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Dag 2021,

Last but not least willen wij
onze adverteerders bedanken
voor hun financiële bijdrage.
Dat 2022 voor iedereen een
mooi jaar mag worden.

Bestuur, redactie en webredactie
Op 'e Roaster

2021 in beeld...
pagina 11

In rubryk oer de hûnen út Berltsum. Yn en om Berltsum komme jo
altiten in soad baaskes mei harren hûn(en) tsjin. Der binne ferskillende moaie kuierpaden. Sa as de skelpepaadsjes by de iisbaan, richting Menaam, richting Rie, de Jetskereed, it Hemmemapark en yn
en rûnom Wier. Yn dizze rubryk komme baaskes mei harren hûn(en)
oan it wurd. Elkenien mei harren eigen ferhaal.

Voor je ligt de eerste editie van Op ‘e Roaster 2022.
2021 ligt al weer achter ons.
Wederom een bijzonder jaar.
Ook voor de vrijwilligers van
Op ‘e Roaster. Het was een
jaar van improviseren, online vergaderen en online of
telefonisch interviewen. Het
enthousiasme was er zeker
niet minder om. Met nieuwe
rubrieken en prachtige
verhalen werden er weer 11
mooie edities van de Roaster
geproduceerd.

Volg je ons liever langs de
digitale weg? Dat kan via
Berlikum.com, Facebook en
Instagram.
Onze website heeft afgelopen
jaar systeemtechnisch een
upgrade ondergaan en het “uiterlijk” is ook veranderd. Zoals
dat gaat met veranderingen
is niet alles in één keer goed.
Achter en voor de schermen
zijn we nog steeds bezig om
zaken te optimaliseren. Wist
je dat je als vereniging of bedrijf een stukje Berlikum.com
in eigen beheer kunt krijgen?
Neem via het contactformulier
op de website contact met ons
op en wij leggen het uit.

l

Hûnelju

welkom
2022

Us Berltsumer Hûntsje en
Wierster Kat zijn op wereldreis. Gelukkig hebben we nu
Murkje, die verslag doet van
zaken in Berltsum en Wier die
haar opvallen. Hûnekopkes
heeft plaats gemaakt voor
Hûnelju, een rubriek over
de hûnen van Berltsum en
harren baaske. In een andere
nieuwe rubriek Even Voorstellen kunnen nieuwe inwoners
van Berltsum en Wier zich
introduceren. En uiteraard
hebben we natuurlijk onze
vaste columnisten. Dit biedt
een goede basis voor 2022,
naast Bern mei een ferhaal en
Samar in momint.
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Hallo allemaal, mijn naam is Simba,
aka Eros of the Amarok shepherds.
Ja ja, dat is een hele mond vol. Vanuit het mooie België hebben mijn
baasjes mij een jaar geleden opgehaald. Omdat ik een speciale hond
ben moesten mijn baasjes flink wat
voor mij over hebben. Zo moest er
een inschrijfformulier worden ingevuld, zijn ze op sollicitatie geweest en
toen ik 6 weken oud was kwamen ze
op poppeslok. Een paar weken later
hebben ze mij opgehaald en heb ik de hele reis van bijna 5
uren lekker bij Jildou op schoot gezeten. Nu inmiddels een
jaar verder ben ik een echte puber geworden. Ik heb 3 verschillende cursussen gevolgd maar vergeet alles zodra ik een
andere hond zie. Uit enthousiasme hoor ik dan mijn baasjes
niet meer. Dit enthousiasme is voor andere honden nog wel
eens indrukwekkend omdat ik zo groot ben geworden. Naast
andere honden word ik ook heel blij van water. Tijdens het
uitlaten loop ik door iedere waterplas en probeer ik als het
even mag door elke sloot te lopen. We gaan ook regelmatig
met z'n drieën in de auto naar mooie uitlaatgebieden waar ik
mijn energie kwijt kan. Eenmaal thuis plof ik dan lekker op
de bank bij mijn baasjes of hou ik de wacht bij de voordeur l

Dit zijn Fenna en Amarins uit Berlikum en Wier. In de week van
4 december kwamen zij een kar vol kleding brengen voor de
vluchtelingen in Leeuwarden.
Maar hoe is het deze meiden gelukt om in een paar dagen zoveel kleding te verzamelen? Toen Fenna en haar moeder zelf een aantal zakken hadden gevuld met warme kleding, ontstond het idee een inzamelingsactie op school te starten. Fenna wilde deze actie graag samen
met haar vriendin Amarins op touw zetten. Samen doken ze achter
de laptop en hebben ze, met een beetje hulp, een oproep getypt voor
de inzamelingsactie.
De volgende dag hebben ze in hun eigen klas verteld wat hun actie inhield en klasgenoten opgeroepen warme kleding, lampjes en
schriften in te zamelen. De eerder getypte oproep wilden ze graag
naar alle ouders en kinderen van de school sturen. Daarvoor hadden
ze de directrice van de school nodig. Ondanks dat ze het spannend
vonden de directrice hierover te benaderen, hebben ze toch de stoute
schoenen aangetrokken. En wat was de directrice enthousiast over
hun idee! Een dag later kwam de oproep van de meiden in de mailbox
van alle ouders. En nog weer een dag later werd de oproep op de facebookpagina van het dorp gezet. En zo druppelden de goed gevulde
zakken met kleding langzaamaan binnen. Met hulp van Fenna's ouders hebben ze een kar geregeld. Samen hebben ze de kar gevuld met
alle ingezamelde spullen en zijn naar Buurvrouw en Buurvrouw in
Leeuwarden gereden.
Fenna: 'Eigenlijk was het helemaal niet zoveel werk, gewoon je klasgenoten, familie en buren vragen mee te doen en wachten tot iedereen spullen brengt.'
Fenna en Amarins, bedankt voor jullie hartverwarmende actie l

Ald papier muzykferiening
Opmaat Berltsum
Zo handig! Alle datums van het oud papier 2022 op een rijtje!
Vrijwilligers van onze vereniging helpen bij het inzamelen van
het oud papier in Berltsum. Hiervoor krijgt onze vereniging een
vergoeding! Zo komt u oud papier goed terecht, terwijl u ons
steunt. Wist u dat meer dan 7% van het oud papier in het restafval
belandt? Zonde! Want zo hebben wij er niets aan. En dat oud papier wordt dan ook niet gerecycled. Noteer onderstaande datums
in uw agenda en biedt het oud papier centraal aan in uw straat.
Samen halen we alles eruit l
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Gevechtsvliegtuigen van
vliegbasis Leeuwarden gaan
in avonduren vliegen
Vanaf maandag 10 januari 2022 gaan de gevechtsvliegtuigen
van vliegbasis Leeuwarden in de avonduren vliegen. In de
weken 2, 3, 6, 7 en 8 wordt er van maandag tot en met
donderdag gevlogen tot uiterlijk 22.30 uur. Op vrijdag vinden
de vluchten alleen overdag plaats.
Het avondvliegen is voor de F-35 net zo noodzakelijk als voor de
F-16 én ook vergelijkbaar. In de avond werken en vliegen is voor
al het personeel fysiek, lichamelijk en geestelijk een andere ervaring en belasting dan wanneer er tijdens kantooruren overdag
geoefend wordt. Bovendien hebben we ervaren dat inzet tijdens
missies veelal in de avond en nacht uitgevoerd worden. Om goed
voorbereid te zijn op deze taak moet thuis dan ook in met duisternis geoefend worden.
Nachtzichtapparatuur
Speciaal voor het vliegen bij duisternis heeft de vlieger de beschikking over sensoren en geavanceerde nachtzichtapparatuur, de zogenaamde Night Vision Goggles (NVG). Daar waar de NVG voor de
F-16 nog apart op de helm gemonteerd moet worden is deze nu volledig geïntegreerd in de F-35 helm. De beelden worden in dit geval
geprojecteerd op de visor in de helm. De vlieger kan met de NVG
alles rondom het vliegtuig zien, zowel op de grond als in de lucht.
Oefengebied
Het vliegen vindt veelal plaats boven zee, maar het is ook noodzakelijk om tijdens duisternis boven land te vliegen. Hiervoor wordt
gebruik gemaakt van de militaire vlieggebieden boven Friesland,
Drenthe, Overijssel en Brabant.
Informatie
Wilt u meer weten over vliegbewegingen? Kijk dan op luchtmacht.
nl/vliegbewegingen. Heeft u een vraag of ervaart u hinder van de
vluchten dan kunt u dit kenbaar maken via luchtmacht.nl/geluidshinder l

Bern mei in ferhaal: Sinne Dijkstra
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Sinne Dijkstra. In het onderstaande verhaal vertelt
Sinne 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.
Wie ben je en waar woon je?
Ik ben Sinne Dijkstra en ik woon
op de Buorren in Berltsum.
Wat zijn je hobby’s?
Ik hou van turnen en paardrijden. Ik vind het ook leuk om te
spelen met mijn zusje Famke.
Wat is het leukste wat je hebt
meegemaakt?
Dat ik een keer in de ochtend bij
mama in bed ging liggen en dat
daar ineens mijn zusje lag die
net was geboren. Dat was een
echte verrassing.
Wat vind je van school?
Wel leuk, maar ik speel liever.
Wat wil je later worden?
Dierenarts of paardrij-juf.

Wat is het spannendste wat je
hebt meegemaakt?
Dat we in Limburg door de grotten liepen.

Wat vind je mooi aan Berltsum?
Het Hemmemapark en dat het
lijkt alsof we hier allemaal één
familie zijn l

Decemberactie 2021
De decemberactie hebben we dit jaar iets anders aangevlogen dan andere jaren, dit i.v.m. corona.
De prijzen waren duurder maar minder in hoeveelheid, waardoor we als bestuur minder verkeersbewegingen maakten naar onze ondernemers en naar de prijswinnaars.
Op 11, 18 en 31 december hebben we de trekkingen gedaan en
op 31 december hebben we de
prijzen rond gebracht. We troffen allemaal blije winnaars aan
die verrast waren. Bij de ondernemers hingen de lijsten per trek-

king met de winnaars voor het
raam. Op deze lijsten stonden
de naam, de straat en de woonplaats. De huisnummers stonden
er niet bij i.v.m. de wet op de
privacy. De prijzen werden gewonnen in Berltsum, Wier, Ried,

Blessum, Sint Annaparochie en
Minnertsga. Een geslaagde actie
en we wensen jullie allen nogmaals een goed jaar.
Koop lokaal is goed voor eigen dorp l
Vriendelijke groeten,
Bestuur UBW

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
■

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

Berltsum • 0518-41 92 95

www.siegersmagevelrenovatie.nl
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Berltsum yn bedriuw
Frouk Jeske begeleidt sterven en rouw
met compassie
‘Ik zie je voor me met m'n ogen dicht
Ik kan je voelen met m'n hart op slot
Ik hoor je praten, maar je bent er niet
Nee, je bent er niet

(Liedje Miss Montreal, Door de wind)

Allereerst een mooi, gezond en inzichtgevend nieuwjaar gewenst. Heb (of had) je ook goede voornemens
voor dit jaar? Goede voornemens; hoopvolle
gedachten dat je iets ten goede wilt veranderen in je
leven in de hoop dat het vanaf 1 januari ook daadwerkelijk gaat lukken.

Als je iets écht graag wilt, zorg dan dat het lukt! is mijn
motto. Het leven is niet altijd makkelijk, stappen zetten
in persoonlijke ontwikkeling is soms zwemmen tegen de
stroom in. Het goede nieuws is dat je er zoveel wijzer
door wordt. Je leert waar je talenten en valkuilen liggen
en je triggers beheersen. Dan weet je dat je een keuze
hebt in plaats van een leven dat je overkomt. Je krijgt de
regie over je eigen leven.

Vanuit haar eigen praktijkruimte
aan de Jacob van Tuinenstrjitte
spreek ik Frouk Jeske Abma over
haar recent gestarte werk als
stervensbegeleider, uitvaartbegeleider en begeleider bij rouw. Dit
laatste op een lichaamsgerichte
manier. Ze vertelt vol passie over
de weg die ze heeft gelegd om
hiertoe te komen.

Door een ziekteperiode en verlies in de naaste familie werd
duidelijk hoezeer masseren kan
bijdragen aan ontspanning tijdens een periode van ziekte en
verlies. Hierop is Frouk Jeske de

Zélf, maar niet alleen

Iets “voornemens” zijn, daarmee win je tijd, vandaag
blijft alles nog bij het oude, pas ná 1 januari begint de
uitdaging. En lukt het niet? Ach, volgend jaar weer een
nieuwe poging. Zo blijft het een wens én de hoop dat
er ooit een wonder gebeurt waardoor bijvoorbeeld overtollige kilo’s eraf vliegen en fanatiek sporten je grootste
hobby wordt.

En ik voel me verloren als ik jou moet
verliezen
En je mag nog niet sterven want ik
kan je niet missen
Ik kan je niet missen’

Haar loopbaan begon als HBOverpleegkundige. Hierbij deed
ze ervaring op in verschillende
zorgsectoren zoals ziekenhuis,
verpleeghuizen, thuiszorg en
daklozenopvang. Er volgden
vele ontwikkelingen qua kwaliteit van zorg, beleidsvoering
en fusering van zorgaanbieders
waarbij zij nauw betrokken
was. Heel mooi en uitdagend allemaal, maar toch bleef er iets
kriebelen. Haar interesse voor de
zorg bij sterven en rouw groeide.
‘Iemand is in de laatste fase van
zijn leven heel erg op zichzelf
aangewezen en dicht bij zichzelf,
dat intrigeert me.’

COLUMN

opleiding gaan volgen voor voetreflex en ontspanningsmassage.
Eerder had zij de opleiding tot
uitvaartbegeleider gevolgd. Toch
klopte het voor haar niet dat je
een uitvaart voor iemand regelt
die je niet hebt gekend. Een nieuwe uitdaging volgde… Wat als je
beide kon combineren? Een compleet pakket kan bieden waarbij
stervensbegeleiding en uitvaartbegeleiding door één vertrouwd
persoon wordt geboden?
Een opleiding tot stervensbegeleider volgde hierop. Tot slot volgde

zij de opleiding voor lichaamsgerichte begeleiding bij rouw. En
waar zij op hoopte, wat ze voor
ogen had is gelukt. Sinds 2021 is
ze gestart als ZZP’er. Via via weten steeds meer mensen haar te
vinden en kan zij vol passie doen
waar ze goed in is. Begeleiden bij
sterven en rouw, vol compassie.
Mensen zijn ook altijd welkom
voor een ontspanningsmassage
en voetreflexbehandeling.

Goede voornemens (al spreek ik liever over: nieuwe plannen) kun je elke dag maken! Elke dag is er de mogelijkheid om jouw leven tegen het licht te houden en jezelf
af te vragen: “Vind ik mijn werk nog steeds leuk?” ”Wat
vreet- of wat geeft juist energie?” “Hoe zorg ik ervoor
dat ik gezonder word?” Je kunt elke dag opnieuw beginnen. Vandaag heb je de kans om het beter te doen dan
gisteren. In grote of kleine stappen. Wat daarbij een fijne
gedachte kan zijn: je moet het zélf doen, maar dat hoeft
niet alleen. Hoe fijn is het als iemand tijdelijk met jou
meeloopt om jouw plannen te laten slagen? Iemand die
er voor je is als het moeilijk is, iemand om successen
mee te delen. Stel jezelf daarom de vraag: “Wie of wat
zou mij daarbij kunnen helpen?” Plan een afspraak met
diegene en je hebt de eerste stap gezet.
Als je iets écht graag wilt, zorg dan dat het lukt. Ook jij
kunt het! l

Kijk voor meer informatie op
haar site www.froukjeske.nl l

Bibliotheken Noord Fryslân begint het nieuwe jaar goed:
met een gratis abonnement voor iedereen van 18 tot 30 jaar
Voor kinderen tot 18 jaar was
de bibliotheek altijd al gratis.
Maar nu kan een nog
grotere groep kosteloos
gebruik maken van de
diensten van de bibliotheek.
Waarom? Die vraag wordt directeur Paulien Schreuder vaak gesteld. ‘Een gratis lidmaatschap
zet de deur van onze Bibliotheek
wagenwijd open. En dat is wat
we graag willen: zoveel mogelijk
mensen bereiken.
We zijn natuurlijk altijd al gratis
voor kinderen tot 18 jaar, omdat
het voor hen zo belangrijk is om
te leren lezen. Maar nu starten
we ook met een gratis abonnement voor iedereen van 18 tot 30
jaar; voor scholieren, studenten
en starters op de arbeidsmarkt
bijvoorbeeld voor wie een bibliotheekabonnement een hele

uitgave is. Bovendien zien we die
groep minder in de bibliotheek.
Jammer, want we hebben van alles te bieden. Denk aan het gratis
oefenen voor het autotheorieexamen, gratis studie- en werkplekken met snelle wifi en gratis
print- en kopieerfaciliteiten, boeken die je kunt gebruiken bij je
studie, de allernieuwste boeken,
workshops, bijeenkomsten voor
werkzoekenden, gratis kranten
en tijdschriften lezen in de bibliotheek en nog veel meer.’
‘De vraag ‘waarom dan niet gratis voor iedereen’ wordt ongeveer
even vaak gesteld. En hoewel we
het zó graag willen, kan het niet.
We kunnen het simpelweg niet
betalen. Daarom kiezen we nu
voor een doelgroep die we weinig
in de bibliotheek zien én die het
hard nodig heeft. Bijvoorbeeld

om te voorkomen dat ze minder
taalvaardig worden. Op school
kun je er niet omheen: voor bijna
elk vak moet je lezen en schrijven.
Maar als je eenmaal van school
bent, is het heel beroepsafhankelijk hoe vaak en veel je nog lees
of schrijft. Maar als je die vaardigheden niet onderhoudt, verleer
je ze. Zo kun je langzaam maar
zeker minder laagtaalvaardig
worden. En als je vervolgens kinderen krijgt, wordt bijvoorbeeld
voorlezen en helpen bij hun huiswerk steeds moeilijker. Dat klinkt
allemaal ver weg, maar dat is het
niet. Wij doen er als bibliotheek
alles aan om laagtaalvaardigheid
te voorkomen. Met cursussen,
workshops, ondersteuning én
nu dus met een gratis startabonnement voor iedereen van 18 tot
30 jaar.’

Het gratis startabonnement van
Bibliotheken Noord Fryslân is
sinds 1 januari 2022 verkrijgbaar. Met het startabonnement
kunnen abonnees boeken, tijdschriften en films lenen, tot een
maximum van 12 per jaar.
Daarnaast hebben abonnees
toegang tot databanken, zoals
bijvoorbeeld de Consumentenbond, maar ze kunnen ook gratis
oefenen voor het autotheorieexamen, er zijn gratis studie- en
werkplekken met snelle wifi en
gratis print- en kopieerfaciliteiten, de allernieuwste boeken,
workshops, bijeenkomsten voor
werkzoekenden, gratis kranten
en tijdschriften in de bibliotheek
en nog veel meer.
Het abonnement kan alleen afgesloten worden in de veertien vestigingen van Bibliotheken Noord
Fryslân en via de website ontdek-

debieb.nl. Het abonnement is
vervolgens geldig in heel Nederland l
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EVEN VOORSTELLEN
Op 'e Roaster is gestart met een nieuw item, Even voorstellen. Hierbij
willen wij nieuwe bewoners van Berltsum en Wier de kans geven zichzelf voor te stellen en aanmoedigen om kennis te maken met dorpsgenoten.
Wij, Gerrie Grasman en Maria
Verbeek wonen sinds juni 2021
in Wier aan de Terpeleane 1.
Wij zijn beiden gepensioneerd
na vele jaren in het onderwijs
te hebben gewerkt. Nu wij zelf
onze tijd kunnen indelen, er
geen hordes leerlingen of studenten op ons wachten, genieten wij van onze kinderen en
kleinkinderen, het werken in
de tuin, lezen, bridgen, puzzelen, wandelen, fietsen en het
maken van allerlei functionele
dingen zoals kasten e.d. voor
in huis.
Voordat we naar Wier kwamen, woonden wij in Noordwolde. Daar hadden wij een groot huis. Op een gegeven moment
eigenlijk te groot huis. Dat huis lag op een mooie locatie,
maar toen er achter ons gebouwd ging worden en de talrijke
huizen te dichtbij ons huis kwamen te staan, zijn wij rond
gaan kijken naar een andere plek om te wonen. Wij zochten
een kavel omdat we wel een keer zelf wilden bouwen en dan
niet binnen een bestaand project. Ons oog viel op een kavel
in Wier, een dorpje in een gebied van Friesland dat wij geen
van beiden kenden. Ger, als geboren Friezin, wilde er graag
eens gaan kijken en Maria, met een grote voorkeur voor het
wonen vlakbij het bos, ging op een regenachtige avond mee
omdat een nieuwe omgeving kan leiden tot nieuwe impulsen. De plek van het kavel, aan de Terpeleane tegenover een
minicamping, sprak ons direct aanondanks het slechte weer.
Wij hebben informatie over Wier ingewonnen bij een oudcollega van Ger die in Berltsum woont. Hij maakte ons attent
op het bestaan van het boek van Simy Sevenster: Wier is it en
Wier sil it bluiwe. Dit hebben wij gekocht en met heel veel
plezier gelezen. Het maakte ons nog enthousiaster over Wier
als woonplaats.
In “coronatijd” hebben wij ons oude huis verkocht, woonden
wij tijdelijk in een vakantiewoning in Akkrum, maar wilden
wij toch contact leggen met de buren. Wij hebben bij hen
een brief in de bus gedaan waarin wij ons voorstelden als
toekomstige bewoners. Direct kregen wij appjes of een telefoontje van alle buren om ons welkom te heten: hartverwarmend. Een favoriete plek in Wier hebben wij niet echt, we
wandelen een rondje door de Lautatun of langs het kerkje.
Buiten Wier hebben wij wel een favoriete plek: Westhoek.
Wij fietsen graag via Moaije Peal binnendoor naar de waddendijk bij Westhoek.
Wij zijn hier komen wonen met de gedachte bij de dorpsgemeenschap aansluiting te vinden door samen te sporten, deel
te nemen aan het verenigingsleven, het theaterkerkje te bezoeken of te helpen bij de concerten. Het hele coronagebeuren heeft er echter tot nu toe tot geleid dat de meeste activiteiten stilliggen. Wij hopen dat dit in de toekomst verandert
en dat wij deel uit kunnen maken van de Wierster dorpsgemeenschap en dan veel Wiersters kunnen ontmoeten l
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.

Nieuws van de Vrienden van Vermaning
Alle inwoners uit Berltsum en Wier kregen in november onze folder van de Vrienden van
Vermaning. Deze is goed ontvangen, maar door corona zijn ook wij genoodzaakt om
‘Samen Soepen’ te annuleren.
In het jaar van de restauratie van
de Vermaning wilden wij iets
extra’s voor alle bewoners organiseren. Maar er is goed nieuws:
als Vrienden van Vermaning gaan
wij een alternatief bedenken
waar alle inwoners uit Berltsum
en Wier op ludieke wijze worden
verrast eind februari/begin maart
2022. We hebben ook al een aantal positieve reacties gehad op de
huur van de Mennozaal, waarbij
de eigen consumpties meegenomen kunnen worden om deze
gezellige zaal te gebruiken (110
m²). Er is voldoende ventilatie, er
is een eigen terras in de voorjaarsen zomerperiode beschikbaar en
u kunt het meubilair naar eigen
inzicht neerzetten. Voor informatie of boekingen kunt u terecht
bij Hieke Joostema-Greidanus,
0518-462542 of bram.hieke@
gmail.com. Wij zijn zeer ingeno-

men met de giften die wij van
particulieren kregen en de bedrijvensponsoractie voor de restauratie en overige activiteiten ter
waarde van €2025,- ontvingen.
Van het Iepen Mienskipsfûns ontvingen de Vrienden van Vermaning het bedrag van €3500,- om
de
restauratie-werkzaamheden
en activiteiten uit te kunnen voeren. Wij kunnen melden dat het
gehele schilderwerk, de voortuin,
het herstel van de tuinmuur, het
restaureren van het hekwerk en
het herstel van de voortuin mede
door uw steun doorgang kunnen
vinden in het voorjaar 2022. Wij
hopen de gehele restauratie en
werkzaamheden aan de Vermaning eind mei 2022 af te kunnen
ronden. Onderstaande bedrijven
hebben de Vrienden van Vermaning gesteund:
De Markthal, Jouke Daane Ar-

Obs Lyts Libben kerstviering
De kerstviering bestond dit jaar uit een kerstontbijt en een online kerstbingo. Op donderdag 16
december kwamen alle kinderen in hun mooiste kleren op school. In een tasje, dat de kinderen op
school hadden versierd, zat hun van huis meegenomen kerstontbijt.
Alle kinderen hebben gesmikkeld en gesmuld van al het lekkers uit hun tasje.
Later op de dag was er voor iedereen nog
een potje roomijs. Heerlijk! De dag werd
verder in de groep ingevuld met spelletjes spelen, liedjes zingen, verhaaltjes
voorlezen, bingo enz. Ook de Kerstman
kwam in alle groepen langs met een
leuk cadeautje voor iedereen. Als klap
op de vuurpijl had de oudervereniging ’s
avonds een online bingo georganiseerd
voor alle kinderen. Dat was super spannend én natuurlijk super leuk. Een kerstviering met een gouden randje!
Veel aanmeldingen
Er zijn zoveel aanmeldingen van
4-jarigen dat de kleutergroep begin december is gesplitst. Zo krijgen alle kinderen de aandacht
van juf Alida en juf Marrit die ze
verdienen en is er genoeg ruimte om (met elkaar) te spelen en
te leren. Wilt u ook kennis maken met onze prachtige school?
Neem gerust contact op met Lyts
Libben 0518-461736. Wij ontmoeten u graag l

Samar in Momint...

Flessenactie Elts syn rol
groot succes!
Op 3 januari jl. kwamen leden van Toneelvereniging
Elts syn Rol langs de deuren voor het ophalen van
lege (statiegeld)flessen.
Ze werden verrast door de gulle giften van de Berltsumers en willen
hen hiervoor hartelijk bedanken! Niet alleen waren er lege flessen
opgespaard, maar werd er ook op andere manieren gedoneerd! Maar
zonder de geweldige medewerking van de Poiesz Berltsum was dit
niet gelukt! Dus ook de Poiesz hartelijk dank! Met de opbrengst kan
Elts syn Rol hopelijk straks (wanneer de situatie het weer toelaat)
weer een mooi stuk voor de jeugd en de volwassenen ten tonele
brengen. Aan hen die wel flessen hadden klaarstaan maar waar niemand is geweest, biedt de toneelvereniging zijn excuses aan. Ze zijn
er helaas niet in geslaagd alle straten aan te doen l

chitectuur, Kapsalon Gretina,
B&G Installatietechniek, Dykstra State, Van Tuinen Tuinservice,
De Bakkerij, Roersma
Schilderwerken, Profijtwarmte,
Schoonheidssalon Moniek, Miedema Makelaars, Romy Groenewoud Coaching, Germ’s Grien,
Woudgroen Hoveniers, Rewi,
Siegersma Gevelrenovatie, Slagerij Smit, Garderner’s Pride
Beetgum B.V, Roeltap Vloeren,
Kapsalon It Steegje, Salon Grietje, Born & Van der Graaf, Paadsiker, Kachelboerderij Prosje,
Steenhouwerij Duva, Schoonheidssalon Helena, Groots in
Kleintjes, Auttek Engineering,
Nagels en Sa, Rondaan Carrosserie l
Onze dank en een hartelijke
groet, Onijdes Sijtsma, Hieke Joostema-Greidanus, Vrienden van Vermaning

Glasvezelnetwerk in Berltsum bevalt beregoed!
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Berltsum feriening

Nieuwe ronde, nieuwe
kansen

UITVAARTVERENIGING DE LAATSTE EER:

Wegwijs in Uitvaartland
Wat kost een begrafenis of een
crematie?
Diverse uitvaartcalculators geven
je een beeld. Eén uitkomst hebben ze gemeen. Het gaat om een
flinke hap geld. Duur genoeg om
bij je leven te bedenken hoe je
daar geld voor opzij legt, zodat je
nabestaanden zich over de kosten
van je afscheid tenminste geen
zorgen hoeven te maken. Maar
waar begin je? In dit artikel geven
we een overzicht van de mogelijkheden, wat niet wil zeggen dat er
geen andere opties zijn.
De uitvaartvereniging
Woon je in een van de Friese
dorpen, dan heb je grote kans
dat daar een uitvaartvereniging
zit. Lidmaatschap van zo’n vereniging is zeker het overwegen
waard. Kernwaarden zijn: professioneel, dichtbij en betaalbaar.
• Uitvaartverenigingen
hebben
namelijk geen winstoogmerk.
Dat scheelt enorm in de kosten.
• De meeste verenigingen bieden
een ledenkorting, die wordt verrekend met de eindnota van het
afscheid.
Sparen en/of verzekeren?
De ledenkorting dekt niet de kosten van een uitvaart. Geen probleem als je genoeg geld achter
de hand hebt. Uit eigen middelen
leg je alvast een bedrag opzij voor
het laatste hoofdstuk van je leven.
Elke maand een bedragje opzij
zetten is ook voor de minder kapitaalkrachtigen niet onverstandig.
Maar wil je dat niet of kun je dat
niet, dan is een (aanvullende) uitvaartverzekering een mogelijkheid.
Wegwijs in verzekeringsland
Zoveel mensen, zoveel wensen,
zoveel mogelijkheden. Je zou
zomaar door het bos de polissen
niet meer zien.
Daarom een overzicht van de
soorten uitvaartverzekeringen:
• Natura sommenverzekering
Bij een natura sommenverzekering kies je zelf de hoogte van het
verzekerd bedrag. Na een overlijden wordt dit bedrag (indien mogelijk) gelijk al verrekend met de
gemaakte uitvaartkosten (de verzekerde som wordt dan in mindering gebracht op de uitvaartnota).
Heel transparant voor de nabestaanden en wel zo prettig.
• Het verzekerd bedrag is puur
voor de kosten die voortvloeien
uit de uitvaart.
• Je zit niet vast aan een pakket
vaste diensten.
• Deze vorm van verzekeren sluit
naadloos aan bij het lidmaatschap van een uitvaartvereniging.
• Natura uitvaartverzekering
Bij een natura uitvaartverzekering verzeker je een uitvaartpakket aan diensten, plat gezegd de
van ‘kist tot cake’ verzekering,
van standaard tot uitgebreid. Een
pakket in combinatie met een
vrij te besteden bedrag (alleen
bestemd voor uitvaartkosten)
is eveneens een mogelijkheid.
Verzekeraars hebben voor het

uitvoeren van de uitvaartdiensten afspraken met leveranciers,
waaronder
uitvaartverzorgers.
Je afscheid wordt volgens het
verzekerde uitvaartpakket uitgevoerd. Voor nabestaanden kan
deze verzekeringsvorm nog wel
eens aanvoelen als een te strak
keurslijf. Willen zij je afscheid laten verzorgen door bijvoorbeeld
een uitvaartvereniging (of misschien had je dat zelf ook al bedacht), dan is dat mogelijk, maar
bedenk goed dat dit (soms grote)
financiële consequenties kan hebben. Het hangt af van de verzekeraar en de polisvoorwaarden.
Soms wordt maar een deel van de
pakketwaarde (en dus een lager
bedrag dan je voor ogen had) uitgekeerd. Op je uitvaartpolis staan
de exacte voorwaarden. Ben je lid
van een uitvaartvereniging, dan is
het belangrijk om dit vooraf te bespreken met de verzekeraar.
• Kapitaalverzekering
Een kapitaalverzekering keert
geld uit. Dit kan gebruikt worden om de uitvaart te bekostigen,
maar dat hoeft niet. Het geld is
volledig vrij besteedbaar. Wil je
het kapitaal reserveren voor je
begrafenis of crematie, dan is het
uiteraard wel verstandig vooraf
in te schatten op welke kosten je
moet rekenen. Een levensverzekering is een voorbeeld van een
kapitaalverzekering en wordt afgesloten op het leven van een persoon. Je hebt daarbij de keuze van
uitkeren op een bepaalde leeftijd
of uitkeren na overlijden.
• Overlijdensrisicoverzekering
Het hoeft niet perse, maar meestal is een overlijdenrisicoverzekering gekoppeld aan de hypotheek.
Bij het overlijden van een van de
partners keert de verzekering een
bedrag uit waarmee de hypotheek
(gedeeltelijk) wordt afgelost. Op
een overlijdensrisicoverzekering
zit een houdbaarheidsdatum.
Hoe meer je aflost op je hypotheek, hoe lager de uiteindelijke
uitkering, tot die helemaal op nul
staat. Vaak is de dekking van een
overlijdensrisicoverzekering ook
tijdelijk. Na afloop van deze periode is er dan geen dekking meer.
In zo’n geval is de verzekering
geen echte uitvaartverzekering
en zul je na afloop opnieuw moeten gaan verzekeren of sparen.
• Koopsomverzekering
Bij een koopsomverzekering leg
je eenmalig een bedrag in, bestemd voor de uitvaartkosten.
Inclusief (eventuele) rente wordt
het ingelegde bedrag uitgekeerd
bij overlijden.
Uitvaartverzekeraars
Bij het overgrote deel van de
Friese uitvaartverenigingen kun
je niet terecht voor het afsluiten
van een uitvaartverzekering. Voor
een uitvaartverzekering klop je
aan bij bijvoorbeeld:
• Twenthe Uitvaartverzekering
Twenthe Uitvaartverzekering is
een natura sommen uitvaartverzekeraar.
Diverse Friese uitvaartvereni-

MURKJE

gingen hebben een samenwerkingsverband met de Twenthe.
Twenthe is op de hoogte van
de tarieven die de verenigingen
hanteren en kan op die manier
leden en niet-leden een passend
aanbod doen qua gewenst verzekerd bedrag. Bij leden van een
uitvaartvereniging en verzorging
van de uitvaart door die vereniging wordt de verzekerde som
uitgekeerd aan de vereniging, die
deze uitkering vervolgens verrekent met de uitvaartnota van de
vereniging. Was de verzekerde
geen lid van een vereniging, dan
keert Twente de verzekerde som
uit aan de uitvaartverzorger die
de uitvaart heeft verzorgd (directe verrekening met de uitvaartnota) of aan de familie als deze
zelf de uitvaartnota al hebben
betaald. Twenthe biedt naast de
gebruikelijke uitvaartverzekering
eveneens de mogelijkheid tot het
afsluiten van een koopsomverzekering.
• Monuta
Een uitvaartpolis van Monuta bestaat uit de volledige ondersteuning van een Monuta uitvaartverzorger en een vrij te besteden
bedrag voor al de uitvaartwensen.
Als je lid bent van een uitvaartvereniging informeer dan (eigenlijk
al voor het sluiten van de verzekering) of deze verzekering zonder
financiële gevolgen te combineren is met je lidmaatschap van de
uitvaartvereniging (en de verzorging van de uitvaart door de uitvaartvereniging). Dit is ook van
toepassing als je geen lid bent van
een uitvaartvereniging en je een
andere uitvaartverzorger wenst
dan Monuta.
• Dela
Aangezien Yarden is overgenomen door Dela, beperken we ons
hier tot alleen Dela.
Dela biedt op het gebied van
uitvaarten drie verzekeringen:
een natura-, een kapitaal- en een
koopsomverzekering.
Ook hier is het belangrijk dat,
als je lid bent van een uitvaartvereniging, tijdig informeert of
de verzekering zonder financiële
gevolgen te combineren is met je
lidmaatschap van de uitvaartvereniging (en de verzorging van de
uitvaart door de uitvaartvereniging). Dit is ook van toepassing
als je geen lid bent van een uitvaartvereniging en je een andere
uitvaartverzorger wenst dan Dela.
• Klaverblad Verzekeringen
Naast diverse andere soorten
verzekeringen biedt deze maatschappij De Klaverblad Uitvaartverzekering. Dat is een kapitaalverzekering.
Tot slot
Als Friese Uitvaartfederatie (het
portaal van de aangesloten Friese
uitvaartverenigingen) zijn wij ervan overtuigd dat lidmaatschap
van een uitvaartvereniging, al
dan niet in combinatie met een
verzekering, een uitstekende keuze is en blijft. Als je tijd daar is,
mag je vertrouwen op de professie, het dichtbije en de betaalbaarheid van je uitvaartvereniging l
Friese Uitvaartfederatie | Ria Algra

Voor wie mij in de vorige edities
nog niet had getroffen stel ik me
graag nog even voor. Murkje is
mijn naam. Sinds juli woon ik heel
erg naar mijn zin ergens tussen
Berltsum en Wier. Ik heb het smoordruk met het integreren tussen de
Berltsumer hûnen en de Wierster
Katten. Tijdens al dat “geïntegreer”
maak je natuurlijk weleens iets mee
of er komt je via via iets ter ore wat ik dan toch graag even kwijt wil. En
wat leuk dat dat hier mag van de redactie van Op ‘e Roaster. Als rasechte Friezin ben ik best flexibel en daarom vertel ik mijn verhaal in het
‘Hollânsk’. Ook voor de mede-integrerende hollandstaligen is het noflik
dat ze overal een beetje van op de hoogte kunnen blijven en mee kunnen
praten. Neemt u het mij echter niet kwalijk als u mij hier en daar op een
Frisisme betrapt....... .
Nou zie, nu dacht ik dat december echt mijn maand zou worden. Dé maand bij uitstek om leuke mensen te ontmoeten.
Maar helaas, ook in 2021 geen traditionele decemberactiviteiten. Jammer, want straks ken ik alle verhalen over de decembertradities in Berltsum en Wier alleen nog maar uit de overlevering van anderen en heb ik het zelf nooit beleefd. Net zoals
de kinderen van nu de verhalen over de Elfstedentocht van 25
jaar geleden aan moeten horen en de tocht zelf waarschijnlijk
nooit beleven. Je hoeft het je alleen maar voor te stellen………
Vroeger kon je nog echt naar de kerstnachtdienst toe gaan.
Niks geen linkjes met een onlineverbinding, maar gewoon
live in de kerk. Wat had het me mooi geleken om hier echt bij
te zijn, naar het kerstverhaal te luisteren en te genieten van
de kerstliederen van OpMaat.
Op tweede kerstdag was het blijkbaar altijd machtig mooi om
te stappen bij TDF en Sans Souci. Met een blostige buik van
het familiediner kon je je daar tot in de late uurtjes uitleven
en daarna nog blostiger van al het bier en fris weer op huis
aan. Het scheen er altijd om weg te gaan.
Een 50-plusser uit Wier vertrouwde me toe dat het er bij de
koffietafel in d’Ald Skoalle altijd wat rustiger aan toe ging dan
met de jeugd in ‘de bar’. Een week voor kerst zaten de 50-plussers van Wier e.o. gewoon op ‘armtakafstand’ naast elkaar aan
een lange tafel. Ze verorberden heerlijke soep, broodjes en salade. Daarna zaten ze tot in de late uurtjes te borrelen. Na de
nodige borreltjes werd er druk gespeculeerd over oudjaarsdag.
Zouden we weer op laatste scheet een uitnodiging voor een
oudjaarsborrel van KROE krijgen? Welke verrassing staat ons
deze keer te wachten en wie gaat er dit jaar met de kaasschaaf
naar huis?
Tsja, dat is wat ik tijdens de korte tijd die ik hier woon wel
heb gehoord, maar nog niet zelf heb meegemaakt. Leuk hoor
al die sterke verhalen, maar je bent er toch liever zelf bij als er
iets te redden valt, is het niet zo?
Gelukkig was het niet alleen kommer en kwel en kan ik hier
melden dat ik wél heb meegedaan aan de leuke alternatieve
activiteiten die waren georganiseerd. Zo ben ik druk bezig geweest met het zoeken naar QR-codes in Berltsum en op de
‘âldskoalle’ manier naar kerstversiering in Wier. Prachtige
versiering hadden ze daar trouwens.
In 2022 een nieuwe ronde en nieuwe kansen. It giet fest wer
oan! En dan ben ik er bij. U ook? l
Murkje

Noch mear subsydsje foar
de ynrjochting fan it MFC
Jim hawwe fêst wol heard dat it MFC It Stedhûs ferliene jier
€75.000,- krigen hat foar de ynrjochting fan it MFC It Stedhûs.
Mei in goed projektplan en pitch hat it Iepen Mienskipsfûns
fan de provinsje Fryslân de haadpriis takent. Dit plan hawwe de
Berltsummers ferliene simmer besjen kinnen op de presentaasje
bûten foar de Krússtjerke. De ynrjochting bestiet út tafels en stuollen, keukens en bar foar de gemienskipsromte en foar de jeugdsoos It Piipskoft en de oankleiing fan alle romtes. De technyske
ynstallaasjes foar it ljocht, de beamer, de kamera en it gelúd yn de
podiumseal binne djoerder as wy earst begrutte hienen en dêrom
hawwe we mear oanfraachen dien foar subsydsje. Neist it IMF
hawwe ek de Meindersma Sybenga stichting en PW Janssen’s Friesche stichting totaal €9.500,- tasein. Al wer in stik bûter yn de
brij. Der binne fansels noch in protte oanfraachen ûnderweis. We
hâlde jim op de hichte! l

Dames & Heren

> Glasbewassing
(bedrijf en particulier)

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

www.robs-tuincentrum.nl

Berlikum | 06 57 70 36 90 | vandergraafmultiservice.nl

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

or
res vo
Het adinrichting
l
totaa uin, kamer
van t nsterbank
en ve

Paadsiker

Praktijk voor contextuele hulpverlening

Ali Stork
Appelhof 6
9041 GE Berltsum (FRL)
06 - 22620317
info@paadsiker.nl

WWW.PAADSIKER.NL

Iedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tarief

FOAR MOAI TÚNWURK
De Opslach 2
9041 GA Berltsum

germsgrien
germsgrien.nl

06-2693 4267

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.

CONNECTING THE DOTS

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.

Sparringpartner
Bedrijfsadviseur
Subsidies en fondsenwerving

Zijlstra Bouw. Altijd in vorm.

Zijlstra Bouw BV
It Koartlân 1, 9041 VB Berlikum
T 0518 - 46 20 63
F 0518 - 46 10 37

Durk Osinga • Kleasterdyk 3A
T: 06-17 14 61 34 • 9041 VH Berltsum

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

Dealer van:
Specialist in:
• Autolaadkranen
• Bulkkippers
• ContainerafzetsystemenSpecialist in:
Dealer van:
•
Autolaadkranen
• Laadbakken & opleggers
• Bulkkippers
• RAF aanhangwagens • Containerafzetsystemen
• Laadbakken & opleggers
• Wintermaterieel
• RAF aanhangwagens

Onze activit
• Engineeri
• Reparatie
• Periodiek
Onze activiteiten:
• Engineering & constructie
• Spuiten &
• Reparatie & onderhoud
• Periodieke keuringen • 24/7 Hyd
• Spuiten & Conserveren
• 24/7 Hydrauliekservice • Import &

• Wintermaterieel

• Import & Export

Rondaan Carrosserie & Wagenbouw BV

Rondaan Transportservice BV
Schoenmakersstraat 12, 8601 WC Sneek
 0515-439298  0515-434830
: sneek@rondaan.nl

Bitgumerdyk 69, 9041 CB Berltsum (Frl.)
Rondaan Carrosserie & Wagenbouw
BV
 0518-462070  0518-461723
:
info@rondaan.nl
Bitgumerdyk 69, 9041 CB Berltsum (Frl.)
 0518-462070  0518-461723
: info@rondaan.nl

Sinds 1915

www.rondaan.nl

Sinds 1915

www.rondaan.nl

Rondaan Transp
Schoenmakerss
 0515-439298
: sneek@ron
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CORIENS ITEN

Licht en warmte in Wier

Sprútsjessalade

Jammer genoeg konden ook dit jaar de activiteiten in en om d’Ald Skoalle en de Theatertsjerke
niet doorgaan. Desondanks was het één al gezelligheid in Wier.

"Mem wat ite we hjoed?" Is in fraach dy't ik, doe ik lyts wie, daagliks stelde. Bytiden sei mem dan: "Sprútsjes, leave!" Oh jakkes dêr
hâld ik net fan, tocht ik dan by mysels. En sa sil it yn in protte
húshâldens gean. Hoewol de lytse sprútsjes fan tsjinwurdich al in
stik minder bitter binne, is net eltsenien wei fan de lucht en de
smaak nei it (te lang) sieden derfan. Ús mem yt sprútsjes graach
mei pindasaus, dat kin fansels ek. Mar dizze hearlike sprútsjessalade is myn favoryt. De sprútsjes hiel fyn snije, dêrby geitetsiis,
spekjes, appel én in húning-mosterd dressing, dan hast in hiele
smaaklike, knapperige en winterske salade. En die geur fan seande sprútsjes is dan fier fuort! Oer sprútsjes sprutsen, soms moat
je keuzes meitsje en ik ha spitich genôch beslúten (om nei goed
twa jier) earst te stopjen mei dizze stikjes en resepten foar op 'e
Roaster. Foaral de protte moaie opdrachten dy't ik dwaan mei
foar Coriensiten.nl ha dêrmei te meitsjen. En miskyn ek in bytsje
de komst fan ús eigen lytse sprút takommend jier. Tige tank foar
it lêzen eltse moanne en de leuke reaksjes derop! No dan oer nei
it resept fan dit smakelike winterske gerjocht.

In kopke waarmte
In het weekend voor kerst kregen alle
Wiersters chocoladelepels om een heerlijke kop warme chocolademelk mee te
maken met daarbij een mooie Wierster
kerstkaart. Dit mooie initiatief van De
Skûle Welzijn en de gemeente Waadhoeke is in Wier opgepakt door de Activiteitencommissie, V.v.V. Wier, Doarpsrounte Wier en d’Ald Skoalle. Tijdens het
rondbrengen zijn er al heel wat gezellige
praatjes gemaakt. Ook staan er koffiedrinkafspraken in de planning. Al met al
een geslaagde actie!
Zet Wier in het licht
Om Wier in de donkere dagen in het licht
te zetten, schreef de Activiteitencommissie een wedstrijd uit voor het meest originele versierde en verlichte huis en/of
de mooiste tuin. Superleuk dat hier veel
mensen gehoor aan hebben gegeven. Het
was een feestje om alle mooi verlichting
te zien. De prijs werd gewonnen door de
familie Algra die zowel hun huis als de
tuin prachtig hadden verlicht. Ook de
kerstballen ontbraken hierbij niet.
Zoek de kerstversiering
De kerstman vloog in de week voor kerstmis over Wier en verloor hierbij wel 20
kerstversiersels. Deze konden het hele
weekend worden gezocht. Alle deelnemers ontvingen een leuke attentie voor
hun deelname l

2021 in beeld

INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN:
300 gram spruitjes
125 gram geitenkaas, knoflook-ui (van De Molkerei bijvoorbeeld)
125 gram (kalkoen) spekreepjes
1 appel, bijv. elstar
Voor de dressing:
1 el honing
1 tl mosterd
3 el olie (van het potje geitenkaas)
1 tl witte wijnazijn
Peper en zout
Zo maak je het:
1. Was eerst de spruitjes en snijd ze dan met een mandoline of
een heel scherp mes in super dunne plakjes.
2. Bak de spekjes in een pan met antiaanbaklaag, zonder olie,
krokant en gaar. Doe dit bij de spruitjes.
3. Was de appel, snij in kleine blokjes en voeg toe aan de spruitjes.
4. Maak de dressing door alle ingrediënten te mengen en doe dit
bij de spruitjes salade. Proef en beslis of je het zo lekker vindt.
Eet de salade dezelfde dag op, want na een dag wordt de smaak
en kleur snel minder l
Lekker ite!

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

GRATIS!*

Gratis parkeren
Grote voorraden
Breed assortiment
®
Deskundig
Specialist bij aankoop van
Persoonlijk advies
2 zakken Vitalbix®
Op maat

Vitalbix NutriMash slobber

Agra Totaal
Dierenspeciaalzaak
Bûterhoeke 62, 9041 AD Berltsum

Uw dierenspeciaalzaak voor lieve knaagdieren, mooie vissen,
sierlijke vogels en scharrelende sier- en legkippen.

* Geldig zolang de voorraad strekt
maximaal 2 emmers per klant

Agra Totaal Dierenspeciaalzaak
Bûterhoeke 62, 9041 AD Berltsum

Eendenkorven
slechts €18,95 per stuk

Harrie Moerings heeft ruim 20 jaar als fysiotherapeut en

manueeltherapeut gewerkt in verschillende fysiotherapie-

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

podologie, oefeningen en steunzolen. Hij kijkt niet alleen naar
de stand van de voeten, maar neemt het hele lichaam mee.
En daarmee is hij uniek in deze regio.

Afvoer

verstopt?

BEL 06 53 173 042

Tichelersdyk 28b Berlikum

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

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

■ GEREEDSCHAPPEN
■ AUTO ONDERHOUDSPRODUCTEN,
AUTO/AANHANGWAGEN ONDERDELEN
■ SPEELGOED

Colofon
Op'e Roaster

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

eren
k
r
a
p
s
i
En grat eur!
d
voor de

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

Redactieleden:
Carla de Jong
Frans Rob
Amarins Haijma
Joke Wassenaar
Tryntsje Zwart
Oplage
Dorpskrant Op ‘e Roaster verschijnt iedere maand (behalve
in augustus) in een oplage van ca. 28.000 exemplaren.
Verspreiding
Zie colofon ‘De Stienser’ door: FRL Leeuwarden (tel. 058-2154157)
Opmaak
Brandsma Offset Ferwerd
(Druk- en zetfouten voorbehouden)
Email
Advertenties: advertentie@berlikum.com
Kopij: krant@berlikum.com

Colofon Op'e Roaster
Adverteren
Aanlevering: Advertenties kunt u digitaal aanleveren per
email. Graag als JPG-, EPS-, TIFF- of PDF-bestand.
Kopij
- Kopij (max. 350 woorden) kan worden aangeleverd in een Microsoft Word file en gemaild naar:
krant@berlikum.com
- Foto’s die geplaatst moeten worden als apart bestand aanleveren.
Let op: Foto’s of illustraties gedownload van internet zijn
soms ongeschikt voor plaatsing in de krant. Zorg ervoor
dat de afbeeldingen in het uiteindelijke formaat een resolutie hebben van minstens 300 dpi (min 1 MB) in JPG, TIFF
of PSD file.
- Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde.
- De redactie behoudt zich het recht voor tekst in te korten
of artikelen te weigeren.

Sluitingsdata voor de eerstvolgende editie van
Op ‘e Roaster
• Advertenties dienen uiterlijk maandag 8 februari 2021
aangeleverd te worden per email: advertentie@berlikum.
com.
• Kopij dient uiterlijk maandag 8 februari 2021 op de
redactie aanwezig te zijn via krant@berlikum.com
Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster:
woensdag 16 februari 2022

