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DORPSKRANT VOOR BERLTSUM EN WIER 

12 17lzaterdag 16 december

Ramon (9): “Ik wou dat we op school het vak toekomst had-
den in plaats van geschiedenis.”

Moeder komt thuis uit haar werk en zegt: “Ik ben kapot!” 
Riemer (4): “Waar?”

Emma (7): “Mama, weet Sinterklaas eigenlijk wel dat wij 
niet meer in hem geloven?”

OPROP: Hawwe  jo ek in leuke útspraak fan jo bern, jo 
pakke-/beppesizzer as miskien fan jo buorjonkje? Stjoer it 
ús ta! Roaster.berlikum@gmail.com l

Bern mei in ferhaal: 
Job Tuinenga
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Job Tuinenga. Hij 
is leerling van KBS De Fûgelsang en zit in groep 6. Jarenlang 
was de jeugdrubriek het podium voor groep 8, maar voor de 
afwisseling leek het ons leuk om eens een andere groep voor 
het voetlicht te brengen. 

In het onderstaande verhaal vertelt Job ons iets over zich zelf. Wij 
horen iets over zijn hobby’s, school en hoe hij het vindt om in 
Berltsum te wonen. Veel leesplezier gewenst met zijn eigen ge-
schreven verhaal!

Hallo, 
Mijn naam is Job Tuinenga, ik ben 8 jaar. Ik woon samen met mijn 
heit René, mijn mem Helen en mijn broers Timo en Mart op de 
Wettertún net buiten Berltsum. Mijn Heit werkt bij Lodema en 
mijn mem bij de Sligro. Timo zit in Franeker op school en Mart 
in Leeuwarden. We hebben ook een hond die heet Nola. Ik zit 
in groep 6 op de Fugelsang bij master Johannes en juf Ankie. Ik 
vind rekenen en gymnastiek de leukste vakken op school. Mijn 
hobby’s zijn voetballen, buiten spelen en gamen. Ik voetbal bij SC 
Berlikum in de JO-9-1. Ik wil later een manager worden van een 
rockband. Ik vind Berltsum een mooi dorp en alles is hier top. Ik 
wil altijd wel in Berltsum willen wonen, het liefst hier op de wet-
tertun. De “Op e Roaster” ken ik wel ik vind het leuk.
Groeten Job

Tot zover de bevindingen van Job Tuinega in deze jeugdrubriek. In 
de volgende editie weer een ander persoon van groep 6 voor deze 
rubriek!l

Jeugdtoneel speelt ‘Lang en lokkich’
Na de schoolvakantie is het jeugdtoneel begonnen met de repetities voor hun nieuwe 
toneelvoorstelling ‘Lang en lokkich’. 

Ongeveer 15 enthousiaste kinde-
ren repeteren wekelijks voor dit 
nieuwe stuk dat begin volgend 
jaar wordt uitgevoerd. Geluk-
kig is er in ons dorp voldoende 
animo voor jeugdtoneel, al zou-
den er wel wat meer jongens bij 
mogen komen. Het leuke aan 
jeugdtoneel is dat kinderen heel 
spontaan zijn en daardoor onbe-
vangen en zonder gêne spelen. 

Elk jaar wordt geprobeerd een 
stuk te kiezen waarbij elk kind 
een rol heeft. De voorstelling 
waar dit jaar voor gekozen is, 
vertelt het verhaal van welbeken-
de sprookjes. Zoals we allemaal 
wel weten, eindigen sprookjes 
altijd met: ‘. . . . en ze leefden 
nog lang en gelukkig”, maar is 
dat wel zo? Schrijver Don Duyns 
gaf een speelse twist aan ieder 

sprookje. Zo kan het zijn dat de 
grote boze wolf vegetariër wordt 
en klein duimpje wel een heel 
grote mond krijgt. De vraag is 
wat er gebeurd op het moment 
dat alles langzaam dreigt te ont-
sporen. Nieuwsgierig geworden? 
Zaterdagavond 3 februari en zon-
dagmiddag 4 februari vindt deze 
toneelvoorstelling plaats in Het 
Heechout. Komt allen l

Een hele groep kinderen is alweer druk aan het oefenen voor hun toneelvoorstelling die in februari plaatsvindt. 

Samar in Momint...

Openlucht stalling



Eartiids en No…
Kultuer
Kultuer is hiel ferskaat. It binne noarms en waarden, it binne ús eigen opfet-
tingen en foarstellingen en it is ús eigen kennis. En dat as minske, as ûnder-
diel fan dizze mienskip. Kultuer is it resultaat fan alle ûnderfiningen die wy 
hawwe, dy ‘t ús foarâlden hawwe en it hat te krijen mei it oerlibjen, want dat 
wol elkenien, sa lang mooglik op dizze wrâld. Alles feroaret, dus ek kultuer. 
Der binne nije technyske mooglikheden en der binne âlderwetske ideeën. 
Nije ûnderfiningen dogge âlde ûnderfiningen ferskowen. Dat is no sa, dat 
wie eartiids sa en dat sil ek yn ‘e takomst sa wêze.
It libben feroaret konstant. Myn libben, jo libben, elk libben. De iene dei is 
it miskien wat mear as de oare, mar der feroaret altyd wol wat. Alles is kon-
stant yn beweging en dêrtroch is elke dei wer oars. Dat is ek logysk, dochs? 
Feroaring is goed, dochs? Faaks binne we bang foar feroaring, al is it allinne 
mar om't wy net leauwe kinne dat wy as yndividu it ferskil meitsje kinne 
troch ien lyts ding te feroarjen. Dat leauwe we faaks net.
Ik probearje safolle mooglik rust en stabiliteit yn myn libben ta te passen, ik 
bring somtiden sels feroaring ta yn myn libben. Geunstich binne se miskien 
net altyd. Konklúzje? Dy is der net, al wol ik jimme allinne mar even oan it 
tinken setten. Tink ris nei oer feroaringen en wat dizze jo bringe kinne.
Sels bin ik krekt werom fan in reiske nei de oare kant fan ‘e wrâld. En ik bin 
noch altiten ûnder de yndruk. Wat kinne wy ús hjir dochs drok meitsje om 
fan alles en dochs neat. Hoe kin it dat der op ien en deselde wrâld safolle 
ferskillen binne. Hoe komt it dat wy somtiden sa swart en wyt tinke? Oeral 
op e wrâld skynt dochs deselde sinne. We ferjitte wolris wêr it echt yn it lib-
ben om giet. Wêr giet it yn jo libben om? Wat fine jo belangryk? En doare jo 
oan feroaring te dwaan?
Op nei in nij jier, mei nije tinkwiizen, en wa wit mei feroaringen en nije 
ûnderfiningen. Wit wol, it libben is no, wês der by!!

Stoarmke l

Hout foar Hûs en Hiem
Tuinhout, bouwhout, plaatmateriaal, ramen, deuren, kozijnen, 

trappen, meubels, vloeren, lijstwerk, scheepsbetimmering.

Sjoch ek op www.willieshout.com
Willie’s Hout, Jetskereed 2, 9041 VJ Berltsum,

Telefoon 0518-46 23 57

a d m i n i s t r a t i e  e n  M K B - a d v i e s

Bitgumerdyk 30b  |  9041CE Berltsum 

T 0518 - 46 18 00  |  www.born-graaf.nl

Helemaal in 
de wolken. 
Met online  
boekhouden  
tegen een vaste  
lage prijs!

Vul de goede antwoorden in, de oplossing kunt u vinden in de 
verticale kolom (aangegeven met de pijl).

1. Welk spektakel vond deze zomer plaats in het Hemmemapark?
2. Welk terugkerend zomerevenement is dit jaar verplaatst vanwege het weer?
3. Hoe heet het wielerrondje dat jaarlijks wordt gehouden, it Berltsumer …?
4. Dit dier is afgebeeld in het wapen van Berltsum.
5. Deze vereniging verloor haar gebouw door een brand dit jaar.
6. Wat is de naam van onze toneelvereniging?
7. Wat vond dit jaar voor de 3e keer plaats op de dag voor Koningsdag?
8.  Bepaalde verenigingen willen samen verder in één gebouw. Wat is de afkorting 

van dit gebouw?
9. Hoe heette Berltsum tijdens het dorpsfeest dit jaar?
10. Wat haalt Berltsum op 6 januari op uit Franeker?
11. Wat is de afkorting van het Plaatselijk Belang van Berltsum?
12. Welke nieuwbouwwijk in Berltsum is de laatste tijd veel in het nieuws geweest?
13. Deze Oudheidskamer is iedere donderdagavond geopend van 19.00 – 21.00 uur.
14 Hoe heet de rubriek in Op ‘e Roaster met kinderuitspraken? l

Berltsumer puzzel

 

 
                                                                                                                                                                                                 
 

Bouwbedrijf 
v.d. Graaf
20 jaar vakmanschap in o.a.

•   Nieuwbouw, verbouw en        
onderhoudswerkzaamheden

• Isolatieglas leveren en plaatsen
• Hout- en kunststofkozijnen
• Badkamers

It Koartlân 7, Berltsum
T 0518-462246
M 06-53378373
www.bouwbedrijfvdgraaf.nl

Nei in jierrenlange noflike 
gearwurking moatte wy ús 
wurdearre redaksjelid misse.

Dick, 
wat sille wy dy misse

Dyn útsprutsen miening
Dyn entûsiasme
Dyn typyske humor
Dyn omtinken foar ús
Silst altyd ien fan ús bliuwe
 

Wy winskje syn frou, bern en bernsbern 
in protte sterkte ta

De redaksje 
Stichting Op 'e Roaster
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Uitvaartvereniging 
De Laatste Eer partner 
Digitale Nazorg
Gezellige boel wordt het. In 2098 zijn er meer dode dan 
levende Facebookers. Dat heeft de Amerikaanse statisti-
cus Hachem Sadikki berekend. Alleen al in 2016 over-
lijden er waarschijnlijk 1,5 miljoen van de 1,6 miljard 
Facebookgebruikers, zo meldde hij.

Pas op voor identiteitsfraude
Neem je geen actie, dan word je ooit bijgezet op de digitale 
begraafplaats. “Nu kun je wel zeggen, na mij de zondvloed, 
maar toch is dat niet zo handig”. Aan het woord is Sander van 
der Meer van Digitale Nazorg. Inactieve Facebookaccounts 
zijn een bron voor identiteitsfraude, weet hij uit de praktijk. 

Digitale erfgenaam
Gelukkig heeft Facebook tegenwoordig de optie om een van 
je Facebookvrienden aan te wijzen als digitale erfgenaam. 
Maar Facebook is natuurlijk maar een klein onderdeel van de 
sporen die je door het digitale landschap trekt. Nabestaanden 
zitten vaak met de digitale nalatenschap van hun overleden 
dierbare in de maag. Al die accounts, al die wachtwoorden. 
Al die foto’s.

Sander heeft het antwoord. “Bijna altijd lukt het ons de deur 
naar de beveiligde omgeving te openen.” Sander doet Digi-
tale Nazorg naast zijn werk als Digitaal Forensisch Specialist 
bij de Nationale Politie. Zijn bedrijf behelst meer dan nazorg. 
Denk maar aan mobieltjes met waterschade, of aan kortslui-
ting. Met een team van hightech specialisten biedt Digitale 
Nazorg een hele opluchting.

De Laatste Eer partner Digitale Nazorg
Via onze vereniging kun je een beroep doen op de expertise 
van Digitale Nazorg. Het is natuurlijk verstandig je digitale 
nalatenschap zelf in de hand te houden. Bewaar om te begin-
nen je gebruikersnamen en wachtwoorden op een plek waar 
je nabestaanden ze kunnen vinden. Alvast een mooi voorne-
men voor volgend jaar, maar de werkelijkheid is weerbarstig. 
Vandaar dat wij je op het spoor zetten van deze vorm van 
dienstverlening l

UITGELICHT

Navigator Douwe Ploeg gunt iedereen juiste 
koers voor toekomst
Douwe Ploeg had eigenlijk profvoetballer willen worden, want dat was de droom die hij met hart 
en ziel nastreefde. Zijn jonge jaren waren dan ook slechts afgestemd op dat ene doel. Met twee jaar 
Cambuur en een interland in het militair elftal was Douwe niet eens zover van dat doel verwijderd, 
maar de harde profwereld bleek toch niet bij zijn karakter te passen waarmee deze droom uitein-
delijk teneinde liep. 

Wat volgde was een traject van 
toevalligheden die Douwe deed 
belanden in de financiële wereld. 
De dromen zijn echter gebleven, 
want nu als Financieel Planner, of 
met een nog mooier woord “Life-
style Planner”, maakt Douwe le-
vensdromen voor mensen waar! 
“Wy binne dêr faaks te nochter 
foar en tinke oan dingen dy’t 
net kinne, mar der is folle mear 
mooglik at je der mar iepen foar 
stean en dreamen hâlde!”
In al die jaren bij verschillende 
bedrijven zoals de Sociale Ver-
zekeringsbank, de Postbank, 
Univé, RVS en partnerschap in 
overkoepelende bedrijven heeft 
Douwe voor zich zelf geleerd dat 
het menselijke aspect voor hem 
het zwaarst weegt. Niet het cij-
fermatig boekhouden en het ver-
kopen van financiële producten 
maar het adviseren en de inter-
actie met mensen. “Ik sjoch myn 
wiidweidich arbeidsferline as in 
grutte trachter mei in hiel protte 
aspekten fan de finansjele wrâld 
wêr it advisearjen en it begelie-
den fan minsken útkommen is.” 

Want dat is de grote passie van 
Douwe. Als Financieel Planner 
het traject ingaan met mensen 
om te kijken wat mogelijk is in 
hun huidige financiële toestand. 
Wat zijn de doelen, dromen, uit-
dagingen en wat is mogelijk voor 

nu en in de toekomst. Belangrijk 
is om de huidige levensstandaard 
en financiële middelen in kaart 
te brengen en vanuit die basis 
een route uit te stippelen. Finan-
cieel ontzorgen met een reëel 
toekomstbeeld. Maar alvorens de 
navigatie wordt ingeschakeld is 
er eerst een kennismaking om te 
ervaren of de adviseur en de cli-
ent op een lijn zitten. “Dat is foar 
my it wichtigste, yn de kunde 
komme mei de klant en sjen wat 
wy foar inoar betsjutte kinne. Is it 
gefoel fan beide kanten goed dan 
kinne we fierder.”

Het is dan ook meteen een ver-
bintenis voor het leven, want er 
zijn altijd omstandigheden zijn 
die bijsturen noodzakelijk ma-
ken. Nieuwe wetgeving door po-
litieke veranderingen of ontwik-
kelingen in de persoonlijke sfeer 
hebben hoe dan ook invloed op 
de uitgestippelde route.
 
En het zijn niet eens altijd de 
materiële dingen die belangrijk 
zijn voor de cliënten van Dou-
we. Vroegpensioen, reserverin-
gen voor eventuele zorgkosten 
of schenkingen aan kinderen of 
kleinkinderen kunnen ook een 
drijfveer zijn. “Moaie dingen ke-
apje kin geweldich wêze, mar un-
ferjitlike  oantinkens oan byge-
lyks in prachtige famyljefakânsje 

binne foar ivich fansels en spre-
kwurdlik ûnbetelber! 

Zo zie je maar dat de financiële 
wereld helemaal niet boekhoud-
kundig saai hoeft te zijn maar dat 
het menselijke aspect echt wel 
de boventoon kan voeren. Een 
waardevol gegeven dat onder-
scheidend is in Douwe Ploeg zijn 
bedrijfsvoering. Douwe houdt als 
gevoelsmens van de omgang met 
mensen en wil inzicht geven en 
de mogelijkheid bieden dat zijn 
klanten het nu en óók later goed 
hebben. 

Oneliners en levenswijsheden 
zijn dan ook wel aan Douwe be-
steed want in zijn slotbetoog 
vat hij het leven samen in een 
tweeweekse vakantie. In de eer-
ste week kom je nog rustig op 
gang en denk je van: “we hebben 
hierna nog een week!”, maar juist 
die laatste week , vergelijkbaar 
met de tweede helft van je leven, 
gaat in een zucht voorbij. Maar 
wat echt belangrijk is, is blijven 
dromen net zoals die jongen die 
profvoetballer wou worden!

Voor meer informatie over Dou-
we Ploeg Financiële Planning 2.0 
bezoek de website: www.douwe-
ploeg-fp.nl l

Jan J

Douwe Ploeg maakt als lifestyleplanner dromen waar. 

Informatie gebiedsteam Waadhoeke, 
regio Menameradiel, Littenseradiel

Het Gebiedsteam biedt hulp en ondersteuning zo dicht 
mogelijk bij de inwoners van de gemeente Waadhoeke, regio 
Menameradiel, Littenseradiel. 

Het team kan u ondersteunen bij het vinden van oplossingen voor 
al uw vragen die te maken hebben met het sociale domein zoals: 
meedoen in de samenleving/  participatie/  financiën/ zorg/ onder-
wijs/ bewegen/ voorzieningen en hulpmiddelen/ dagbesteding/ 
(vrijwilligerswerk)/ gezin en relatie. Het Gebiedsteam is er voor 
alle inwoners van de gemeente. 
Inloop spreekuur Gebiedsteam Waadhoeke, regio Menameradiel, 
Littenseradiel. 

Medewerkers van het Gebiedsteam zitten vanaf heden lokaal 
gevestigd in verschillende dorpen: 
Menaam/Slappeterp
dinsdagochtend van 10.00 – 12.00 gemeentehuis Menaam
Dronryp/Skingen
dinsdagochtend van 10.00 – 12.00 MFA Dronryp 
Berltsum/Wier
dinsdagochtend van 09.00 – 11.00 Groene Kruis gebouw Berltsum 
Marsum
dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 Nij Franjum Marsum

Kom gerust langs om vragen te stellen/kennis te maken. 
E-mail: info@gebiedsteammenameradiel.nl, tel 0518-452346
Per 01-01-2018: info@waadhoeke.nl, tel. 0517-380380 l
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Actieperiode: 
01-12-2017 t/m 
04-02-2018

Actievoorwaarden: 
nl.beko.com/
warmtepompdrogers

Tijdelijk tot €100 cashback 
bij aankoop van een 
warmtepompdroger bij 
Wytguod Berltsum

TIJDELIJK TOT €100 CASHBACK  

€100CASHBACK  

Actieperiode: 
01-12-2017 t/m 
04-02-2018

Actievoorwaarden: 
nl.beko.com/
warmtepompdrogers

€100€100CASHBACK

pieter@wytguod.nl
06 16 09 62 96

Wytguodadvertentie.indd   1 06/12/2017   10:13

 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

Bent u ook zo nieuwsgierig hoever 
de ontwikkelingen met het MFC zijn?
Vanaf zaterdag 16 december kunt u alle informatie over de ontwikkelingen, activitei-
ten en nieuwtjes over het MFC vinden op www.berlikum.com
Aan het menu is een apart onderdeel toegevoegd. Wij blijven u op de hoogte houden.

Bedrijfseconomische adviezen • Sparringpartner
Vertrouwenspersoon • Registeraccountant

Subsidies en fondsenwerving

Durk Osinga RA Kleasterdyk 3a 9041 VH Berltsum
T: 06-17 14 61 34 • E: info@osinga-adviesdiensten.nl

www.osinga-adviesdiensten.nl

IK WINSKJE JIMME PERSOANLIK 
EN SAAKLIK IN SLAGGE 2018 TA.

SAMEN OP ZOEK 
NAAR EEN 
BEWANDELBARE WEG...

...ALS JE ZELF EVEN DE 
WEG KWIJT BENT.

INFO@PAADSIKER.NL
WWW.PAADSIKER.NL

Ali Stork wenst iedereen 
gezegende kerstdagen en 
een gelukkig en gezond 2018.

tel: 0518-462242 
www.kapsalontsteegje.nl 

Iedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tarief 

Huisartsenpraktijk Comello Berlikum 
Eindejaarsmededelingen 

 
 

Praktijk en apotheek gesloten van zaterdag 23 december 2017 t/m maandag 1 januari 2018 
GEOPEND voor DRINGENDE MEDISCHE ZAKEN (dus huisarts EN recepten apotheek): 

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

Datum Overdag Avond/nacht 

  
Zaterdag 23 december en zondag 24 december 

 
DOKTERSWACHT 

 
 
Maandag 25 december 

 
EERSTE KERSTDAG DOKTERSWACHT 

 
 
Dinsdag 26 december 
 

 
TWEEDE KERSTDAG DOKTERSWACHT 

 
Woensdag 27 december 
 

Marsum Dokterswacht 

Donderdag 28 december 
 

Berlikum Dokterswacht 

Vrijdag 29 december  
 

Beetgumermolen Dokterswacht 

Zaterdag 30 december en zondag 31 december DOKTERSWACHT 

Maandag 1 januari (nieuwjaarsdag) DOKTERSWACHT 

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

■ voeg- en metselwerk 
■ stralen 
■ betonrenovatie 
■ kelderafdichting 
■ kitapplicatie

Berltsum
0518-41 92 95
www.siegersmagevelrenovatie.nl

Maak het niet moeilijker 
dan het is.

Voor een persoonlijke uitvaart 
word je gewoon lid van de 
uitvaartvereniging dichtbij.

www.dleberlikum.nl
dle.berlikum@gmail.com

0518-462375



PROGRAMMA
NIEUWJAARS-
ACTIVITEITEN

Berltsum feriening
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Net stinne mar der hinne (rinne)  
Een aantal (sport-)verenigingen heeft afgelopen jaar ‘de koppen bij elkaar gestoken’ en wordt er 
gekeken naar samenwerking op diverse vlakken. Een van de ideeën was het gezamenlijk organise-
ren van een nieuwjaarsreceptie. 

Zo gezegd, zo gedaan. Er is een 
werkgroep in het leven geroepen 
met daarin vertegenwoordigers 
van diverse clubs in Berltsum. 
Toen ondernemersvereniging 
‘Undernimmend Berltsum-Wier’ 
ook aanschoof, ontstond er in no-
time een programma voor heel 
Berltsum…   Meer samenwerking 
heeft de toekomst. Overstijgend 
voor en met het dorp, elkaar ver-
sterken daar waar we kunnen. 
Verenigingen hebben elkaar no-
dig, ieder met hun eigen cultuur. 
Dit alles moet samenkomen op 
zaterdag 6 januari, de start van 
ons culturele jaar, Berltsum de 
12e stêd fan Fryslân. De werk-
groep pakt de organisatie van de 
nieuwjaarsreceptie dit jaar to-
taal anders aan met een nieuwe 
opzet en nieuwe locatie. Leer je 
dorpsgenoten nog meer en beter 
kennen onder het genot van een 
biertje, een hapje, dansend op de 
deuntjes van de muziek.  Máár, 
Berltsum is niet altijd goed zicht-
baar, zeker langs de waterkant 
niet. “We moeten Berltsum weer 
op de kaart zetten en hoe kan dat 
beter dan als stad. 

Een stad heeft alles, Berltsum 
heeft alles”. 
Het idee is ontstaan, met elkaar 
in samenwerking en krachten 
worden gebundeld. We mogen 
trots zijn op Berltsum, haar be-
drijvigheid, haar verenigingen en 
haar inwoners. “We hawwe hjirre 
in soad yn eigen doarp, wy binne 
de Berltsumer hûnen fan ‘e tolfde 
stêd en we komme der oan!”  
 Berltsum, de leukste stad van 
Waadhoeke. Ja, stad ja. In 1470 
is geschreven dat Berltsum stads-
rechten had. Immers we hadden 
een veiling, een haven, veel be-
drijvigheid en een rechtspraak. 
En die stadsrechten moeten te-
rug gehaald worden. Op 6 janu-
ari worden deze stadsrechten 
door vrijheidsstrijdster Bauck 
van Hemmema en de burgemees-
ter van Berltsum uit Franeker 
gehaald tijdens de culturele the-
atrale kuiertocht van Frentsjer 
naar Berltsum. De stadsrechten 
terug halen, dat moet gevierd 
worden. Tijdens de trailrun zul-
len de stadsrechten hun eigen 
route afleggen en eindigen op de 
nieuwjaarsreceptie.  

 Ook op sportief vlak werken we 
samen en we versterken elkaar. 
Op de Nieuwjaarsreceptie moet 
alles samen komen. Het pro-
gramma ziet er goed uit. Na een 
brainstormsessie kwam het idee 
voor een sportgala. Een verkie-
zing van het jaar, zoals we dat 
van tv kennen. De werkgroep is 
op zoek naar genomineerden in 
de volgende categorieën: sport-
man, sportvrouw, sportploeg, 
(jeugd)talent en vrijwilliger van 
het jaar 2017.   

Berltsum, de 12e stad fan Fryslân. 
Gezelligheid, ontspanning, bij-
kletsen en een feestje. De Nieuw-
jaarsreceptie heeft het allemaal. 
Tijdens het sportgala worden de 
winnaars van de verschillende ca-
tegorieën bekend gemaakt en na 
afloop is er muziek van Hjirris.  
“De seal moat fol” op zaterdag-
avond 6 januari tijdens de Nieuw-
jaarsreceptie. De stadsrechten 
zijn terug en dat moet gevierd 
worden. We proosten op het 
nieuwe jaar en op de terug ge-
haalde stadsrechten. l

Datum: zaterdag 6 januari 2018
WANDELTOCHT
12.15 uur:  Verzamelen wandelaars op het dorps-

plein
12.30 uur: Vertrek bussen richting Franeker
13.00 uur:  Terug claimen van de stadsrechten van 

de 12e stad bij het Martenahûs   
(Voorstraat) door Bauck van Hemmema 
& de burgemeester van Berltsum

13.15 uur:  Start wandeltocht van Franeker naar 
Berltsum, de 12e stad

16.00 uur:  Aankomst stadsrechten in Berltsum 
(Sportcomplex de Koekoek)

Er is voor 100 deelnemers plaats in de bussen. De bus-
sen worden beschikbaar gesteld door Ûndernimmend 
Berltsum-Wier. Dus wil je meelopen & een plekje in 
de bus reserveren, geef je dan zo snel mogelijk op via 
berlikum.12e.stad@gmail.com. Mocht er onverhoopt 
geen plaats meer zijn in de bus, dan krijg je hiervan zo 
spoedig mogelijk bericht.

TRAILRUN
14.00 uur: Start inschrijving
15.30 uur:  Start van de Trailrun (stadsrechten gaan 

mee)
17.00 uur:  Einde Trailrun (Sportcomplex de Koe-

koek)
Voor alle informatie rondom de Trailrun kun je terecht op 
de Facebook pagina van Loopgroep Berltsum: www.face-
book.com/Loopgroep-Berltsum

NIEUWJAARSRECEPTIE & SPORTGALA
18.00 uur:  Aanvang/Inloop Nieuwjaarsreceptie 

(voor alle inwoners van Berltsum)
  Locatie: Sans Souci
19.00 uur: ‘Officiële’ Opening
19.30 uur:  Aanvang Sportgala – Presentatie: Geert 

van Tuinen
20.30 uur: Start optreden Hjirris
22.00 uur: Einde
Tijdens het Sportgala zullen de winnaars van elke cate-
gorie bekend worden gemaakt (Sportman, Sportvrouw, 
Sport team, Talent en Vrijwilliger van het jaar 2017) l

'Ljocht en Skaad by Rembrandt'
De Protestantse Christelijke Ouderen Bond ( PCOB) ôfd.Menameradiel hie op     moandeitemiddei 
20 novimber yn “de Molewjuk” te Bigummole har 2de  ledegearkomste fan dit seizoen.

Vrijwilligerscentrale Waadhoeke 

zoekt nieuwe vrijwilligers.

Heeft u regelmatig een paar uurtjes over en wilt u wel iets 
voor een andere betekenen? Meld u zich dan aan bij de 
vrijwilligerscentrale.

De vrijwilligerscentrale Waadhoeke kan uw hulp goed gebruiken.
Op dit moment zijn we samen met de bewoners commissie van 
Berlinga State op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om 
als gastheer / gastvrouw aanwezig te zijn. 1 x per week hebben de 
inwoners van Berlinga State een inloop moment in het dagcentra. 
Dit is op dinsdag van 16.00 – 18.00 uur. Ze kunnen dan even gezel-
lig bij elkaar komen, kopje koffie drinken eventueel een spelletje 
doen. En ondertussen wachten op de visboer die langs komt. Maar 
om het allemaal nog wat gezelliger te maken zijn we op zoek naar 
een gastheer / gastvrouw die de bewoners commissie wil onder-
steunen om dit mogelijk te maken. Want het liefst zien ze ook 
nog dat de mensen uit de buurt of het dorp ook langs komen. Men 
weet niet half hoe gezellig ze het met elkaar hebben in Berlinga 
State. En dat willen ze graag delen met het dorp.
Wilt u meer weten of heeft u interesse neem dan contact op met 
de vrijwilligerscentrale Waadhoek in Berltsum ( 0518 ) 462363 of 
stuur een email naar vwcwaadhoeke@deskule.nl Mocht dit niet 
zijn wat u wel zou willen doen als vrijwilliger, kijk dan gerust ook 
eens op de website van de Skûle. Er is voor iedereen wel iets pas-
send te vinden. Alle vacatures en voorwaarden zijn te vinden op 
deskule.nl Op deze site kunt u zich ook als vrijwilliger registeren 
l

Beste mensen,
Zo veel belangstelling in welke vorm dan ook bij mijn ziek zijn en 
ook bij ons 50-jarig huwelijksjubileum, het heeft ons doen besef-
fen dat er heel veel mensen met je meeleven in lief en leed. Wij 
willen jullie daar graag voor bedanken, het was hartverwarmend

Groeten Wieger Durk en Willie van Dijk l

Eltsenien waard troch de 2de 
foarsitter Gosse Bootsma wol-
kom hjitten, benammen dhr.
Rienk Bouwma út Berltsum, 
dy’t dizze middei it program fer-
soargje sil.  Nei in bakje tee as 
kofje waard de brûklike aginda 
ôfhannele. Doe wie it wurd oan 
de sprekker. Rienk Bouwma liet 
ús earst in pear skilderijen fan 
dizze wrâldferneamde skilder 
sjen, wêr’t dúdlik it ljocht falt 
op de haadpersoan en it skaad op 
de eftergrûn. Dat is benammen 
tekenjend foar de skilderijen út 
syn earste perioade. Dan fertelde 
hy ús oer it libben fan Rembrandt 
van Rijn (1606-1669).
Oer syn houlik mei Saskia van 
Uylenburgh. Se krigen 4 bern, 
wêrfan 3 jong stoaren en soan 
Titus allinich oerbliuwde. Ek Sas-
kia stoar doe’t se noch mar 27 
jier wie. Letter krige Rembrandt 
in relaasje mei syn húshâldster  
Hendrickje Stoffels. Se wienen 
net troud, dochs hat Hendrickje 
letter foar him yn finânsjele dre-
ge tiiden in wichtige rol spile.
Wy krigen in hiel soad prach-
tige skilderijen te sjen, sa as “de 
Nachtwacht”, “Het Joodse Bruid-
je” en de  ”De Anatomische les” 
wêr’t in lyk fan in misdiediger 
toch chirurgijns en in medicus 
besjoen wurdt. De ynfloed fan 
“de Gouden Eeuw” is ek werom 
te finen yn de skilderijen.  Yn it 
lêste diel fan Rembrandts libben 
wurde syn wurken rûger. De ôfrû-

ne tiid wienen fansels de portret-
ten fan Marten en Oopjen, skil-
dere yn 1634 en oankocht troch 
Frankryk en Nederlân, bekend 
wurden. Hoewol’t Rembrandt 
net lid fan in tsjerke wie, hie hy 
in grutte bibelkennis en hat in 
hiel soad skilderijen mei bibelske 
foarstellingen makke.  Sa dienen 
wy ta beslút  meielkoar in kwis 
oer wat de ferhalen binne fan 12 
skilderijen mei bibelske foarstel-

lingen. Bêst in drege opjefte!  De 
foarsitter betanke Rienk Bouw-
ma foar dizze tige interessante 
presentaasje. Dêrnei waard de 
gearkomste slúten. De earstkom-
mende gearkomste is op 22 jan-
newaris 2018. Sprekster is dan 
mefr. Siets Ypenga - Keulen  en 
dan fiere wy ek it 25-jierrich 
bestean fan ús ôfdielingl

A.S.-J.



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

Voor fijne aardappelen, groente en uien

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 2018

"Op 'e wyn fan juster 
kinst hjoed net sile. 

Wolkom 2018
Noflike krystdagen! 
Folle lok en seine!"

Het bestuur 
van de 
vereniging 
Het Groene 
Kruis 
wenst jullie

prettige 
     feestdagen 
toe!

Vereniging
het groene 
kruis berlikum/
wier e.o.

Hemmemawei 1
9041 CD Berltsum

0518-461975
info@devriesfeenstranotariaat.nl

Wij wensen u fijne Kerstdagen 
en een voorspoedig 2018.

In het nieuwe jaar zijn wij 
u graag van dienst.

Gymnastiek 

Vereniging 
Berlikum 

Berlikum  |   06 57 70 36 90   |  vandergraafmultiservice.nl

> Glasbewassing 
 (bedrijf en particulier)

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

Iedereen

fi jne feestdagen 

gewenst!

Wenst u allen een Goede Kerst en
een Gelukkig Nieuwjaar

WENST U PRETTIGE 
KERSTDAGEN 
EN EEN MACHTIG MOOI 

2017!2018!

Verkoop je huis via G2 makelaars

W
WW.G2MAKELAARS.N

L

Volledige dienstverlening voor een goede prijs. Of het nu 
gaat om verkoop, aankoop of een ander woonadvies

Buorren 37
9041 AX Berltsum

(06) 22 99 87 93
franke@g2makelaars.nl

Fijne feestdagen en 

een succesvol 2018!

Het Blikvaartteam
wenst iedereen

een heel gezond en
zonnig 2018

Undernimmend 
Berltsum Wier

Wenst u allen een Goede Kerst en
een Gelukkig Nieuwjaar

Wenst u allen een Goede Kerst en
een Gelukkig Nieuwjaar

Wenst u allen een Goede Kerst en
een Gelukkig Nieuwjaar

Winsket 
alle freonen en kunde

Noflike Krystdagen 
en in 

Sûn en Lokkich Nijjier

Gecertificeerd financieel planners

Keuze 
voor 
het leven

Douwe Ploeg FFP 
Kersehôf 15
9041 GC Berlstum

T  (0518) 842 190  |  0621 578 628 
E  douwe@douweploeg-fp.nl
I   www.douweploeg-fp.nl

DOUWE PLOEG
FinanciëLE  PLANNING 2.0 

Noflike krystdagen 
en in fantastysk 2018 winske!
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Berltsum kultuer
17 december. 15.00 uur  HO HO HO De Krystrevu,
  Ioannis Teatertsjerke - Wier
6 januari 12.15-16.00 uur  Wandeltocht start dorpsplein
6 januari 14.00-17.00 uur  Trailrun 
  Sportcomplex de Koekoek 
6 januari 18.oo-22.00 uur  Wandeltocht start dorpsplein

COLUMN

Ondertussen bij het MFC… 
Provinsje Fryslân steunt MFC Berltsum met € 125.000

De provinsje Fryslân geeft een bijdrage van € 125.000 om 
het MFC in Berltsum te realiseren.

In dit dorpscentrum worden niet alleen de dorpsvoorzienin-
gen bij elkaar gebracht, maar ook
regionale voorzieningen. Deze regionale voorzieningen zijn 
nu gevestigd in het Groene Kruisgebouw.
Deze verouderde huisvesting voldoet niet meer aan de hui-
dige eisen en de huurders gaan graag over naar het nieuwe 
MFC. Deze voorzieningen zijn het consultatiebureau van de 
GGD, de Trombosedienst, de praktijken voor verloskunde en 
fysiotherapie, de welzijnsorganisatie De Skûle (voorheen Mid-
delsee) en het regiokantoor van thuiszorg Het Friese Land.
De provinsje heeft de aanvraag echter zeer strikt uitgelegd en 
zich beperkt tot de maximale subsidie van € 75.000 voor een 
dorpshuis voor een dorp met minder dan 3000 inwoners. De 
regionale functie, die Berltsum heeft op het punt van de hier-
voor genoemde zorgvoorzieningen werd niet met een verdub-
beling van de dorpshuissubsidie ondersteund, eenvoudigweg 
omdat Berltsum niet groter is dan 3000 inwoners. Ook speel-
de een rol, dat niet alle dorpsbelangen van naburige dorpen 
deze aanvraag ondersteunden. Wel heeft de provincie gewe-
zen op een aantal andere subsidiemogelijkheden. Deze moge-
lijkheden worden op dit moment nader onderzocht. Vanwege 
de investeringen in een duurzaam gebouw is ook een subsidie 
toegekend van € 50.000 l 

Inez Timmer neemt de kerstman mee naar 
de Ioannis Teatertsjerke Wier
Met de voorstelling HO HO HO wordt aan het rijtje Kerkdienst – Kerstfilm – Kerstdiner nog een 
vierde dimensie toegevoegd: de Krystrevu. "HO HO HO De Krystrevu" staat voor een avondje ont-
spannen genieten van vrolijke kerstmuziek en kerstverhalen, Mar dan oars, zoals ook de onderti-
tel luidt. 

Verwacht niet de traditionele ver-
halen en muziek. Zelfs de meest 
bekende kerstmuziek wordt met 
humor en in nieuwe, eigentijdse 
en verfrissende arrangementen 
gebracht. Close harmony, swing, 
country en rock & roll blijken 
muziekstijlen te zijn die prima 
passen bij bekende kerstliedjes. 
Daartussen kerstverhalen, vro-
lijke nostalgie en bonte kerst-
surprises met een kruimeltje be-
zinning. "Wy wolle de minsken 
foaral eefkes út de krystsleur 
helje en in hearlik ûntspande 
jûn jaan" aldus het organiserende 
viertal dat aangaf bij de voorbe-
reidingen voor deze revue regel-
matig 'in een deuk te liggen'. "HO 
HO HO De Krystrevu" is een vro-
lijke, interactieve avond met veel 

muziek en met de enige echte 
Krystman die op zijn reis van de 
Noordpool naar het Zuiderkruis 
graag een tussenstop in Wier 
maakt. 

Inez Timmer heeft met Tseard en 
Douwe Nauta en Remko Hoitsma 
een drietal puike muzikanten als 
begeleiders. Heel bijzonder is de 
samenwerking met Douwe Nauta 
(ja inderdaad de zoon van), geta-
lenteerd jazzviolist, drummer, 
bassist en pianist, wiens swingen-
de begeleiding uitstekend past bij 
de jazzy interpretatie van Ame-
rikaanse kerstevergreens door 
zangeres Inez Timmer. Vader en 
zoon Nauta beheersen samen wel 
negen instrumenten, daarnaast 
componeren en arrangeren ze 

beide. Remko Hoitsma neemt de 
piano- en gitaarbegeleiding voor 
zijn muzikale rekening en zingt 
de baspartijen. 
Kom en geniet van o.a. White 
Christmas, Jingle Bells, Rudolph 
the Rednosed Reindeer, speci-
aal voor deze kerstrevue in een 
nieuw en swingend jasje gesto-
ken.

HO HO HO De Krystrevu
Zondag 17 december 2017 om 
15:00 uur
Ioannis Teatertsjerke, Lautawei 
5a, Wier
Entree € 10,00
Reserveren: s.sevenster@hetnet.
nl of 0518-471123
www.ioannistheatertsjerkewier.
nl l

Foto's Peter Schütte

Kerstprogramma 2017 
Wij als kerstkommissie hebben geprobeerd er weer een mooi 
kerstprogramma van te maken. Wij hopen op fijne diensten 
en verbondenheid met elkaar, waarin wij samen het feest van 
de geboorte van Jezus vieren.

Het programma ziet er als volgt uit:
24 december 19.00 uur 
Kinderkerstfeest in de Kruiskerk met medewerking van “De Zand-
tovenaar”, het belooft een mooie dienst te worden voor de kinde-
ren.

24 december 
Kerstnachtdienst in de Kruiskerk, Thema in deze dienst is “In een 
ander licht”; het begint deze avond om 22.00 uur. Medewerking 
wordt verleend door het gospelkoor Sjammasj uit Leeuwarden. Ds. 
Bouwknegt gaat voor in deze dienst en Siegfried Derks begeleidt 
op het orgel. Iedereen is van harte welkom in deze kerstnacht! 
De collecte is voor een goed doel, nl. muziekvereniging ”Op Maat”
Na afloop van de dienst kunt u een lekker glaasje glühwein of cho-
colademelk drinken en nog gezellig even napraten.

25 december 
Eerste kerstdag: JOP leden hebben een gezamenlijk kerstontbijt 
om 7.30 uur in de zaal onder bij de Kruiskerk.
9.30 uur kerstdienst in de Kruiskerk onder leiding van muziek-
vereniging ”Op Maat”. Samen willen we de bekende kerstliederen 
zingen. Ds. Bouwknegt gaat voor in deze dienst. 

26 december 9.30 uur
Tweede kerstdag: kerstdienst in de Kruiskerk, ds. van Olffen uit 
Menaldum gaat voor in deze dienst. Organist is Siegfried Derks, 
Jaap Akkerman begeleidt op trompet.

27 december 14.00-15.30 uur
‘s Middags kinderknutselmiddag in de zaal onder bij de Kruiskerk,

Wij hopen als kerstkommissie dat u goede en gezegende kerst-
dagen zult beleven en hopen op mooie diensten zodat u met een 
warm hart de kerst mag vieren, ter ere van God.

Trio Garmoniya  
in Wier
Trio Garmoniya uit de stad 
Novovolynsk (Oekraïne) komt 
voor de vierde keer naar Wier 
en dat is niet zonder reden. 

Het publiek kan geen genoeg krij-
gen van de zangeressen Zoya en 
Inna en zanger Alexander. Gar-
moniya betekent harmonie, een 
naam die naadloos aansluit op 
alles wat het trio uit wil stralen. 
Het repertoire van het klassiek 
geschoolde trio zijn Oekraïense 
volksliedjes, Italiaanse opera, 
filmmuziek en liturgische liede-
ren, met bekende nummers zoals 
‘Ave Maria’, ‘Halleluja’ (Leonard 
Cohen) en ‘I believe’ (Andrea Bo-
celli). Deze keer zullen de kerst-
liederen natuurlijk niet ontbre-
ken. Speciaal voor hun concerten 
in Friesland hebben ze ‘Stille 
Nacht’ in het Fries ingestudeerd. 

Zondag 24 december om 15:00 
uur in Ioannis Teatertsjerke Re-
serveren: s.sevenster@hetnet.nl 
of 0518-471123 l

Prijswinnaars luidklok 
Koepelkerk Berltsum
Bij het uittakelen van de luidklok konden de aanwezigen raden 
wat het gewicht is van de klok. Dat was bij niemand bekend. Na 
het herstel van de luidklok, die dreigde te scheuren, is de klok 
gewogen en is het exacte gewicht bekend geworden. U kunt op 
de foto zien, dat de klok met de klepel 1074 kg weegt. 

De prijswinnaars zijn als volgt:
1e prijs mw. A. Herrema Tsjerkestrjit-
te 1 Berltsum, 1120 kg, verschil 46 kg
2e prijs mw. J. Postma  Bûterhoeke 9, 
Berltsum, 1025 kg, verschil 49 kg
3e prijs Hessel Groeneveld, Bildtdyk 
21, Berltsum, 1005 kg, verschil 69 kg
4e prijs mw. S. Brouwer – de Jong, 
It Achtepaad 9, Berltsum, 1150 kg, 
verschil 76 kg
5e prijs H. Terpstra, Gratemawei 8, 
Berltsum, 995 kg, verschil 79 kg.

De 5 winnaars hebben elk een 
taart gewonnen, beschikbaar ge-
teld door Bakkerij Wijnsma, die 
altijd de Koepelkerk in het logo 
voert. De 1e prijswinnares gaat 
met de mannenbak aan de kraan 
mee naar boven om de klok daar 
weer op te hangen, uiteraard ge-

heel beveiligd. De prijswinnaars 
kunnen dan ook hun prijs in ont-
vangst nemen.l



Voor een 
zichtbare 

verzorgingBuorren 76, Berltsum
Telefoon 0518-461744
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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 2018 toe.

    

■  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!

Sybren van Tuinen
registermakelaar - taxateur

Sybren van Tuinen

registermakelaar - taxateur

* taxaties (o.a.-gevalideerd NHG)

* aan- en verkoop onroerend goed

* lid VBO-Taxateurs Unie-SCVM-NRVT

Neem vrijblijvend contact op
via tel. 0629.07.03.03

Fysiotherapie • Kinderfysiotherapie • Bekkenfysiotherapie

Colofon Op'e Roaster

Salverda Logopedie nodigt u uit tijdens het 
gratis inloopspreekuur

Herkenbaar? 

“De leerkracht zegt dat 

mijn kind niets vertelt 

in de klas”

“Mijn zoon schrijft 

alles zoals hij het hoort”

“Mijn kind heeft moeite met 

hakken en plakken op school”

Kijk op salverdalogopedie.nl of bel 06 33986200

Redactieleden: Henny v.d. Graaf, Jan Joostema
Geertje Miedema, Henk Muller, Karina de Vries
Harmke Siegersma

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

Verspreiding: FRL Leeuwarden (tel. 058-2154157)

Opmaak: Brandsma Offset Ferwerd
(Druk- en zetfouten voorbehouden)

Email
Advertenties: roasteradvertenties@gmail.com
Kopij: roaster.berlikum@gmail.com 

Sluitingsdata voor de eerstvolgende editie van                        
Op ‘e Roaster
•  Advertenties dienen uiterlijk woensdag 10 januari 

2018 aangeleverd te worden per email: roasteradver-
tenties@gmail.com. 

•  Kopij dient uiterlijk woensdag 10 januari 2018 op 
de redactie aanwezig te zijn via roaster.berlikum@
gmail.com 

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
zaterdag 20 januari 2018


