gecollecteerd kan worden. Toen kwam Covid-19, die de collecte
uiteindelijk de genadeslag heeft gegeven. Betrokkenen van
CBS De Fûgelsang vinden het jammer, maar er is besloten
om te stoppen met deze inmiddels traditionele collecte.
Tijd voor iets nieuws!
Er wordt nog nagedacht over een nieuw concept en zodra
daar iets over bekend is zal de school dit bekend maken.
Mocht u zolang niet kunnen wachten dan kun u uw bijdrage
rechtstreeks storten. Bij www.edukans.nl staan diverse projecten waar uw hulp bij nodig is. Het team, ouderraad en MR
dankt alle collectanten voor hun tomeloze inzet van vele
jaren en dankt alle inwoners van Berltsum voor hun gulle
giften door de jaren heen. De collectanten krijgen of hebben
inmiddels persoonlijk bericht gekregen l

“Zoek de verschillen”

Specialisten
in binnen- en
buitenschilderwerk,
wandafwerking
Prômmehof 3 | 9041 GH Berlikum
Frisiastate 23a | 9062 GX Oentsjerk

Voetonderzoek
Loopanalyse
Steunzolen

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

en beglazing

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

> Glasbewassing
(bedrijf en particulier)

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

CONNECTING THE DOTS
Bedrijfseconomische adviezen
Sparringpartner
Vertrouwenspersoon
Subsidies en fondsenwerving
Durk Osinga • Kleasterdyk 3A
T: 06-17 14 61 34 • 9041 VH Berltsum

www.osinga-adviesdiensten.nl

Berltsum kultuer
Broers on tour

Na een prima nacht werden ze
de volgende ochtend getrakteerd
op flinke tegenwind richting
Sneek. De armen en schouders
sputterden eerst even tegen,
maar kwamen al snel weer in
het ritme. In Sneek genieten van
een heerlijke cappuccino met gebak en daarna door om al dat riet
langs het noordelijke deel van de
route nu eens te vervangen door

AGENDA
23 sept
26 sept
30 sept
16 okt
Iedere dinsdag

Elk jaar plannen ze een sportief uitje. Mark en Aldwin
van Krimpen. Dit jaar stond
een bezoek aan de Schotse
Hooglanden op de agenda om
te hiken, mountainbiken en
om trails te lopen. Maar dit
kon helaas door de Covid-19
uitbraak niet doorgaan. En
dus zochten ze het avontuur
dichter bij huis.
De Friese Elfsteden hadden ze
al eerder gezien, maar nog niet
vanaf het water. Op de schaats
zat er ook niet in, dus zodoende ontstond al snel het idee om
de Elfstedentocht per kajak af
te leggen. Met weinig tot geen
voorbereiding vertrokken de
mannen op 31 juli om 7.00 uur.
Ze hadden prachtige weersvoorspellingen in het vooruitzicht.
De eerste etappe was meteen
ook de zwaarste van 70 km,
van Berltsum naar Dokkum, via
Leeuwarden naar de overnachtingsplek in Oosterwierum. Een
pittige dag, maar tevreden komen ze ’s avonds 21.00 uur aan.
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dorpen, steden en meren. Door
deze afleiding ging het voortvarend, helemaal na de lunch in
Woudsend met gezin en familie. Op naar Stavoren waar ze
de tweede overnachting hadden
gepland. Om 18:30 uur voeren
ze de jachthaven binnen waar ze
overnachtten.
Op de derde dag op naar het
noorden naar hun ouderlijk huis
in Achlum. De wind was nu gunstiger en ze konden hele stukken
in de luwte van de rietkragen
varen. Onderweg gesteund door
‘mentale support’ van familie en
vrienden.’s Middags rond 16:00
uur arriveerden ze in Achlum.
Op de laatste dag restten hen van

Avondvierdaagse 2020

de 11 steden alleen Harlingen en
Franeker nog, slechts 30 kilometer. Er werden flinke buien voorspeld, maar ook nu weer was het
lot ze goed gezind en dreven de
buien, met zelfs een windhoos
boven de Waddenzee, telkens
precies langs hen. Laatste pitstop
in Franeker voor koffie en gebak
en op naar de voltooiing van de
tocht in Berltsum.
Een prachtig moment om ter
hoogte van It Krúswetter in
Berltsum het vertrekpunt van
4 dagen geleden te passeren en
op het bruggetje bij de ijsbaan
opgewacht te worden door gezin
en vrienden. Een prachtige tocht
waar ze die paar dagen spierpijn
naderhand best voor over hadden l

9.00 uur Fruitplukdagen Hemmemapark
9.00 uur Fruitplukdagen Hemmemapark
20.00 uur Ledenvergadering Groene Kruis, It Heechhout
18.00 uur Oud papier
9.00-11.00 uur Spreekuur Gebiedsteam Waadhoeke –
Groene Kruis Gebouw

Zomer 2020
CORIENS ITEN
Itaalje op'e
panne
Dit jier waar it gjin Itaalje, Kroäsje
of Grikelân. Wy gongen op fakânsje nei Seelân en Limburch en we
ha ús krekt sa goed fermakke.
Guon weagje harren oan it bûtenlân, mar ik hâld it dit jier by it
meitsjen fan de lekkerste gerjochten út dy fakânsjelannen. It is sa at
it is! Fan Griekse souvlaki, Taise mossels en dizze 'Italiaanske
spaghetti alla puttanesca' kinne je yn eigen tún ek genietsje.
De namme spaghetti alla puttanesca betsjocht yn't Italiaans:
'Spagetty op hoerewize makke', dat klinkt net al te bêst wol?
Oer dy namme bestean meardere ferhalen. Mar ast it gerjocht
priuwst en dyn eagen ticht dochst, sist foar dyn gefoel efkes op
in terras yn't súden fan Itaalje. De ansjofisk priuwe je hast net
mar it jout in lekkere hartige smaak oan de saus. In simpel gerjocht mei untychlik folle smaak! Wolle jo ek in korona-proof
útstapke nei Itaalje? Besykje dit resept dan ris.
Ingrediënten voor spaghetti alla puttanesca voor 2 pers.
200 gram spaghetti
Snufje chilivlokken
4 ansjovisfilets op olie
500 gram tomatenblokjes
1 el Italiaanse kruiden
1 courgette
50 gram platte peterselie
2 tenen knoflook
50 gram kappertjes
80 gram olijven
Zonnebloemolie
Parmezaanse kaas
Zo maak je het:
1. Bak in een koekenpan met een beetje zonnebloemolie de
fijngesneden knoflook, de ansjovis en de chilivlokken aan,
want zo komen de smaken vrij.
2. Snijd de courgette in blokjes en bak even mee.
3. Doe dan de tomatenblokjes, Italiaanse kruiden, de helft van
de kappertjes en de helft van de olijven bij de saus en laat 10
tot 20 minuten lekker pruttelen.
4 Dep de andere helft van de kappertjes volledig droog met
keukenpapier en frituur ze dan in een koekenpan met een
klein laagje olie in een halve minuut krokant. Laat ze dan
uitlekken op keukenpapier.
5. Kook ondertussen de spaghetti in gezouten water, giet af en
doe de spaghetti dan door de saus.
6. Tot slot maak je de pasta af met platte peterselie, parmezaanse kaas, wat olijven en de gefrituurde kappertjes. l
Lekker ite of buon appetito!

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.

Hout foar Hûs en Hiem
Tuinhout, bouwhout, plaatmateriaal, ramen, deuren, kozijnen,
trappen, meubels, vloeren, lijstwerk, scheepsbetimmering.

Zijlstra Bouw BV
It Koartlân 1, 9041 VB Berlikum

Sjoch ek op www.willieshout.com
Willie’s Hout, Jetskereed 2, 9041 VJ Berltsum,
Telefoon 0518-46 23 57

T 0518 - 46 20 63
F 0518 - 46 10 37
E info@zijlstrabouw.nl
Site www.zijlstrabouw.nl

FOAR MOAI TÚNWURK
De Opslach 2
9041 GC Berltsum

germsgrien
germsgrien.nl

www.robs-tuincentrum.nl

06-2693 4267

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

Colofon
Op'e Roaster
Redactieleden:
Henny van der Graaf
Henk Muller
Frans Rob
Harmke Siegersma
Joke Wassenaar
Tryntsje Zwart
Oplage
Dorpskrant Op ‘e Roaster verschijnt iedere maand (behalve
in augustus) in een oplage van ca. 28.000 exemplaren.
Verspreiding
Zie colofon ‘De Stienser’ door: FRL Leeuwarden (tel. 058-2154157)
Opmaak
Brandsma Offset Ferwerd
(Druk- en zetfouten voorbehouden)
Email
Advertenties: advertentie@berlikum.com
Kopij: krant@berlikum.com
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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 12 oktober 2020
aangeleverd te worden per email: advertentie@berlikum.
com.
• Kopij dient uiterlijk maandag 12 oktober 2020 op de redactie aanwezig te zijn via krant@berlikum.com
Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster:
woensdag 21 oktober 2020

