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•   Jacco (4 jaar) Ik heb rimpels op mijn vingers. 
 Beppe : dat komt omdat je te lang in bad hebt gezeten.
 Jacco : Heeft jouw gezicht ook te lang in bad gelegen? 

• Waar denk je aan bij het sinterklaasfeest?
 Ferdi (7 jaar): Pepernoot, zak, pakjes en koemetten

• Jetske helpt haar moeder met haar make-up routine.
 Kijk mama, hier zijn je eileider en mascara.

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

“De nieuwe Ald Skoalle; je bent welkom in 
lokaal één of lokaal twee”
De Ald skoalle weer laten stralen en zijn bijzondere plek in de geschiedenis bevestigen. De cirkel 
rondmaken, en dat is gelukt. De eerder in hun woonhuis gevonden landkaarten, prijken nu aan de 
wanden in de gang bij de kantoorruimtes. Daar waar ze horen, terug in de “âld skoalle”. 

Drie jaar geleden ontvingen Pe-
ter en Karina de sleutel van het 
pand en zijn ze meteen gestart 
met slopen. Voordat ze de sleu-
tel ontvingen, ging er het nodige 
aan vooraf. Toen de bibliotheek 
weg ging uit het pand en later 
ook de bloemenwinkel, grepen 
Peter en Karina hun kans. Meer-
dere gesprekken met de gemeen-
te, een uitvoerig bedrijfsplan, 
een fantastische presentatie en 
vele zweetdruppels. 
Ze hebben een duidelijk plan en 
helder voor ogen wat het pand in 
de toekomst zou kunnen bieden. 
Als eerste wilden ze graag kan-
toorruimtes ontwikkelen. Karina 
was inmiddels haar eigen bedrijf 
gestart, thuis werken is mooi, 
maar een eigen kantoorruimte is 
ook zeker prettig. Zo was daar de 
eerste opzet in het plan en ze wil-
den ook iets voor het dorp doen. 
Maar ze wilden meer en kwamen 
bij hun eigen ouders terecht. Nu 
nog goed ter been en niet hulp 
behoevend, maar wie weet is die 
zorgvraag er in de toekomst wel. 
Van daaruit ontstond het idee 
twee studio’s te realiseren die je 
op de lange termijn misschien als 
zorgappartement in kunt zetten. 
Een gat in de markt waarmee je 
daadwerkelijk maatschappelijke 
betekenis geeft. Voorlopig wor-
den de studio’s verhuurd aan zo-
wel zakelijke als recreatieve rei-
zigers maar ook aan bijvoorbeeld 
dorpsgenoten die wegens een 
verbouwing tijdelijk niet in hun 
eigen woning kunnen verblijven. 

En dat gaat heel voorspoedig.

Het slopen, bouwen en verbou-
wen heeft Peter voornamelijk 
zelf gedaan, met veel hulp van 
zijn vader. Daarnaast hebben 
ook regelmatig vrienden mee-
geholpen in de verbouwing. De 
gouden handen van Peter heb-
ben het gemaakt tot wat het nu 
is. Het pand is van binnen zo 
goed als af. En dat was een klus, 
want bouwen en verbouwen in 
een bedrijfspand stelt de nodige 
eisen als het gaat om bijvoor-
beeld brandveiligheid, geluid 
etc. Het is anders dan een woon-
huis verbouwen. Vergunningen 
lieten dan soms ook even op zich 
wachten, uiteindelijk kwam het 
allemaal goed. Het pand verbou-
wen en opknappen kun je abso-
luut aan Peter overlaten. Het was 
een groot project maar met door-
zettingsvermogen en een dui-
delijk plan, liep de verbouwing 
voorspoedig en konden begin dit 
jaar de kantoorruimtes in de ver-
huur. Het meer zakelijke deel, 
dat ligt bij Karina. Nog voordat 
ze maar geadverteerd hadden, 
waren beide kantoorruimtes al 
verhuurd. Het derde kantoor is 
Karina haar eigen. Van daaruit 
runt ze haar eigen marketing 
en communicatie bureau en re-
gelt daarnaast alles rondom de 
verhuur van de kantoren en de 
studio’s. 

Peter en Karina zijn niet van 
plan uit Berltsum weg te gaan. 

Ze hebben een prachtig woon-
huis en een prachtig pand. Beide 
zelf verbouwd. Ze hopen dat ze 
met de kantoorruimtes en appar-
tementen/studio’s succesvol kun-
nen zijn. Voor de komende peri-
ode staat het buitenom nog op 
de planning. Daarover hebben ze 
goede afspraken kunnen maken 
met bijvoorbeeld de Poiesz. Het 
proces van slopen en verbouwen 
tot het huidige resultaat is voor-
spoedig gegaan. Veel mensen uit 
het dorp die meedenken, meele-
ven, erg belangstellend zijn en 
dus mee willen helpen aan dit 
project. 

Het doel dat ze voor ogen hadden, 
maatschappelijk functie voor het 
dorp, is meer dan duidelijk en 
helder geworden en zal dat ook 
blijven. Peter en Karina hadden 
eind dit jaar een ‘grand opening’ 
gepland staan maar vanwege 
het corona virus kon dat niet 
doorgaan. Ben je nieuwsgierig 
geworden naar de kantoorruim-
tes en/of de studio’s? Schroom 
niet en neem gerust contact op 
met Peter of Karina. Zij staan 
meer dan open voor iedereen 
die corona-proof even binnen wil 
kijken. Daarnaast zijn ze nog op 
zoek naar een leuke en passende 
naam voor het pand. Heeft u een 
leuke suggestie? 

Ben jij op zoek naar een kantoor-
ruimte of appartement/studio? 
Op www. panta-rhei-verhuur.nl 
vind je alle informatie l

Hoe ziet Berltsum eruit in 2030?!
Hoe moet ons dorp er in 2030 uitzien? Heeft u hier ideeën 
over? Doe dan mee met de interactieve digitale enquête op 
donderdag 21 januari!

Sinds de zomer is de werkgroep dorpsvisie Berltsum bezig met de 
opzet van een nieuwe dorpsvisie. Hierin willen we de ambities voor 
het dorp over bijvoorbeeld de onderwerpen wonen, ondernemen, 
ontmoeten, duurzaamheid en groen richting 2030 beschrijven. De 
werkgroep wil graag van de bewoners en ondernemers horen wat 
er speelt, waar behoefte aan is of wat beter kan. Omdat we niet 
fysiek bij elkaar kunnen komen hebben we een digitale enquête 
opgesteld. We zouden het leuk vinden om dit in een gezamen-
lijke interactieve sessie met jullie te doen, waarbij ook gelijk de 
resultaten zichtbaar zijn. Over bepaalde onderwerpen kunnen we 
dan ook verder doorpraten, in zogenaamde digitale vergaderruim-
tes. Naast de digitale sessie op 21 januari zal de enquête digitaal 
beschikbaar komen. De informatie hierover zal via verschillende 
media zoals Op’e Roaster, Berlikum.com, instagram en facebook 
worden verspreid.  We zien u graag allen digitaal op 21 januari om 
20.00u (digitale inloop vanaf 19.45u), noteert u deze datum alvast 
in de agenda?! Er zal nog extra informatie komen over de invulling 
van de avond met een agenda. U kunt zich alvast aanmelden, door 
een mail te sturen naar dorpsvisieberltsum@gmail.com 
Graag tot dan! l

Werkgroep dorpsvisie Berltsum

Samar in Momint...

Vanuit “It Piipskoft” bingo met Sint en Piet



Voor een 
zichtbare 

verzorgingBuorren 76, Berltsum
Telefoon 0518-461744

Voor een Fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2021

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.

Thuiszorg Het Friese Land 
wenst u fi jne feestdagen!

Maatschap Wiersma akkerbouw
Bauke & Marja, Marlies, Douwe en Geert
Kleasterdyk 26 in Berltsum

Voor fi jne aardappelen en uien

Veel geluk en succes in 2021 !

 Sparringpartner  
Bedrijfsadviseur 

Subsidies en fondsenwerving 

Durk Osinga • Kleasterdyk 3A 
061714 61 34 · 9041 VH Berltsum 

f6 0SINGA-ADVIESDIENSTEN.NL 

Team Eijzenga

en een gelukkig
nieuwjaar vol met

liefde en gezondheid! 

Wij wensen jullie 
fijne feestdagen

Langs deze weg bedanken wij 
onze klanten voor het vertrouwen 
en de fijne samenwerking. Ook in 
het nieuwe jaar staan wij uiteraard 

weer voor u klaar.
Wij wensen familie, vrienden en 
bekenden Prettige Kerstdagen en 
een Voorspoedig en Gezond 2021



Berltsum yn bedriuw COLUMN
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Elk gedrag heeft een 
positieve intentie
Dit is één van de vooronderstellingen van NLP (Neuro Lin-
guïstisch Programmeren). Met andere woorden: wat je 
doet, doe je vanuit een belang voor jezelf. Zelfs iemand die 
zichzelf altijd wegcijfert heeft daarin een goede bedoeling 
voor zichzelf. Er wordt namelijk een fundamentele behoef-
te vervuld zoals zekerheid, veiligheid en gezien worden. 
Alles wat je doet brengt je iets. Je sport om fitter te wor-
den, je eet om in leven te blijven, doet je autogordel om 
voor de veiligheid. Voorbeelden van positief gedrag met 
een positieve intentie. Er bestaat ook negatief gedrag met 
een positieve intentie. Als je schreeuwt tegen je partner 
omdat je boos bent doe je dat om gehoord te worden. Eet je 
de koektrommel leeg om in leven te blijven of stilt het een 
verlangen naar troost? Je kent vast wel voorbeelden dat je 
iets niet wilt en toch doet. Je begrijpt zelf niet waarom je er 
toch mee doorgaat. Een duidelijk voorbeeld is: de hand die 
maar in een zak chips blijft gaan terwijl je wilt afvallen. Ga 
dan eens op zoek naar de positieve intentie. Wat brengt het 
jou om door te gaan met dat gedrag? 
Angst, overtuigingen, geldgebrek, gezondheidsproblemen 
kunnen je tegenhouden om meer uit het leven te halen. 
Met als positieve intentie dat alles blijft zoals het was en 
dat kan een veilig gevoel geven. Een voorbeeld uit mijn 
praktijk: een vrouw is al jaren bezig om haar studie af te 
ronden en het lukt haar niet om te slagen voor het aller-
laatste examen. Ze krijgt paniekaanvallen alléén bij dit 
examen. “Wat ga je doen als je slaagt?” vraag ik haar. Ze 
weet het niet en ik zie haar twijfel. Haar positieve intentie 
van het níet slagen is dat ze haar onzekere toekomst nog 
even kan uitstellen. Zolang ze examen mag blijven doen is 
ze veilig en weet ze waar ze aan toe is. Een vorm van zelf-
sabotage. Met dat inzicht is ze aan de slag gegaan. Toen ze 
een helder toekomstbeeld had, maakte angst plaats voor 
vertrouwen en haalde ze haar examen. l

Fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2021

Jasper Dobben durft het aan
Hoe mooi is het als er nog mensen zijn die plannen maken voor de toekomst en deze durven te 
realiseren. Zo ook Jasper Dobben, die het begin dit jaar aandurfde de stap naar zelfstandig onder-
nemerschap te zetten en per 1 mei is begonnen met zijn eigen bedrijf: Dobben Installaties. 

Guesthouse yn Berltsum 
Sinds een aantal jaar runnen Marleen en Jasper op de Kleasterdyk een guesthouse. Een knusse, 
gezellige eigen plek aan het water waar 4 personen kunnen slapen. Overnachtingen zijn te boeken 
via AirBnB. 

Decemberactie UBW 2020
Het is alweer zover, het heerlijk avondje ligt achter ons en de 
kaarsjes branden bij de meesten al, op naar de kerst en oud 
en nieuw!

De etalage van De Tolfde op de hoek van de Buorren is weer inge-
richt met maar liefst 55 prijzen. De prijzen zijn gekocht bij onze 
leden en we kregen er leuke extra’s bij… Hoe wint u een derge-
lijke mooie prijs: U ontvangt een UBW bonnetje bij Ð 25.- bood-
schappen bij de deelnemende winkeliers, kappers, salons, etc. De 
ingevulde bonnen brengt u naar de Poiesz en deponeert ze in de 
blauwe container. De trekking is op 12 en 19 december op de na-
middag en op 31 december om ongeveer 14.00 uur. Dus, wees op 
tijd! De winnaars worden bekend gemaakt op een poster bij de 
deelnemende winkeliers en De Tolfde. Op oudejaarsdag na 15.00 
uur worden de prijzen thuis bezorgd. Is dat niet een leuke service? 
Dat dachten wij ook! Wie weet, tot dan! Koop lokaal, koop in eigen 
dorp, dan maak je kans op deze mooie prijzen.l
Hele fijne feestdagen toegewenst. Bestuur van UBW

Sint & Kerst 2020 op Lyts Libben
Het feest van Sinterklaas en Kerst vieren we in dit uitzonderlijke jaar op een bijzondere manier.

Als kind was hij al geïnteresseerd 
in techniek en deze interesse is 
hij niet weer kwijtgeraakt. Op 
de middelbare school koos hij 
vol overtuiging voor de opleiding 
voor installatie- en elektrotech-
niek. De vervolgopleiding deed 
hij door middel van werken/le-
ren, een prachtige combinatie 
van de theorie op school leren en 
tegelijkertijd deze theorie in de 
praktijk brengen en ervaring op-
doen. Na het afronden van de op-
leiding is Jasper bij verschillende 
installatiebedrijven aan het werk 
geweest en heeft daar de nodige 
ervaring opgedaan. Langzaam 
begon het gevoel te komen dat 
hij dat ook wel als zelfstandig 
ondernemer wilde gaan doen 
en per 1 mei 2020 heeft hij deze 
stap gezet. Vooreerst is hij als 

ZZP-er werkzaam voor collega-
installatiebedrijven en daarnaast 
is hij bezig zijn eigen portefeuil-
le klanten op te bouwen. Op het 
gebied van elektriciteit, verwar-
ming, badkamer, keuken, toilet, 
riolering of waterontharders, bij 

Jasper Dobben kunt u terecht 
voor totaaloplossingen. Vakkun-
dig advies, waarbij kwaliteit, 
betrouwbaarheid en flexibiliteit 
hoog in het vaandel staan.  Voor 
meer informatie kunt terecht op 
www.dobben-installaties.nl l

Hoe is het idee ontstaan?
Marleen, opgegroeid in Franeker 
en Jasper, opgegroeid in Drenthe 
zochten een klushuis aan het 
water. Zo kwamen zij acht jaar 
geleden op de Kleasterdyk 8 in 
Berltsum te wonen. Het waren 
oorspronkelijk twee huizen met 
boven het hok nog een geheel 
eigen verblijf. Tijdens de eerste 
jaren klussen woonden Jasper en 
Marleen hier zelf met hun oud-

ste zoontje. Daarna werd het als 
logeerkamer gebruikt. Via het 
zusje van Marleen is het idee ont-
staan om het verblijf via AirBnB 
te verhuren.

Welke gasten komen erop af?
Het gastenaanbod is heel wisse-
lend. Van mensen uit eigen land 
tot Amerikanen. Ook veel Duit-
sers, Fransen, Belgen en zelfs 
Bulgaren. Mensen komen regel-

matig voor de fiets- of wandelelf-
stedentocht, maar ook wel eens 
voor een speciale gelegenheid 
zoals een trouwerij of een cre-
matie. Het varieert van een nacht 
tot een lang verblijf van enkele 
maanden. 

Welke faciliteiten zijn er? 
Het verblijf is ingedeeld met 3 
bedden en een kinderbed. Het 
heeft een eigen toilet en douche 
en er is een keuken met onder 
andere een koelkast, vriezer, 
magnetron en koffieapparaat. 
Het ontbijt wordt niet geser-
veerd. Wel is er gelegenheid tot 
het huren van een kano voor een 
tochtje over het Berltsumer wiid.

Wat is kenmerkend voor het 
guesthouse?
Het is toegankelijk, betaalbaar 
en duurzaam. Gasten die zijn 
geweest benoemen vaak de rust 
die zij ervaarden en de schoon-
heid van Berltsum met de mooie 
koepelkerk, historie en prachtige 
fietsroutes rondom l 

Sinterklaas had een prima slaap-
plek gevonden in school. We za-
gen dat hij iedere nacht lekker 
had geslapen in zijn bed. Op 3 
december bleef Sinterklaas op 
school om met ons zijn verjaar-
dag te vieren. Alle kinderen van 
groep 1 t/m 4 brachten een be-
zoekje aan Sint en Piet en voor 
ieder van hen was er een cadeau.
Sint en Piet gingen ook nog even 
langs bij de lieve kindertjes van 
groep 5 t/m 8. Daar vierden de 
kinderen het Sinterklaasfeest 
met geweldige surprises en 

prachtige gedichten. Bedankt lie-
ve Sinterklaas en tot volgend jaar.
De aanloop naar Kerst is altijd een 
gezellige periode van o.a. liedjes 
zingen, verhaaltjes voorlezen 
en knutselen. Het hoogtepunt is 
het kerstdiner op school. Speci-
aal dit jaar geheel Corona proof 
en met als afsluiting een online 
thuisbingo met alle kinderen en 
hun ouders waarmee prachtige 
prijzen zijn te winnen.Ondanks 
de beperkingen was het feest van 
Sint & Kerst 2020 op Lyts Libben 
ook dit jaar weer top l
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It Achtepaed 7
9041 EE BERLTSUM

06 2036 5470
hisse@brouwergevelrenovatie.nl

Prommehof 6 / 9041 GH Berlikum / telefoon (0518) 461587 - 462367 / telefax (0518) 461587

Specialisten

in binnen- en

buitenschilderwerk,

wandafwerking

en beglazing

Vakmanschap hoeft
niet duur te zijn...

Zijlstra Bouw BV
It Koartlân 1, 9041 VB Berlikum

T 0518 - 46 20 63
F 0518 - 46 10 37

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

Onze kracht is onze toegevoegde waarde. Die vertaalt 
zich in zich in betrokkenheid, duidelijkheid en kwali-
teit. Met onze specifieke klantgerichte aanpak en het 
hoge kennisniveau weten wij zakelijke en particuliere 
opdrachtgevers aan ons bedrijf te binden. 

Bij ons staat de opdrachtgever centraal. Begrijpen,   
creëren, realiseren en vooral ontzorgen zijn de kern-
waarden waar wij voor staan. 

Spreekt u dit aan? Bel/mail dan eens met Zijlstra Bouw  
in Berlikum en vraag naar de mogelijkheden.

Zijlstra Bouw. Altijd in vorm. 

v a n  A  t o t  Z ...
Zijlstra Bouwt

Vrolijk kerstfeest 
en een 

gelukkig 2021

De Opslach 2

9041 GA Berltsum

     germsgrien

germsgrien.nl

F O A R  M O A I  T Ú N W U R K

06-2693 4267

WIJ WENSEN U 
GEZEGENDE KERST-

DAGEN EN EEN GELUKKIG 
EN GEZOND 2021

PAADSIKER
Praktijk voor contextuele hulpverlening

Ali Stork
Appelhof 6, 9041 GE Berltsum 

06-22620317 • info@paadsiker.nl

WWW.PAADSIKER.NL

Bern mei in ferhaal - Jilke Dikland
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Jilke Dikland. In het onderstaande verhaal vertelt Jilke 
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.

Wie ben je, wie is je familie en 
waar woon je?
Ik ben Jilke Dikland, ik ben 10 
jaar. En zit in groep 6 van Lyts 
Libben.
En ik woon op de Vermanings-
strjitte nummer 4 samen met 
mijn moeder Nynke, vader Germ 
en zus Marrin. Ook hebben we 
een kat (Kobus is 15 jaar), mijn 
twee kippen en drie konijnen.
Wat zijn je hobby’s?
Mijn hobby’s zijn drummen bij 
de drumband OpMaat en gym-
men bij Gymnastiek Vereniging 
Berlikum. Ook hou ik van ga-
men, buiten spelen, klimmen en 
mijn zus plagen. 

Wat is het leukste wat je hebt 
meegemaakt? 
We waren in Denemarken op 
vakantie Hier zijn we bij de Vi-
kingen geweest en hier kon ik 
op de foto met een grote Mon-
stertruck. In Duitsland hebben 
we een grote bergwandeling ge-
maakt op 1500 meter hoogte. Dit 
was gaaf.
Wat vind je van school?
Ik zit in groep 6 van Lyts Libben. 
En ik krijg les van juf Annemarie 
en juf Jolanda. Eigenlijk hoor ik 
in groep 7 te zitten. Daar ga ik 
als het goed is volgend jaar heen. 
Dan krijg ik master Sytze. Ik vind 
school erg leuk. Buitenspelen, 

gym en muziekles van meester 
Sake vind ik het allerleukst.
Wat wil je later worden?
Ik wil later postbode worden, of 
politie, brandweerman, autocou-
reur of vlogger. Eigenlijk weet ik 
het nog niet……!
Wat is het spannendste wat je 
hebt meegemaakt?
Ik was met mijn zus Marrin, 
Doutzen (vriendin van Marrin) 
en Fardau (zus van Doutzen) aan 
het klimmen in het Klimbos in 
Appelscha. Ergens halverwege 
bleef ik ineens haken en zat ik 
vast. Dit vond ik erg spannend. 
Ik moest zelf met mijn handen 
vooruit trekken om weer verder 
te kunnen. Het is me wel gelukt 
om weer beneden te komen. 
Anders had ik dit niet kunnen 
schrijven.
Wat vind je mooi aan Berltsum?
Het voetbalveld vind ik leuk, 
ik speel daar vaak met mijn 
klasgenoten(vriendjes). En ook 
spelen we veel in de speeltuin. 
En het park vind ik erg mooi. Ik 
hoop ook dat we weer eens mo-
gen schaatsen op de ijsbaan, dat 
vind ik ook leuk dat we die heb-
ben. 
En natuurlijk vind ik mijn huis 
ook heel mooi in Berltsum. Ik 
weet niet of ik altijd in Berltsum 
blijf wonen. Maar ik vind het nu 
erg fijn l

Gitaarles op de Fûgelsang
Na een 10-tal blokfluitlessen, zijn de kinderen van groep 5 
van de Fûgelsang toe aan wat nieuws...

Op maandag 1 december zijn ze van start gegaan met hun eerste 
gitaarles.  Na een korte uitleg wisten de meeste kinderen al een 
aardig akkoordje te spelen. Prachtig om te zien wat muziek met 
kinderen kan doen! l



It wie allegear wol wat mei my
Ik kin er eins noch hieltyd net by 
Sa wie ik oeral noch wat op de strún
En sa kaam ik net fjirder as myn eigen tún 

Ik hear jo tinke, wat wie er dan oan de 
hân
Jo kinne er lykas my, ek net by mei jo 
ferstân
Ik sil je fertelle hoe it allegearre begûn
Earst wat ferkâlden en dernei sakke ik sa-
wat troch de grûn

Pine yn’e kiel en wat koarts
Pineholle, bytsje near ensafourts
Ja, it gong samar efkes mei my net sa bêst 
En doe wist ik it al ik moast oan de koro-
natest

Dus ik yn de auto mei myn baas
Oankaam by de ggd seagen se earst al wat 
dwaas
Se kamen dêr dus ek net út
Wa moast no it staafke yn’e snút

Se seine tsjin de baas gean mar sitten

Ach ja, se koene it dêr dochs ek net witte 
Dat net hy foar de test kaam, mar ik
De ferpleechkundige joech al wat in nu-
vere blik

Dus ik de staaf earst yn’e kiel
Dêr kaam hast er út myn hiele miel
En dan noch yn’e snút dernei
It fielde net noflik, mar ik hâlde my taai

Nei 2 dagen wachtsje begûn it hiele sirkus
In telefoantsje feroare alles dus 
It nijs wie net sa posityf
Doe in rige fragen, dit wie allegearre wol 
yntinsyf

In positive test sa wie it dan 
En ik moast witte litte mei wa ik kontakt 
hân hie sa wie it plan
Ik koe er noch net by, ik in positive test?
Lokkich wie ik neist myn baas eins by gjin 
minsk west

Fan wie soe ik dan wer ha
Dat wit je ek net samar sa
Gelokkich ha ik my altyd goed oan de re-

gels hâlden
En wie der net ien om my hinne neffens 
my ferkâlden

Fanôf doe siet ik in hiel skoft thús
Bytsje yn’e  tún, in prot yn’e hús 
Myn baas, de famylje en ik ha in skofte yn 
quarentaine sitten
En koene it lokkich derby litte

Neist de pineholle en wat near
Kaam er neat ergers mear
At ik dan sa werom sjoch op dizze tiid
Dan wiene we neist it earste fertriet doch 
ek wol wer bliid

It hat ús ek wol hiel wat brocht
Júst omdat er op dat stuit net safolle 
mocht
We moasten it mei inoar dwaan
Troch dat dit ús samar oerkaam

En wolle jimme witte wêr at we it grutsk 
op binne
Dat bin de minsken en bisten om je hinne
 Lytse saken bin it wa at je dan sa reitsje

Wat fruit, in kaart, foar it rút is wat dan it 
mede it ferskil meitsje

Lykas die (dochs wol) leave Wierster kat
Want it kaam ús allegearre wat oer it mat
De kat en ik hiene al in skofte gjin kon-
takt hûn
Mar die kat kaam efkes del as wie it hiel 
gewoan

Efkes by ús foar de rûten del
Koe ik lûd jaan, blaffe, gromme...ik siet 
fuort in stik nofliker yn myn fel
En sa wit je wa je échte freonen binne
Dat hat die nuvere tiid ús dan brocht en 
der kin we net omhinne!

It giet jimme goed! l 
Groetnis fan it Berltsumer hûntsje  

COLUMN: BERLTSUMER HÛNTSJE



> Glasbewassing 
 (bedrijf en particulier)

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

Berlikum  |   06 57 70 36 90   |  vandergraafmultiservice.nl

■  MATRASSEN, LATTENBODEMS, DEKBEDDEN, 

KUSSENS, BEDLINNEN

■ DAMES- EN HERENKLEDING

■ WERKSCHOENEN, KLOMPEN, DAMESSCHOENEN

■ GEREEDSCHAPPEN

■  AUTO ONDERHOUDSPRODUCTEN, 

 AUTO/AANHANGWAGEN ONDERDELEN

■ SPEELGOED

■ HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN

■ BREI- EN HAAKGAREN, HANDWERK ARTIKELEN

■ LEVENSMIDDELEN

■ VERF EN SCHILDER ARTIKELEN

■ HOME DECORATIE

■ HONDENVOER

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

Tichelersdyk 28b Berlikum

1500 m2 

winkelplezier!

En gratis parkeren 

voor de deur!
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Het adres voor 

totaal inrichting 

van tuin, kamer 

en vensterbank

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

Veilingverse aanbiedingen 
en voordelig geprijsd

Rob en zijn medewerkers wensen 

ieder een bloemrijk 2021 toe.

 Afvoer
 verstopt?

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

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

BEL 06 53 173 042

Gymnastiek Gymnastiek

Vereniging 
Berlikum 

Fijne Feestdagen en
een heel voorspoedig

2021

Peter & Karina de Vries
Hôfsleane 67, Berltsum (06-10165858)

Wij wensen iedereen

www.studio.panta-rhei-verhuur.nl

Undernimmend 
Berltsum - Wier 
winsket jimme

Nofl ike 
Krystdagen
en in 
sûn en lokkich 

2021

Bitgumerdyk 30b    
9041CE Berltsum 

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

Vaste prijs
voor uw
boekhouding? 

Op ons kunt u rekenen
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Born en van der Graaf  vaste prijs (okt 2020).pdf   1   14-10-20   09:13

Volgende maand 
uw advertentie hier?

Voor meer informatie 
neem contact op via: 

advertentie@berlikum.com
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Berltsum kultuer
12 december namiddag 1e trekking Decemberactie UBW
19 december namiddag 2e trekking Decemberactie UBW
31 december 14.00 uur Oudejaarsdag 
 3e trekking Decemberactie UBW
?? januari  18.00 uur Oud Papier
Iedere dinsdag 9.00 – 11.00 uur Spreekuur Gebiedsteam 
 Waadhoeke – Groene Kruis Gebouw

CORIENS ITEN

It perfekte kryst 
toetje!
Sa oan it ein fan dit bysûndere jier stel  
ik mysels noch ien 'belangrike' fraach: 
wat wurdt dit jier it toetje mei kryst? 
Lit ik dêr dit jier gau oer útwêze: Bai-
leys iis! Ik bin gek op baileys. It is sa'n 
feestlik drankje, reamich en mei waar-
me smaken. Iis hjirfan meitsje is echt ferrukkelik. Kinne jo it je 
foarstelle? Dit toetje is perfekt foar kryst, net allinnich om't it sa 
lekker is, mar ek omdat je gjin iismasine nedich ha en net hoege 
om te skeppen. Troch de kondinsearre molke ûntstean der gjin 
iiskristallen en wurdt it lekker sêft. 15 minuten tariedingstiid, 
dan yn'e friezer en op de jûn sels efkes yn moaie glêzen skeppe 
mei maltezers erop. Dyn tafelgenoaten sille wiis wêze mei dy! 
Boppedat stiet ûnderoan it resept in alkoholfrije fariant. 

Ingrediënten Baileys ijs met maltezers foar 8 persoanen:
 500 ml slagroom
1 blik gecondenseerde melk
1 scheut baileys (+ extra) 
2 tl cacaopoeder
2 tl instant koffiepoeder (of espresso) 
1 tl vanillepasta of aroma
200 gram maltezers
 
Zo maak je het: Klop met een keukenmixer de slagroom op 
in een kom Voeg de gecondenseerde melk, de koffiepoeder, de 
vanillepasta, de cacao en een scheut baileys toe.
Klop dit samen nog eens op en voeg 1/3de van de maltezers toe. 
Schep weer door met een lepel en doe het dan in een platte 
schaal of bak met een deksel erop. Zet de bak met ijs voor 6 uren 
in de diepvries. Je hoeft nu verder niets te doen. Haal het ijs 10 
minuten van tevoren uit de vriezer. Schep een bol ijs in ieder 
glaasje, hier overheen eventueel een tl baileys en daaroverheen 
strooi je een paar maltezers.
 
Alcoholvrij: Voor deze variant voeg je geen baileys toe bij stap 2, 
maar een tl meer cacao, koffie of vanille. Net zo lekker met die 
maltezers in het ijs! Lekker ite en noflike krystdagen! l

Huisartspraktijk
R.A.Comello, Berlikum
EINDEJAARSMEDEDELINGEN

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

GEOPEND voor DRINGENDE MEDISCHE ZAKEN 
(dus huisarts EN recepten apotheek):

Berlikum.com wordt digitaal dorpsplein
Achter de schermen zijn we als bestuur en Webredactie druk bezig met de ontwikkeling van de nieuwe 
website van berlikum.com. Deze nieuwe pagina heeft een wat andere indeling en is gemoderniseerd qua 
lay-out zonder afbreuk te doen aan de vertrouwde oude website. Hij is wat frisser en qua mogelijkheden 
is er meer mogelijkheid tot eigen regie.

Berlikum.com wordt een digitaal 
dorpsplein waar ruimte is voor 
alle verenigingen, voorzieningen 
en bedrijven van Berlikum en 
omstreken. Naast de vertrouwde 
opbouw die je gewend bent is 
de site dusdanig opgebouwd dat 
iedere vereniging, voorziening 
en bedrijf zijn eigen agenda kan 
beheren, webpagina’s kan toe-
voegen en zijn eigen foto albums 
kan publiceren op berlikum.com. 
Door deze opzet kan iedere ver-
eniging, bedrijf of voorziening 
zijn eigen stukje beheren. Hier-
door wordt de pagina meer een 
dorpsplein waar alle activiteiten 
in Berlikum voor iedereen zicht-
baar worden. 
Zoals aangegeven zijn we druk 
bezig om de oude gegevens uit de 
website te actualiseren en in de 
nieuwe website te plaatsen. Dat 
is een hele klus waar we al vele 
weken mee bezig zijn. Nu blijkt 
dat niet alle gegevens op de oude 
site nog actueel zijn en soms ach-
terhaald. Hiervoor hebben we 
jullie hulp nodig.
Daarom het verzoek aan alle be-
stuursleden van verenigingen, 
voorzieningen en eigenaren van 
bedrijven hun gegevens controle-

ren op de oude site. Wil je daar 
veranderingen in dan graag een 
mailtje naar info@berlikum.com 
zodat we die gegevens in de nieu-
we site aan kunnen passen.
Denk hierbij aan contact gege-
vens, als naamstelling, adres, te-
lefoon, sociale media adressen, 
website extern en niet geheel 
onbelangrijk je logo of foto waar-
mee je je pagina wilt bekend ma-
ken op de site. Ben je gestopt met 
je bedrijf of heb je andere contact 
gegevens geef het aan in de mail.
Tegen betaling van onze lage ta-
rieven is er dus de mogelijkheid 
om je eigen inlog te krijgen zodat 
je je eigen gegevens kunt behe-
ren. Op die manier kun je je nog 
beter profileren op de webpagina 
en worden je gegevens ook weer-
gegeven op je eigen pagina, in 
het foto album en niet geheel on-
belangrijk de agenda op de start-
pagina.
Op deze manier wordt ons nieu-
we dorpsplein veel dynamischer 
en weet je wat er in het dorp 
gebeurd en voor bedrijven een 
prima manier om je extra te pro-
fileren.
Informeer naar de mogelijkhe-
den op info@berlikum.com

Tarieven 2021 Reclame Ban-
ners     
55 euro excl. BTW per half jaar.
Gegevens vermeldingen en link 
naar eigen website 20 euro (bij 
geen lid zijn UBW).
Eigen pagina op website vereni-
gingen/voorzieningen 15 euro 
per pagina ex BTW.
Bedrijven eigen pagina 25 euro 
per pagina per jaar.

De planning is om in maart live 
te gaan. Het zou mooi zijn als al-
les wat er in en om het dorp te 
doen is hierop te vinden is. En dat 
Berlikum.com hét ontmoeting 
punt is voor geïnteresseerden, 
Berltsumers en oud Berltsumers.

Wij zijn al blij met de mogelijk-
heden die we nu hebben. Maar 
dit platvorm biedt ook voor de 
toekomst meer mogelijkheden 
om uit te breiden. Waar we na-
tuurlijk na de live gaan mee aan 
de slag willen. 
We zien jullie reacties met be-
langstelling tegemoet l

Bestuur en webredactie van 
Berlikum.com

Lyts Libben wenst u....

Datum Overdag Avond/nacht
25 december dokterswacht dokterswacht
26 decemberen  dokterswacht dokterswacht
27 december dokterswacht dokterswacht
28 december   Berlikum (8-17) dokterswacht
29 december Marssum (8-17)  dokterswacht 
30 december Beetgumermolen (8-17) dokterswacht
31 december Berlikum (8-17)
 (iedere praktijk voor zich)  dokterswacht
1 januari  dokterswacht dokterswacht

De medewerkers van praktijk Comello wensen u fijne feestdagen, 
veel gezondheid en voorspoed in het nieuwe jaar!!

PRAKTIJKMEDEDELING:
Per 1 november is onze assistente Sippie Abma met pensioen 
gegaan. Dank Sippie, uit naam van ons en alle patiënten voor 

meer dan 25 jaar inzet voor ieders gezondheid!



Colofon Op'e Roaster

Redactieleden:
Henk Muller
Frans Rob
Harmke Siegersma
Joke Wassenaar
Tryntsje Zwart

Oplage 
Dorpskrant Op ‘e Roaster verschijnt iedere maand (behalve 
in augustus) in een oplage van ca. 28.000 exemplaren. 

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

Opmaak
Brandsma Offset Ferwerd
(Druk- en zetfouten voorbehouden)

Email
Advertenties: advertentie@berlikum.com
Kopij: krant@berlikum.com 

Colofon 
Op'e Roaster

Adverteren
Aanlevering: Advertenties kunt u digitaal aanleveren per 
email. Graag als JPG-, EPS-, TIFF- of PDF-bestand.

Kopij
-    Kopij (max. 350 woorden) kan worden aangele-

verd in een Microsoft Word file en gemaild naar:               
krant@berlikum.com 

-    Foto’s die geplaatst moeten worden als apart bestand aan-
leveren.

  Let op: Foto’s of illustraties gedownload van internet zijn 
soms ongeschikt voor plaatsing in de krant. Zorg ervoor 
dat de afbeeldingen in het uiteindelijke formaat een reso-
lutie hebben van minstens 300 dpi (min 1 MB) in JPG, TIFF 
of PSD file. 

-  Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. 
-    De redactie behoudt zich het recht voor tekst in te korten 

of artikelen te weigeren. 

Sluitingsdata voor de eerstvolgende editie van      
Op ‘e Roaster
•  Advertenties dienen uiterlijk maandag 11 januari 2021 

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

•  Kopij dient uiterlijk maandag 11 januari 2021 op de redac-
tie aanwezig te zijn via krant@berlikum.com

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
woensdag 20 januari 2021

Het thuiszorgteam van Palet 
wenst u een gezond 2021!

Ook in het nieuwe jaar staan wij in Berltsum en 
omliggende dorpen voor u klaar.

•  24/7
•  Altijd dichtbij
•  Uw zorgbehoefte staat centraal

Palet biedt zorg, verpleging en ondersteuning bij 
u thuis, zodat u zolang mogelijk zelfstandig kunt 
blijven wonen. 

Wij zijn gespecialiseerd in persoonlijke 
verzorging en verpleging en sluiten zoveel 
mogelijk aan bij uw leefwijze. We staan dag en 
nacht voor u klaar. 

Zorg nodig? Bel: 088 512 92 66
Of kijk op: www.paletgroep.nl

WENST U PRETTIGE 
KERSTDAGEN 
EN EEN MACHTIG MOOI 

2017!

WENST DE 12DE STAD
VAN FRIESLAND

EEN FIJNE KERST
EN EEN 

GELUKKIG NIEUWJAAR


