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Wytguod goed in gebruikt witgoed 

In het dagelijks leven is Pieter Kingma 

beleidsmedewerker ruimtelijke ordening 

bij de gemeente Tytsjerksteradiel. Hij 

doet dit werk met plezier. “Maar”, zo 

zegt Pieter “het handelen zit mij in het 

bloed. Het staat voor mij gelijk aan 

vrijheid, dynamiek en uitdaging.” Zijn 

bedrijf „Wytguod‟ is vanuit deze hobby 

ontstaan en kreeg in oktober vorig jaar 

het predicaat officieel. Wytguod is 

gevestigd aan de Ir. C.M. van de 

Slikkeleane, in het pand dat in zijn 

geschiedenis al verschillende bedrijven, 

waaronder de Rabobank, huisvestte.  

Pieter woont boven het bedrijf, samen 

met Henny van der Graaf en hun beide 

dochtertjes, Doutzen en Tirza. 

 

“Wytguod doet in gebruikte machines voor 

alles wat koud, droog  of schoon moet 

worden” vat Pieter de aard van zijn handel 

samen. Hij bedoelt daarmee wasmachines, 

drogers, vaatwassers, koelkasten en vriezers. 

Maar ook fornuizen en (combi)magnetrons maken deel uit van het assortiment. De 

verkoop loopt prima. Voor relatief weinig geld een getest en grondig schoongemaakt 

apparaat kopen inclusief drie maanden garantie, is voor veel mensen een aantrekkelijke 

optie. De voorraad wisselt voortdurend. Om deze op peil te houden en keus te bieden 

speurt Pieter naar geschikte apparaten. Internet is daarvoor het geijkte medium. “Ik 

merk zo langzaamaan dat de mensen me steeds beter weten te vinden. Ze komen nu 

ook rechtstreeks bij me met hun aanbod. Die aanvoer is belangrijk, het moet niet zo zijn 

dat de verkoop wordt belemmerd door een tekort aan aanbod.” 

 

De relatie met Nochris, de kringloopwinkel van zijn schoonouders in Menaam, werpt zijn 

vruchten af in relatie tot meer bekendheid en groei van Wytguod. Apparaten in de lagere 

prijsklasse stalt Pieter bij Nochris, de iets duurdere varianten krijgen een plaats in de 

winkel in Berltsum. Het gebeurt regelmatig dat geïnteresseerde klanten vanuit de 

kringloop ook even in Berltsum komen kijken.  

Wytguod heeft ook een website: wytguod.nl. Hier is voornamelijk bedrijfsinformatie te 

vinden. Het aanbod dat in Berltsum staat zet Pieter op Marktplaats. “Dat is veel 

effectiever. Met mijn site evenaar ik nooit de bekendheid van Marktplaats. En dat is toch 

de plek waar je moet zijn als je op zoek bent naar een gebruikt apparaat.”  

 

Hoewel Pieter inkoopt met een scherp oog en de nodige ervaring, komt het voor dat een 

ingekocht apparaat tegenvalt. “Soms vertellen mensen er niet bij dat een apparaat niet 

100% goed functioneert. Maar gelukkig komt dat niet vaak voor. Omgekeerd komt het 

ook voor dat een apparaat dat de deur uitgaat toch niet naar verwachting werkt. In 

overleg met de klant probeer ik dan een vervangend apparaat te leveren en als dat niet 

lukt, dan krijgt de klant zijn geld terug. Als een soort van tevredenheidgarantie.”  

 

Opgeteld zijn er nogal wat voordelen bij de aanschaf van een gebruikt witgoedapparaat 

bij Wytguod. Schoon, met drie maanden garantie en een stuk goedkoper dan nieuw. In 

economisch barre tijden scheelt dat al gauw een slok op een borrel.  

RIA 

 



De beste school van Berltsum is in aantocht 

Er gaat iets bijzonders gebeuren met de basisscholen in Berltsum.  “De Fûgelsang” wordt  

afgebroken en  de leerlingen worden  tijdelijk gehuisvest in noodlokalen op het grasveld  

voor  “Lyts Libben”. Ze blijven hier totdat de nieuwbouw aan het Sybren Lautenbachplein 

gereed is, naar verwachting tot de zomervakantie  van 2013. Daarna worden de kinderen 

van beide scholen gehuisvest in dit prachtige twee verdiepingen tellende schoolgebouw. 

In de komende maanden gaan we in deze krant specifiek aandacht besteden aan de 

concretisering van de brede school in Berltsum. Hiermee gaan we door tot de kinderen 

hun eerste stap over de nieuwe schooldrempel hebben gezet. 

 

Als eerste spreken we met Fokke Hofman, directeur van de openbare basisschool  “Lyts 

Libben”. De overige “verantwoordelijke” mensen komen in de volgende edities aan het 

woord. We proberen hiermee de lezers mee te nemen in de ontwikkeling van een 

compleet nieuw  multifunctioneel gebouw in Berltsum.  

De reden om een nieuwe school te bouwen komt vooral voort uit het feit dat er sprake is 

van huisvesting die niet meer voldoet aan de huidige eisen. Daarnaast is het van belang 

dat lokale scholen met het oog op de toekomst hun krachten  bundelen en gebruik 

maken van elkaars sterke punten. Hoe meer  partijen erbij betrokken zijn, hoe meer  

disciplines je onder één dak hebt. Naarmate je langer samenwerkt groei je steeds meer 

naar elkaar toe. Met respect voor een ieders identiteit. 

 

Ook nu wordt er op verschillende momenten al nauw met elkaar samengewerkt. Er is elk 

jaar een gezamenlijke laatste schooldag, onderwijsteams hebben onderling overleg, 

gezamenlijke lunches, educatie en uitleg omtrent de realisatie van de brede school, etc. 

Zoals de plannen er nu liggen, biedt  de brede school onderdak voor kinderen van nul tot 

twaalf jaar. Dit vraagt ook een passende inrichting van de schoolpleinen en dergelijke. 

Hier wordt door de betrokken partij al over nagedacht en informatie over ingewonnen. Er 

is met regelmaat overleg met bijvoorbeeld kinderopvang “Okidoki” omtrent de 

tussenschoolse en naschoolse opvang. Ouders moeten met een gerust hart hun kinderen 

bij de scholen en de opvang kunnen achterlaten, en er verzekerd van zijn dat de 

kinderen op een verantwoorde manier begeleid worden en de overdracht tussen Okidoki 

en school op een correcte wijze op elkaar is afgestemd.  

Ook de bibliotheek zal gehuisvest worden in de brede school. Deze kan een bijdrage 

leveren om meer inhoud te geven aan projecten. De kinderen worden uitgenodigd om 

vooral zelf onderwerpen op te zoeken in de bibliotheek. 

 

Het bij elkaar brengen van kinderen van alle leeftijden heeft ook tot gevolg dat er 

gekeken moet worden, waar je de kinderen huisvest. De onderbouw wordt gehuisvest  op 

de eerste verdieping. De kleinere studenten mogen wat vaker van de buitenlucht 

genieten en buiten spelen, dus blijven zij op de begane grond. De geplande gymzaal is 

hoger dan de zaal die nu wordt gebruikt. De lokale verenigingen hebben nog wel een 

wens om deze voorziening royaler te bouwen.  De meeste belanghebbenden zijn 

tevreden omtrent het compacte ontwerp, er is goed geluisterd naar de nieuwe bewoners. 

De nieuwe school biedt de mogelijkheid om samen zoveel mogelijk bruggen te slaan. Het 

is dan ook een uitdaging een weg te kiezen waarbij je er samen beter uitkomt. Met de 

bouw van de nieuwe brede school wordt een grote stap voorwaarts gezet. 

DICK 

 

 

Profeten op ierde yn Musical De 

Profeet 

 

De Krústsjerke is dizze moanne it dekôr 

fan toaniel en teater. Der wurdt drok 

oefene om ein dizze moanne de musical 

De Profeet mei faasje foar it fuotljocht te 

bringen. In musical mei in boadskip en in 



knypeach. Skriuwer is Durk Dijkstra. Hy spilet sels ek mei. Dat wie net it doel, mar Durk 

ferfangt ien fan de profeten dy‟t  koartlyn troch sykte spitigernôch ôfheakje moast.    

 

Under de spilers komme wy yn Margriet Bouwma in mem tsjin. Wêrom docht sy mei? 

Margriet:   “Yn de Legeaen, myn foarige wenplak, die ik wol gauris oan musicals mei. Ik 

fyn it moai om te dwaan en ik hie hjir wol sin oan.”  Neist de rol fan mem sjongt Margriet 

ek mei yn it koar. “It koar hie fan my wol wat jonger kind”  fynt Margriet, “ik mis de 

jongerein tusken de tritich en de fjirtich. Grutte lof hat Margriet foar har dochter Hilda 

(Lotte Faber). “Se spilet de stjerren fan de himel.” Yn dit gefal wie faaks tapasliker dat 

Hilda „de profeten fan de himel spilet‟, want ien fan harren komt op ierde om Hilda as 

profeet foar de jongerein oan te wizen. “Ien fan de moaiste sènes fyn ik dat dy profeet 

by my komt” seit Lotte. “Dan kin ik lekker lilk wêze.”  

 

Hoe is Lotte by De Profeet kommen? “Alje Mulder kaam by my mei de fraach oft ik mei 

yn de organisaasje fan De Profeet woe. Dan koe ik moai jongerein oanlûke. Dat woe ik 

wol en ik ha om my hinne frege en it is slagge. Doe krigen wy it stik ûnder eagen en doe 

mochten wy in rol útsykje. Ik woe Hilda wol spylje. Dy is in jier of 16.” 

 

De jongerein nimt mei 12 spilers in wichtich part fan de besetting foar har rekken. Op 

hjoeddeistige wize, mei in soad humor lit De Profeet sjen dat der mear tusken himel en 

ierde is dan bygelyks de mobyl. At Hilda yn steat is om har leeftydsgenoaten derfan te 

oertsjûgjen dat der in oare wei is as drank, drugs, ûnferskilligens ensafuorthinne, dat is 

te sjen yn De Profeet.  

 

De foarstellings binne sneon 28 jannewaris om 20.00 oere, snein 29 jannewaris 

om 16.00 en om 20.00 oere. Kaarten jilde 5 euro it stik. Bern oant 12 jier meie 

fergees sjen (graach wol kaarten bestelle). Kaarten binne tillefoanysk of fia e-mail te 

bestellen by Lotte Faber  Krússtrjitte 3 (0611-502276, lotte-faber@hotmail.com) en Riet 

van Hout, Kwekerijleane 3 (461449, M.R.vanHout@inter.NL.net). Kaarten binne ek te 

ferkrijen oan de seal.  

RIA 

 

 

 

“Het dak eraf!” Met Bigband Friesland 

in Berltsumer Fermanje 

Een groots muziekspektakel zondag 8 

januari jl. in de doopsgezinde kerk van 

Berltsum. Onder de bezielende leiding van 

dirigent Arend Huisman veranderde de 

doopsgezinde kerk in de Vermaningstraat 

in een bruisend Jazzcafé. Arend Huisman 

moest in de kleine “muziektempel” 

improviseren met de akoestiek. “It is net 

sa‟n grutte seal en dan moatte je it folume 

al wat timperje want oars spylje wy it dak 

derôf! Wol woene wy graach deselde 

enerzjy der yn lizze sa‟t wy dat wend 

binne.”  

 

En dat was iets waar de Bigband Friesland volledig in slaagde met verschillende vlotte en 

energieke muziekstukken van onder meer Kurt Weiss en Steven sluiter. Tjeerd Lont kon 

dan ook als mede organisator en voorzitter van de zeer actieve “Vrienden van de 

Vermaning” terugkijken op een geslaagd optreden. Waar het muzikale bereik een prima 

reikwijdte had, daar bleef de publieke belangstelling helaas enigszins achter. “Der hiene 

wol wat mear minsken wêze kinnen fan „e middei. Sa‟n prachtiche Bigband en geweldich 

stik muzyk fertsjinnet mear minsken.” 

mailto:lotte-faber@hotmail.com
mailto:M.R.vanHout@inter.NL.net


 

Arend Huisman is nu alweer ruim tien jaar verbonden aan de Bigband Friesland en de 

chemie tussen de musici spatte eraf op het podium. De muzikanten gunnen elkaar de 

spotlights en tonen zich ware liefhebbers. En dat is dan ook de grote uitdaging van 

Huisman om al die verschillende mensen en muziek instrumenten tot een swingend 

geheel te brengen. Geen plichtmatig optreden maar een feestje om muziek met elkaar te 

maken. “De musyk is myn grutte leafhawwerij en dêrneist ek myn wurk. Fierders kin ik 

eigenliks beropsmjittich ek neat. Ik sit by tal fan bands en neist dirigint bin ik ek 

trombonist.” Bij de Bigband Friesland speelt een verzameling van musici uit Friesland die 

hun “standplaats” in Leeuwarden hebben.  

 

Vanaf de oprichting in 1975 is de Bigband Friesland actief en heeft zich daarbij in de loop 

van de jaren ontwikkeld tot een geliefd muziekinstituut zowel om naar te luisteren als wel 

om in te spelen. Een achttiental bandleden smeden de Bigband tot een swingend geheel 

met saxofoons, trompetten, trombones, gitaar en piano. Dat is het aantrekkelijk dan ook 

van een Bigband: Het spelen met een stukje extra flair en een eigen invulling van het 

artiest zijn met vlottere muziekstukken dan bij een korps. Voor het spelen bij de Bigband 

Friesland bestaat dan ook een wachtlijst en mocht er iemand uit de vaste bezetting 

wegvallen dan is er wel weer dat lijstje met gedreven muzikanten die staan te trappelen 

langs de zijlijn om een opengevallen plaats in te nemen.  

 

Naast Arend Huisman zijn  er dan ook velen met reeds een lang dienstverband wat 

aangeeft dat het met de sfeer wel goed zit. Het doopsgezinde kerkje trilde dan ook op 

zijn grondvesten met zoveel muzikaal geweld dat uit de verschillende instrumenten werd 

geperst. En daarnaast was er ook nog de zang van de zeer bekoorlijke Ella de Jong die 

ondermeer met het door haar zelf geschreven en gecomponeerde lied 

“Langstme”(Inzending voor LIET 2011) muzikaal en visueel goed uit de verf kwam. ”Ik 

sit no in sântal jierren by de Bigband Friesland en it fielt as in freonenclub. Mei it  

entûsiasme fan de groep is in optreden eltse kear wêr genietsje.” Kortom een muzikale 

middag die zelfs voor muziekanalfabeten zoals ondergetekende meer dan de moeite 

waard was. Met daarbij nog even een nabeschouwing in de tot Jazzcafé omgetoverde 

Mennozaal een prima afsluiting van een prachtige activiteit georganiseerd door de 

“Vrienden van de Vermaning”, die naast Tjeerd Lont  bestaat uit Onijdes Sijtsma en 

Hollie Meijer. Hopelijk bij een eventueel vervolg optreden in een volgende jaargang een 

groter gehoor en daarbij als voetnoot de opmerking: Ook voor hard- en slechthorenden 

zeer toegankelijk! 

JAN J 

 

 

Nieuws van De Grusert 

Documentatiecentrum & 

Historisch Archief Berlikum 

Deze foto toont u de “Singer” 

Knipcursus uit 1932. Wie weet 

nog namen van de dames die 

op deze foto staan? Als u 

namen weet dan kunt u contact 

opnemen met mevrouw Froukje 

Weijer, Hofsleane 49, 9041 AM 

Berltsum  tel.nr. 0518-461372 

of 0627174696. 

Zoekt u nog een cadeau voor 

de feestdagen denk dan eens 

aan het boek: “Berlikum beeld 

van een dorp” te koop bij 

mevrouw Froukje Weijer. 



Wij stellen het zeer op prijs om een bezoekje van u te mogen ontvangen op de 

donderdagavond. Het documentatiecentrum is namelijk elke donderdagavond open van 

19.30 uur tot 21.30 uur. Kom eens langs, misschien weet u namen van mensen op foto‟s 

die voor ons nog onbekend zijn. Ook daar is het boek “Berlikum beeld van een dorp” te 

verkrijgen. 

 

 

Redactiebeleid ingezonden stukken 

Het doel van Op „e Roaster is nog precies hetzelfde als dat waarvoor de oprichters ruim 

twintig jaar geleden tekenden: Het doel van de Stichting is het zonder winstoogmerk 

bevorderen van de informatieverstrekking aan inwoners van Berlikum, Wier en omgeving 

en het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners bij gebeurtenissen, activiteiten 

en evenementen in genoemde regio. Anno 2012 had de huidige redactie het niet beter 

kunnen verwoorden. 

 

Waarmee de redactie zich onlangs zag geconfronteerd was de vraag een ontvangen 

ingezonden stuk wel of niet te plaatsen. We kunnen natuurlijk heel makkelijk doen. 

Gewoon plaatsen, pats en er het label „buiten verantwoordelijkheid van de redactie‟ 

boven plakken. Maar wat als wij vinden dat de inhoud van dermate persoonlijke aard is 

dat publicatie ervan niet bijdraagt aan het dorpsbelang? Dan kunnen wij besluiten een 

artikel niet of in gewijzigde vorm te plaatsen. Een ander aspect wat meetelt bij de vraag 

van wel of geen plaatsing is dat onze krant slechts één keer per maand uitkomt. Niet 

handig voor de „tegenpartij‟ als deze hierop in hetzelfde medium een reactie wil dichten.  

 

De redactie zou geen redactie zijn als zij zich niet had ingedekt tegen dit soort 

„calamiteiten‟. Ze heeft namelijk altijd het laatste woord en mag artikelen wijzigen, 

inkorten of zelfs weigeren. Op de keper beschouwd is alle kopij die van buiten de reactie 

komt een ingekomen stuk. De hand van de redactie beperkt zich doorgaans tot het 

herstellen van de d en t fouten. Voor veel mensen blijft dit een moeilijk gegeven, maar 

laat je daardoor vooral niet weerhouden tot het inleveren van dorps- en 

verenigingsnieuws. In verband met de beschikbare ruimte snoeien we soms ook 

behoorlijk in de aangeleverde tekst, maar we willen graag zoveel mogelijk plaatsen 

waardoor ieder aan bod komt. Vervelend genoeg belandt er in ons digitale tijdperk ook 

wel eens wat in de spam of gaat een artikel ten onder op de eeuwige e-mailvelden. 

Gelukkig zijn dat uitzonderingen. 

  

Waar het hier echter om gaat zijn de ingezonden stukken met een meningsvorming ten 

aanzien van een bepaalde gebeurtenis. Wanneer wij als redactie vinden dat de in het 

artikel geuite kritiek van opbouwende aard is plaatsen wij het in al dan niet geredigeerde 

versie met de vermelding „ingezonden: buiten verantwoordelijkheid van de redactie‟. Op 

zulke „kritieke‟ momenten pakken wij de doelstelling erbij als handwijzer. Er zijn vast 

weer mensen die hierover struikelen en reageren met de stelling dat dit toch wel een 

subjectieve benadering is. Dat is ook zo, daar hebben ze helemaal gelijk in, maar dat is 

dan weer het voorrecht van de redactie van welke krant dan ook. Iemand moet toch het 

laatste woord hebben. 

 

Als redactie hopen wij dat jullie in het jaar dat voor ons ligt weer heel veel gaan schrijven 

en inleveren, zodat Berltsum ook op papier blijft leven.  Bedenk, onze krant  valt bij zo‟n 

14.000 mensen op de mat en daar hebben wij als dorp, inwoners en adverteerders baat 

bij, geheel in de lijn van de doelstelling. 

Wij wensen jullie een heel goed en gezond 2012 met veel nieuws. 

De redactie 

 

 

Edukans Uniecollecte 2011 

Edukans is een ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor meer en beter onderwijs. 

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Toch gaan wereldwijd miljoenen kinderen niet naar 



school. In de periode van 24 oktober tot 3 november is er weer gecollecteerd. De collecte 

heeft € 3321,63 opgebracht. Dit is een fantastisch bedrag.  

Dit jaar is gekozen voor een project in Malawi. Uw bijdrage maakt het mogelijk om een 

aantal minder bedeelde kinderen de kans te geven naar school te gaan. Edukans gelooft 

in scholing als de meest duurzame vorm van ontwikkeling. Onderwijs maakt weerbaar, 

geeft kinderen vaardigheden waar ze hun hele leven lang profijt van hebben. Daarom 

werkt Edukans aan meer scholen, meer schoolbanken, meer schoolborden, meer boeken 

en meer leraren in ontwikkelingslanden. Wij willen alle gulle gevers en alle collectanten 

van harte bedanken.  

Wist u dat u ook donateur kunt worden? Meer informatie over de Edukans 

onderwijsprojecten kunt u vinden op www.edukans.nl. 

 

 

Stoarm en wetter : In nij jier, in nij begjin 2012 

 

De wyn dy boazet oan 

Der stiet in straffe wyn 

In hege wyn 

It waait in heale stoarm 

It wetter stiet ús oan de knibbels ta. 

 

Undernimmers Berltsum Wier 

Wat wurdt de wynkrêft fan 2012 

Wat kinne wy ha 

Is it koade oranje, wurdt it read of wer grien 

Hoe fier is it wetter? 

 

Is it ek sa, dat wy in pear jier lyn wat bedoarn wiene 

Wie foar de wyn net elts  in hurdrider 

En krije wy no de wyn fan foaren? 

 

De wyn hellet út…. 

It is rinnende wyn, de wyn feroaret 

Us ûndernimmend klimaat feroaret ek 

Wurkeleasens,  de euro,  de krisis 

Wy krije der nije Gemeentes by 

Dat biedt kânsen, mar ek gefaren…. 

“Slút freonskip mei de buorren, mar brek it stek net ôf”. 

 

Stean mei  elkoar 

Soargje der foar,  dat it net wynstil wurdt 

Stilstân is efterútgong 

Syl net mei alle winen mei 

Mar kies wat de bêste koers foar dy is 

En miskien foar ús allegeare 

Mei elkoar kinne wy faaks mear as allinne 

Mar dan moatte wy wol mei it wetter foar de dokter 

Mear iepen wêze en stean foar elkoar 

Elkoar stypje en net de spikers op leech wetter sykje 

Gjin wetter nei de see drage mar 

Mar de kop yn de wyn goaie 

En yn de wyn op doare! 

 

Nije ideeën, nije initiatieven 

As bestjoer wolle wy der graach foar jim wêze 

Wy wolle graach mei jim mei tinke 

Mar dan moatte wy fan jim in hoeke krije 

http://www.edukans.nl/


Fan wêr út de wyn waaie kin en mei 

Moatte wy troch de wyn gean? 

Wetter by de wyn dwaan? 

Lit it ús witte!!!! 

Allinne dan, binne wy in feriening yn it hjir en it no. 

 

Wy heffe it glês: 

Wy hoopje dat jim net wyn happe yn 2012 

Lûk it seil net te heech yn de wyn, mar lûk wol it seil 

Dat 2012 jim gjin wynaaien leit 

Dat jim net op ferkearde wetters fiskje 

Dat  wy elkoar ris ûnder de wyn komme 

Mar wol by ús sels bliuwe 

En net hin en wer as de wyn wurde 

Dat 2012 ús as lij wetter yn de earen rinne mei 

Lokkich nijjier, fol sûnens, fjoer en faasje… 

Tsjoch! 

 

Bestjoer Undernimmend Berltsum Wier 

 

 

Eten met een praatje 

De opkomst was afgelopen 25 november weer geweldig. Ook was er die avond media 

aandacht. Radio Eenhoorn was er voor opnames en deed op 1 december verslag van een 

reuze gezellige avond van  “Eten met een praatje” in één van hun programma‟s.  

“Eten met een praatje” is een gebeuren voor mensen die „s avonds vaak alleen eten. Het 

is een gezellig samen zijn waarbij je onder het genot van een warme maaltijd met 

anderen de belevenissen van de dag kan delen. 

De volgende avond is op vrijdag 27 januari aanstaande in ‟t Centrum aan de Bûterhoeke 

en begint om 18.00 uur. Bent u geïnteresseerd en u wilt het wel eens mee maken, dan 

kunt u zich opgeven, maar dan komt u op de reservelijst. Wanneer er van de huidige 

deelnemers, mensen verhinderd zijn, dan krijgt u een oproep.  

 

Opgeven kunt u zich bij U. Strooisma (telefoon 0518 - 46.20.89) Opgave graag 

uiterlijk woensdag 25 januari. Voor hen die zich al hebben opgegeven maar 

verhinderd zijn ook graag dit uiterlijk op woensdag 25 januari doorgeven. Wij kunnen 

dan aan de hand van de opkomst onze inkopen doen. 

Wat we gaan eten is een verrassing, maar hebt u een speciaal dieet laat het dan even 

weten. 

De kosten van een maaltijd zullen zo rond de vijf euro per persoon liggen. 

Noteert u alvast de volgende data: Wanneer: vrijdag 24 februari en vrijdag 23 maart 

steeds in ‟t Centrum van 18:00 tot ongeveer 20:00 uur 

We hopen u te kunnen verwelkomen en rekenen op gezellige avonden.  

 

 

Nieuws van Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berlikum/Wier 

De Stichting, ontstaan uit de oude vereniging die de naam Coöperatieve Spaarbank 

“Berlikum” B.A. had, is opgericht op 13 juni 1994 en draagt de naam Stichting Donatie 

Dorpsgemeenschappen Berlikum/Wier. ( Stg Do.Do.Be/Wi). Het doel van de Stichting is 

het financieel  steunen van in Berltsum en Wier gevestigde verenigingen, stichtingen of 

groepen van natuurlijke personen, die activiteiten ontplooien die, naar het oordeel van 

het bestuur van de stichting, bevorderlijk zijn voor de verbetering van het culturele 

leefklimaat voor de bewoners van de dorpen Berltsum en Wier. 

Het is heel belangrijk dat belanghebbenden tijdig de financiële jaarverslagen aan ons 

doen toekomen. Als wij deze niet tijdig hebben kan dit gevolgen hebben voor de 

donaties! 

 



Donaties 2011  

Ver. It Jounsinsje €200,00  

SC Berlikum € 1.750,00 

St.Berlikumer Belangen  €900,00  

Oudheidkamer de Grussert  € 800,00  

Tennisver. de Vierslag  € 650,00  

Ton.ver.elts syn rol  € 950,00  

Ton.ver.oef. en vermaak  € 550,00  

Vogelwacht Berlikum  € 175,00  

Volksdansgroep Berlikum  € 175,00  

Volleybalver. Berlikum  € 650,00  

Ver.v. Volksvermaak Wier  € 650,00  

Bliid Boadskipsjongers  € 350,00  

Dorpsbel.de Doarpsrounte  € 225,00  

EHBO Berlikum € 500,00  

Gym.ver.Berlikum  € 1.250,00  

Kaatsver.Berlikum  € 1.750,00  

Chr.Muz.Ver.de Bazuin  € 2.500,00  

Fanfarekorps Klimop  € 2.500,00  

It Piipskoft  € 550,00  

Kerstfeest Vrouwengroep  € 385,00  

 € 17.460,00  

Eenmalige bijdragen 2011  

It piiskoft wandeltocht € 200,-- 

F. Zwart orgelcomm.  € 150,00  

It piipskoft sinterklaas 2011  € 300,00  

St. Op e roaster  € 500,00  

Musical de Profeet  € 1.455,00  

Oranje Nationaal  € 8.000,00  

 € 10.605,00 

Totaal Bijdragen  € 28.065,00  

 

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door: de bedragen die de Coöp. 

Vereniging Friesland Bank B.A. gevestigd te Leeuwarden ten titel van sponsoring ter 

beschikking stelt, tevens subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten. 

Het vermogen wordt rentegevend belegd bij de Friesland Bank B.A. 

Het bestuur van Stichting Dorpsgemeenschappen Berlikum/Wier 

Voorzitter R. Tijsma, Secretaris: D. Miedema, Penningmeester: R. Bruinsma( Friesland 

Bank), 2e Penningmeester: W. Brouwer, 2e voorzitter: J. Terpstra, 2e secretaris: M. 

Tinga, Algemeen bestuurslid: Tjerk Kooistra 

 

 

Opnieuw Berltsumer Feilingdei in 2012 

Zaterdag 29 september 2012 wordt de datum van de volgende Berltsumer 

Feilingdei! 

Na het overweldigende succes van de eerste Feilingdei in september jl. heeft de 

Kommisje een uitgebreide evaluatie en oriëntatie gehouden m.b.t. het vervolg van dit 

evenement.  

Door het succes van de formule zijn er zowel binnen de organisatie als door zich zelf 

aanmeldende externe partijen ondertussen veel nieuwe en aanvullende ideeën ontstaan. 

Deze kunnen allemaal worden toegepast zonder het “hart” van dit evenement (het veilen 

van (bijna) vergeten tuinbouwproducten) aan te tasten. 

Daarom durft de Kommisje het ook aan om na 1 jaar opnieuw een Feilingdei te 

organiseren. 

In januari begint de Kommisje met de invulling van het programma voor 2012.  Rond de 

zomervakantie in 2012 zal inhoudelijk meer bekend worden gemaakt. 

Organisatie 



Het evenement wordt georganiseerd door de Kommisje Berltsumer Feilingdei.  

Die heeft als doel het organiseren van een authentieke veilingdag. Het is vooral de 

bedoeling om het beleven van de veiling zoals die in het verleden plaatsvond in het 

heden terug te brengen en door inbreng van diverse historische elementen de sfeer zo 

authentiek mogelijk te laten zijn. 

Het evenement moet in de nabije toekomst kunnen overgaan in het voorgenomen 

concept (het permanent vestigen van een varende veiling) van Stichting Voortvarend 

Berlikum op het oude veilingterrein van Berltsum. 

 

 

 

Opbrengst collecte Multiple Sclerose  

Tijdens de MS collecteweek is het mooie bedrag van € 1.036,39 in Berltsum opgehaald. 

 

Dankzij deze opbrengst kan het Nationaal MS Fonds nuttige dingen doen én regelen voor 

mensen met Multiple Sclerose (MS). Met uw hulp krijgen meer mensen met MS zicht op 

een toekomst. 

Multiple Sclerose is de meest invaliderende aandoening onder jonge mensen, zelfs 

kinderen, in Nederland. Helaas is het nog niet mogelijk om MS te genezen. Het MS Fonds 

helpt mensen die Multiple Sclerose hebben met coaching, voorlichting en financiering van 

wetenschappelijk onderzoek. We bedanken de gevers maar uiteraard ook de collectanten 

die door weer en wind op pad zijn gegaan. Hebt u de collectant gemist, dan kunt u een 

bijdrage overmaken op giro 5057 te Maassluis! 

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant? Neem contact op 

met H. Veldema, 0625182080 of via nationaalmsfonds.nl. 

 

 

Nieuws van de Jeugdcommissie SC Berlikum 

De winterstop is weer aangebroken, de jeugd speelt zijn wedstrijden in de sporthallen in 

Menaldum, Tzummarum en Sint Annaparochie. De voetbalschoenen staan in het vet en 

wachten alweer met smart op het nieuwe veldseizoen. In de tussentijd hebben wij nog 

enkele data voor de ouders en spelers die van belang zijn. 

Ouderavond op vrijdag 20 januari: 

Op vrijdag 20 januari is er voor alle ouders de gelegenheid om een ouderavond te 

bezoeken. Op deze avond willen wij het met u hebben over de toekomst van de 

jeugdopleiding, wat zijn onze plannen, de rol van ouders binnen een vereniging en krijgt 

u de gelegenheid om vragen te stellen, opmerkingen te maken en ons input te geven om 

bepaalde dingen te verbeteren. 

Tevens zal op deze avond een gastspreker worden uitgenodigd, Han de Hair komt 

vertellen over kinderen met overgewicht en de gevolgen daarvan. Een interessant en 

actueel onderwerp waarover deze man veel weet te vertellen op een boeiende wijze. 

De koffie staat klaar om 19.45 uur en we zouden graag willen starten om 20.00 uur. 

SCB Playbackshow op vrijdag 10 februari: 

Bij hoofdsponsor Sans Souci zullen alle pupillenteams hun best weer doen om de Sake 

Faber wisselbokaal te bemachtigen. Vorig jaar wisten de meisjes pupillen deze beker mee 

naar huis te nemen met een act die goed in elkaar stak. Dit jaar zijn de verwachtingen 

weer hooggespannen. 

De zaal is open vanaf 18.30 uur en we starten de avond om 19.00 uur. Elke pupil krijgt 

bij de entree twee consumptiemuntjes. Iedereen is van harte welkom om deze muzikale 

en bovenal gezellige avond te bezoeken! 

 

 

Verslag van de kerstviering voor alle vrouwen van Berlikum en Wier 

Gehouden op dinsdag 13 december 2011 in ‟t Centrum Centrum te Berltsum. Rinske 

Tempel mocht 65 dames welkom heten. Een bijzonder welkom was er voor het duo 

“Good Nijs”uit St.Annaparochie met hun begeleidster en tevens onze organist voor deze 



avond Pietsje Feenstra. We volgden de liturgie die voor deze viering was samengesteld 

en uit drie gedeelten opgebouwd.  

Beloofd  

Reeds eeuwen van tevoren was de komst van de Messias beloofd en aangekondigd. 

Gekomen 

Terwijl zij daar waren brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter 

wereld, haar eerstgeborene. 

En zal komen 

Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen 

afnemen.  

Tussendoor genoten we van de liederen gezongen door het duo “Good Nijs”. We sloten 

de af met het zingen van” Ere zij God”. 

En de kerstgroet voor ons allen: Wij wensen jullie allen een Kerstfeest vol licht. Dat het 

Licht jou mag aansteken,om zo ‘aanstekelijk ’te zijn voor anderen.  

We danken een ieder die heeft bijgedragen aan het tot stand komen van deze avond en 

in het bijzonder voor de bijdrage van Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen 

Berlikum/Wier. 

 

 

 

Berltsum Schittert!  

Woensdagavond 28 december ging Oranje 

Nationaal , onder leiding van de voorzitter 

Sybren van Tuinen, op pad om de prijzen 

uit te reiken voor de mooiste 

kerstversiering van 2011.  

Als eerste ging het team van Oranje 

Nationaal naar de familie Kuiken aan de 

Kwekerijleane 20. Totaal verrast nam de 

familie de derde prijs (een 

levensmiddelenpakket) in ontvangst. Op 

naar de volgende winnaar, de familie Spoelstra aan de Molestrjitte. Ook zij hadden dit 

jaar weer alles uit de kast gehaald om de tuin in kerstsfeer te brengen. Uit de 

gesprekken met de familie blijkt wel dat het hier gaat om een jaarlijks terugkerende 

verslaving, die zo rond oktober begint te kriebelen en zich openbaart in een volle maar 

smaakvol ingerichte tuin. Dit jaar goed voor een welverdiende tweede prijs!  

Als laatste belandde het comité bij de familie Schiphof aan „t Koartlân, ook daar een 

prachtig versierde en verlichte tuin. Met als hoogtepunt een schitterende Kerstman in 

arrenslee en een levensecht rendier die het geheel door de tuin leek te trekken. Welke 

kant je ook opkeek, zowel buiten als binnen, was alles sfeervol versierd. Prijzen voor het 

ultieme kerstgevoel binnenshuis worden niet uitgereikt, anders kwam deze familie 

daarvoor zeker in aanmerking. Hun kerstversiering buitenshuis was goed voor de eerste 

prijs.  

De jury heeft besloten om dit jaar een eervolle vermelding toe te kennen aan de familie 

Boomsma aan de Bûterhoeke 48. Helaas geen prijs maar zeker een vermelding waard, 

proficiat. 

Oranje Nationaal bedankt een ieder die zich heeft ingezet om zijn of haar tuin met 

kerstversiering te verfraaien en daarmee een bijdrage heeft geleverd aan “Berltsum 

Schittert” 

 

 

22 december: geslaagde FUNdag  

Zaterdag 17 december hebben de gezamenlijke steunpunten mantelzorg, in 

samenwerking met FAWAKA, een FUNdag voor jonge mantelzorgers in de regio 

Noordwest Friesland georganiseerd. Dit om jonge mantelzorgers een gezellige en 

ontspannen avond te bieden. Waarbij ze de zorg of hun zorgen om een naaste even los 



konden laten en in contact komen met leeftijdgenootjes. Met vierendertig aanmeldingen  

is dit zeker gelukt. 

De Fundag bestond uit het bezoeken van de populaire theatervoorstelling SPANGAS. 

Voorafgaand hebben we met z‟n allen bij de De Skûle Welzijn kennisgemaakt en patat 

gegeten. De voorstelling was een groot succes. Na afloop was er de gelegenheid om 

handtekeningen te vragen en met de SPANGAS crew op de foto te gaan. 

Aansluitend was er kinderdisco in theater De Koornbeurs en kregen de jonge 

mantelzorgers een leuke attentie mee naar huis, welke beschikbaar is gesteld door de 

productie van SPANGAS. De organisatie kijkt terug op een geslaagde avond, welke voor 

herhaling vatbaar is.  

 

 

Inloopochtend nieuwe kleuters KBS De Fûgelsang 

Wordt uw kind in 2012 vier jaar?Dan worden uw kind en u van harte uitgenodigd voor de 

inloopochtend op vrijdag 27 januari 2012 om 10.45 uur in de Christelijke 

Basisschool De Fûgelsang te Berltsum. 

Terwijl de aanstaande kleuters fijn met de andere kinderen van groep 1 in de klas mogen 

spelen en alvast de boel kunnen verkennen vertelt juf Anneke, onder het genot van een 

kopje koffie, aan de ouders hoe er bij de kleuters op De Fûgelsang gewerkt wordt. Wat 

mogen de kinderen en de ouders van de Fûgelsang verwachten? 

Daarna zal de directeur, mevrouw Slagter, wat vertellen over de kwaliteit en de 

zorgstructuur van de school. Daarna vindt er een rondleiding door de school plaats. 

Na afloop wordt de ochtend gezamenlijk afgesloten  en mag iedereen om 11.45 uur naar 

huis gaan. Van harte welkom op De Fûgelsang! Voor meer informatie zie 

www.fugelsang.nl. 

 

 

Kort verslag van de bestuursvergadering van 6 december 2011 

Bestuursopvolging  

Op de jaarvergadering van 20 maart 2012 zal o.a. ook de bestuursopvolging op de 

agenda staan. Zoals bekend zijn er 4 vacatures. Die van voorzitter, secretaris, 

penningmeester en bestuurslid voor de werkgroep ontwikkeling en promotie. Alle vier 

bestuursleden die afscheid nemen hebben geruime tijd het dorp met veel genoegen 

vertegenwoordigd. Iedereen wordt opgeroepen bij zichzelf na te gaan of zij of hij de 

belangen van ons dorp voor een periode van 3 jaar wil behartigen. Iedere inwoner van 

Berltsum kan zich aanmelden. De ervaring leert dat het bestuur ook zelf op pad moet om 

gegadigden te vinden voor deze vacatures. Op 20 maart zullen de nieuwe bestuursleden 

door de aanwezigen op de jaarvergadering worden verkozen.  

Overleg met de woningcoöperatie Wonen NWF. 

Jaarlijks is er overleg met Folkert Schat van woningcoöperatie Wonen NWF. De volgende 

relevante punten kwamen aan de orde: 

-  Van de zijde van SBB wordt de stagnerende ontwikkeling van Pôlle fase 1 in beeld 

gebracht. In hoeverre zijn er mogelijkheden voor de bouw van huurwoningen? Hier is 

voorlopig geen zicht op. 

-  Bij Berlinga State komen op het terrein zelf enkele parkeerplaatsen voor mensen die 

slecht ter been zijn. De totale parkeerruimte rond Berlinga State lijkt voldoende.  

-  SBB brengt ter sprake dat voor Berltsum een grotere sportzaal van groot belang is 

voor de leefbaarheid. Wonen NWF onderschrijft het belang van de bouw van een brede 

school met goede sportvoorzieningen voor de woonkwaliteit en volgt met veel 

belangstelling de ontwikkelingen. Het is echter in eerste instantie een 

verantwoordelijkheid voor de gemeente.  

-  De heer Schat vestigt de aandacht op de subsidiemogelijkheid om kleinschalige 

initiatieven, die de leefbaarheid versterken, te honoreren met maximaal €200,=. Dit 

heeft in de praktijk al veel in beweging gebracht. 

Planwijziging Hemmemastate 

Er is nog één bouwkavel beschikbaar waar een beeldbepalende woning zou komen. 

Bouwbedrijf Lont heeft van de gemeente toestemming gekregen om hier een afwijkende 

http://www.fugelsang.nl/


woning neer te zetten. De bewoners en SBB zijn niet blij met deze ontwikkeling en zullen 

nog in overleg treden met de betrokken partijen. 

Horeca overleg 

Jan van de Beukel zal in het vervolg als afgevaardigde van SBB aan het horecaoverleg 

deelnemen. Eventuele suggesties of klachten kunnen rechtstreeks aan hem gericht 

worden. 

Evaluatie beweiding met schapen fietspad Berltsum – Ried. 

Na twee seizoenen zijn de ervaringen met de beweiding met schapen op de kade langs 

het Wiid besproken met de beide  dorpsbelangen, de bewoners van Kleaster Anjum en de 

gemeente.  De overlast van schapenmest was groter dan gedacht. Ook waren er 

regelmatig problemen tussen honden en de schapen. De dorpsbelangen hebben de 

gemeente Menameradiel in overweging gegeven de proef niet door te zetten. 

 

 

Kofjemoarn  Berltsum 

woensdag 25 januari  

De laatste woensdag van de maand organiseert St. Welzijn Middelsee een kofjemoarn 

voor 55-plussers. Deze vindt plaats in de grote zaal van het Groene Kruisgebouw van 

10.00-11.30 uur. De kosten hiervoor bedragen € 1,50 per persoon. Tijdens de 

kofjemoarn komt er zo nu en dan een gastspreker of wordt er een activiteit gedaan. 

Tussendoor is er volop tijd om even met uw buurvrouw of buurman te praten.  

Voor meer informatie of staat u er open voor dat de deelnemers van de kofjemoarn nu 

eens bij u op locatie komen, dan kunt u contact opnemen met  Sieta Kuipers, 

ouderenwerker van Stichting Welzijn Middelsee.0518-460805  (e-mail: 

s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl). 

Woensdag 25 januari neemt de heer Bijlsma ons aan de hand van filmbeelden 

mee de natuur in.   

Graag tot ziens, 

Sieta Kuipers, Ouderenwerker Menameradiel 

 

 

Prijzen decemberactie 

De ondernemersvereniging heeft weer flink uitgepakt in december. Als prijswinnaars van 

de traditionele decemberactie kwamen uit de bus: 

Trekking 10 december 

K. Posthuma 10,00 €, Dhr. Kuiken 10,00 €, L. Looyenga 25,00 €, H Zijlstra 50,00€, Mw. 

Kamma, Minnertsga 75,00 €. 

Trekking 17 december 

J. Bakker 10,00 €, I. Posthumus 10,00 €, R.J. Berga 25,00 €, G. Boomsma 50,00 €, G. 

Herrema 75,00 €. 

Trekking 24 december  

A. Ybema 10,00 €, H. Veldema10,00 €, E.S. de Boer 25,00 €, K. Nieuwhof 50,00 €, S. de 

Vries, Stiens 75,00 €. 

Trekking 31 december 

 T. Wiersma 10,00 €, C. van Dijk 10,00 €, I. Sijens Nijdam 25,00 €, F. Kalma 50,00 €, F. 

Baarda uit Leeuwarden 75,00 €. 

De één minuut gratis winkelen bij Spar van Wichgeren gaat naar J. Boomsma 

van de Lytse Buorren. 

De decemberactie wordt mogelijk gemaakt door Undernimmend Berltsum Wier. 

 

 

Kerst op de Fûgelsang 

Donderdagavond 22 december, was de Fûgelsang omgetoverd tot een prachtig decor 

voor het kerstfeest. Vele lichtjes en kerstmuziek zorgden voor een echte kerstsfeer. De 

kinderen vonden in dit decor al snel hun eigen klas en vierden daar met hun eigen groep 

een knus kerstfeest. Het kerstfeest stond in het teken van het thema ´de Hoogste Tijd´. 

mailto:s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl


Tijdens het kerstfeest was het ook zeer gezellig in de gemeenschapsruimte. Vele ouders 

kwamen hier gezellig bijeen, onder het genot van een hapje en een drankje.  

 

 

Een noot van de muziekverenigingen Berltsum 

Als eerst natuurlijk de muzikale wensen voor het dit nieuwe jaar. Weer een jaar vol 

muzikale activiteiten. Graag willen we een ieder bedanken voor het slagen van onze 

jaarlijkse acties; de banketstaven en de oliebollen. We waren ze weer snel kwijt. 

Ons volgende concert zal zoals gewoonlijk weer de eerste zaterdag van februari, 4 

februari a.s. zijn.  En ook dit jaar hebben we een geweldige avond in petto met dit jaar 

als thema  “gouwe ouwe”. De leukste muziekstukken die we in de afgelopen 15 jaar 

gespeeld hebben, zijn  uit de oude doos gehaald en komen deze avond nog een keer 

langs. Met deze keer ook  verhalenverteller Douwe Kootstra die ons zal vermaken 

met zijn bijzondere verhalen.  En na afloop kunnen de voetjes weer van de vloer met de 

Berltsumer band Hjirris. 

Dus noteer alvast in de agenda zaterdag 4 februari  in ‟t Heechhout. De aanvang is 

klokslag 19.30 uur in dorpshuis „t Heechhout. U bent van harte welkom. 

In de komende week wordt er huis-aan-huis een flyer bezorgd om dit concert, mocht u de 

datum vergeten zijn, nog even onder uw aandacht te brengen 

 

Lijkt het u leuk om ook muziek te maken, dan willen wij u bij deze uitnodigen om vooral 

naar het jaarlijkse concert  te komen. U kunt dan met eigen oren en ogen ervaren hoe 

het is om met z‟n allen muzikaal bezig te zijn. 

Ook bent u welkom tijdens de repetitieavonden van onze verenigingen. De drumband 

repeteert op dinsdagavond van 19.45 tot 21.30 uur in het verenigingsgebouw aan de 

Mulseleane 16  en de fanfare (van beide verenigingen) op maandagavond van 19.30 tot 

21.30 uur in de Klinker naast de Kruiskerk. 

Oud papier 

Iedere maand wordt bij u het oud papier door  de muziekverenigingen opgehaald. We 

willen u er op attenderen dat dit jaar het oud papier 3 keer NIET op de eerste vrijdag van 

de maand valt. Dit betreft de data: 10 februari, 13 april en 11 mei.  De andere 

maanden worden gewoon de eerste vrijdag van de maand opgehaald vanaf 18.30 uur.  

Graag willen wij hier uw medewerking voor vragen. Zet u alstublieft het oud papier op 

dezelfde plaats als de groene/grijze containers of op één punt ingepakt aan de weg. En 

zorg er met ons voor dat er alleen papier in de wagen komt, dus geen plastic, hout, glas, 

metaal, behang, melk-/yoghurtpakken, behangpapier- en behangrollen. Mochten er nog 

vragen of problemen zijn rondom het oud papier kunt u contact met ons opnemen op 

telefoonnummer 0518-460846 (contactpersoon oud papier). Hiervoor onze hartelijke 

dank. 

Tot zaterdag 4 februari 19.30 uur a.s. 

Muziekverenigingen Berltsum 

 

 

Verslag van de Chr. Plattelands Vrouwenvereniging te Berltsum gehouden op 

dinsdag 10 januari 2012 

Onze presidente  Geertje Algra verwelkomde 38 dames en wenste ons een goed en 

gezond Nieuwjaar. Als gast waren er twee dames van de stichting “Doe een wens”. 

Geertje heeft een meditatie naar aanleiding van 1 Kon.3:5-12.Salomo‟s wijsheid. 

Wensen: onze wensen zijn vaak materieel, maar Salomo wenste zich een opmerkzame 

geest,wijsheid en de kunst van het luisteren. Dat ook wij God vragen om wijsheid en 

inzicht om er voor elkaar te zijn. We zingen hierop Ps.84: 1,6. 

 

De dames Wietske Huitema en Coby Postma zijn beide vrijwilliger bij de stichting Doe en 

wens. De stichting is vanuit Amerika ontstaan en hier in Nederland opgericht in 1989  het 

hoofdkantoor zit in Woerden en werkt met zo‟n 400 vrijwilligers,die over het hele land 

zijn verspreid en in verschillende regio‟s hun werk doen. 

Het doel van de stichting is kinderen van 3 tot 18 jaar met een levensbedreigende ziekte 



” laten beleven wat leven is, even vergeten dat ik ziek ben”. Je kunt een wens kenbaar 

maken bij het hoofdkantoor, het wordt dan doorgegeven aan een medische commissie, 

die beoordeelt de situatie in eerste instantie. 

Het wordt altijd in overleg gedaan met de ouders en het gehele gezin wordt ook bij de 

verwendag betrokken. De mensen uit de regio, wenshalers, gaan eerst naar het 

betreffende gezin om de wensen door te spreken, daarna gaat het weer naar het 

hoofdkantoor. 

Dan weer naar de wensvervullers, die ieder voor zich dan weer contacten hebben met 

diverse instanties.  

Voor de inkomsten zijn er verschillende sponsoren en vaak ook giften van diverse 

instanties. 

De ambassadeurs voor Friesland zijn Wout Zijlstra en Reitse Spanninga. 

Het was weer een goede avond voor onze vereniging,waarin je mag horen over de 

mogelijkheden van de stichting “Doe een wens” en al de fijne dagen die zulke zieke 

kinderen kunnen worden aangeboden, maar waarvan je hopelijk nooit gebruik hoeft te 

maken. Ze sluiten deze avond af met het toepasselijke gedicht: Mijn wens. 

Geertje bedankt de dames en sluit voor ons de avond af met “Nieuwjaarswens”. Onze 

volgende vergadering is op 14 februari, jaarvergadering. Onze gasten zijn dan Jan 

Arendsz en Marijke Geertsma van Tryater.”Van script tot voorstelling” 

Ook gasten zijn op deze avond van harte welkom!!!!!! 

JP 

 

 

Hersenstichting zoekt nieuwe collectanten 

De Hersenstichting heeft bijna 13.000 heel trouwe collectanten. Maar de wens is om er 

nog meer aan te trekken zodat er nog meer geld bij elkaar kan worden gecollecteerd. De 

Hersenstichting is afhankelijk van de opbrengst van de collecte. Een belangrijk deel van 

de inkomsten wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek. 

Wilt u eens rondkijken in uw familie, vrienden- of kennissenkring. Misschien weet u 

iemand die wel een rondje voor de Hersenstichting wil doen. Misschien uzelf? Een op 

de vier mensen krijgt in zijn of haar leven een hersenaandoening. Iedereen wil deze 

mensen toch graag helpen? 

Wilt u ook collecteren, neem dan contact op met K.J. Runia, Kleasterdyk 7a, 9041 VH 

Berltsum, telefoon 0653-785521 of via de Hersenstichting, www.hersenstichting.nl. Geef 

u snel op, dan kunt u nog meedoen met de collecte van 6 tot en met 11 februari 

aanstaande. 

 

 

Twa toanielstikken yn Wier 

Toanielferiening Oefening en Vermaak út Wier bringt sneontejûn 28 jannewaris twa 

tonielstikken op 'e planken yn doarpshûs d'ald Skoalle. 

As earste spilet jongerein út Wier en Minnertsgea de komyske ien-akter "Fakânsje". 

Under lieding fan regisseur Anne Kingma fan Dronryp hawwe sy de ôfrûne moannen drok 

west mei it ynstudearjen fan dit stik. Nei it skoft is it de beurt oan de feteranen. Dizze 

tonielspilers út Wier, Berltsum en Minnertsgea hawwe it stik " De kat en it spek" 

ynstudearre. Ek foar dit stik hat Anne Kingma de rezjy op him nommen. Nei ôfrin is der 

muzyk fan de band SUC6. 

  

Tagong: €6,50 foar leden, € 7,50 foar net-leden. Jeugd oant 16 jier: €3,50. Doarren 

binnen iepen van 19:30 oere ôf. Oanfang: 20:00 oere. 

De generale repetysje op freed 27 jannewaris kinne jo ek besykje for €2,50. Doarren 

binnen iepen fan 19:30 oere ôf. Oanfang: 20:00 oere. 

 

 

Rare dingen 

Op „e Roaster ligt bij mij in de regel niet lang op de deurmat. Wat erin staat is voor mij 

geen verrassing. Ik lees meestal niet meer echt wat erin staat, maar kijk wel hoe het erin 

http://www.hersenstichting.nl/


staat. Dat is altijd weer een verrassing. Soms krijg ik een telefoontje van Jannie van Van 

Leer en De Jong: “Ria, ik heb teveel kopij” en dan moeten we schrappen. Bah. Maar het 

is natuurlijk wel een luxe positie. Zo met ons allen schrijven we wat af. En ik krijg alles 

onder ogen en er valt me van alles op.  

Zo ook deze keer. Dat is grappig. De decemberactie van de ondernemersverenigingen 

telt vier keer een prijs van 75 euro. Drie keer gaat deze aan de Berltsumers voorbij. 

Blijkbaar komen er hier veel buitendorpers boodschappen doen.  

Ik merk ook op dat er nog altijd mensen spreken van het Hervormd Centrum. Het blijft 

hardnekkig in de volksmond hangen, net zoals Berltsum in vele geschriften nog altijd als 

Berlikum wordt opgetekend.  

Oranje Nationaal heeft prijzen uitgedeeld ter ere van de kerstversieringwedstrijd. Ze 

hebben ook besloten om een eervolle vermelding te laten uitgaan. Met de Kerst nog in 

mijn hoofd doet mij dat wel heel erg denken aan keizer Augustus die ooit een bevel deed 

uitgaan … Helemaal verbaasd ben ik als ik het artikel lees van de MS collecte. MS is de 

meest invaliderende aandoening onder jonge mensen, ook onder kinderen. Ik vind dat 

wel een heel typisch woordgebruik, maar als je rondstruint op Google blijkt deze 

uitdrukking vaker voor te komen. Het zal wel aan mij liggen. Overigens wordt in mijn 

zoekresultaten ook gemeld dat spastische verlamming de meest invaliderende 

aandoening is onder kinderen. Wie het wint? Geen idee. Laten we het er in normaal 

Nederlands maar op houden dat elke zieke er één te veel is.  

En dan zit ik nog naar een foto te kijken van Berltsumer Blikbier? Kennelijk heb ik iets 

gemist. Daar hoort vast een artikel bij. Wie het weet mag het zeggen. 

RIA 


