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Nieuwjaarsreceptie & Sportgala 2019
Nog een paar weken en dan is het zover: de tweede editie van de Berltsumer Nieuwjaarsreceptie.
We zijn inmiddels vergevorderd met de voorbereidingen en we doen onze uiterste best om er weer
een gezellige avond van te maken.
Nico (7): ‘Is de kapper in een trimsalon ook een hond?’
Hester (3,5): ‘De mouw van mijn broek zit niet goed.’
Marin (bijna 2) als haar moeder niet snel genoeg is met
een nieuw glas melk:’ "Mamaaaaaa mag ik meer melk?"
"1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13’
Inzender onbekend:
Kom langs het schoolplein:
“Dag ouwe meneer”
“Dag jongens”
“We zitten de roken” (takje tussen zijn lippen)
“Weet je wel dat dat slecht voor je is. ”
“Mijn beppe zit ook te roken! ”
“Dag jongens”
“Dag meneer, tot ziens, tot de volgende keer”
OPROP: Hawwe jo ek in leuke útspraak fan jo bern,
jo pake-/beppesizzer as miskien fan jo buorjonkje?
Stjoer it ús ta! Roaster.berlikum@gmail.com ●
De werkgroep van de Berltsumer Nieuwjaarsreceptie 2019
Op zaterdag 5 januari 2019 start
om 13.00 uur de Nieuwjaarstrailrun, georganiseerd door
Loopgroep Berltsum en SC Berlikum. Er zijn 3 routes uitgezet:
voor de kids 1,5 km (start: 13.30
uur), voor de volwassenen 5 en
10 km (start: 14.00 uur). De kosten voor deelname zijn € 3,- voor
de kinderen en € 5,- voor de volwassenen.
’s Avonds gaat om 19.30 uur
de zaal bij Sans Souci open en
starten we rond 20.00 uur met
het Sportgala. Tijdens deze
avond worden ook de ‘beste
Berltsumers’ van de Trailrun bekend gemaakt. Dus de snelste

Berltsumer man, vrouw en ‘kid’.
Nadat ook de overige sporters
van 2018 hun prijzen in ontvangst hebben genomen, maken
we de dansvloer vrij en kan er
nog gezellig geproost worden op
het nieuwe jaar onder muzikale
begeleiding van de band Hjirris.
Uit alle voorgedragen sporters
zal een onafhankelijke jury per
categorie 3 genomineerden selecteren. Binnenkort worden de
genomineerde sporters bekend
gemaakt en kunt u weer stemmen. Dit kan op verschillende
manieren. Zowel via Facebook
als op papier zullen de genomineerden worden voorgesteld

(mét toelichting) en kunt u uw
stem uitbrengen.
Verder natuurlijk ook nog de
uitreiking van de prijzen voor
de fotowedstrijden! De beste
foto in de categorie “Berltsum
toekomstgericht en herkenbaar
in beeld” maar ook het mooiste
beeld van Sijke, onze 12e stadsfontein én de winnaar van de foto-route wedstrijd zullen worden
bekend gemaakt.
We hopen net als vorig jaar weer
veel Berltsumers, inwoners van
de 12e stad, te mogen begroeten
op 5 januari aanstaande. “Net
stinne mar der hinne!” ●

NIEUWS VAN HET MFC
Koek & Lopie
Op zaterdag 29 december organiseert de activiteitencommissie van het MFC de eerste Koek en Lopie!
Dit jaar geen wintermarkt met kraampjes, maar een gezellige
winterwandeling langs alle verenigingen en stichtingen die mee
gaan verhuizen naar het nieuwe MFC.
Start is om 16.30 uur en meedoen kost niets! Het einde van de
tocht is ook weer bij de Kruiskerk waar de handen en maag kunnen worden verwarmd met zelfgemaakte snert of een lekker
drankje. Voor de kinderen is er binnen een disco! Komen jullie
ook, tot 29 december! ●

De redactie dorpskrant Op 'e Roaster
wenst al haar lezers

Gezellige feestdagen en een voorspoedig 2019

krant@berlikum.com & advertentie@berlikum.com

Bern mei in ferhaal:
Silke Mare Rondaan
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Silke Rondaan. Zij is leerling van
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 ze
ons iets over zich zelf. Wij horen iets
over haar hobby’s, school en hoe zij het
vindt om in Berltsum te wonen. Veel
leesplezier gewenst met haar eigen geschreven verhaal.
Hoi, ik ben Silke Rondaan, ik woon in
Berltsum op Beiehof 7. Ik ben 8 jaar. Ik
heb een zus ze heet Elbrich en ze zit op
de HAVO Ulbe van Houten.
Mijn moeder heet Maaike en ze is gastouder. Ze past op kinderen uit het dorp.
Dit is altijd erg gezellig. Mijn vader heet
Haije, hij is project manager bij SMST in
Drachten. Daar bouwen ze grote kranen
voor op schepen.
Mijn grootste hobby is paardrijden. Ik
doe dit bij manege Hynstehiem net buiten Berltsum. Het is daar heel erg leuk
en gezellig. Mijn lievelingspaarden zijn
Grietje, Tommy en Tinka.
Ik zit in groep 6 van de Fûgelsang. Het is
een hele leuke klas en we hebben twee
hele leuke juffen. Ik vind school leuk en
mijn lievelingsvakken zijn gym en tekenen. Ik kijk heel erg uit naar het schoolreisje. Ik vind de school en de speeltuin
heel mooi.
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In mijn vrije tijd ga ik met mijn vriendin
Cheyenne spelen. Vaak blijven we bijelkaar eten en slapen. Meestal ga ik op de
tablet en op de computer star stable spelen dat is een paardenspel. Ook lees ik
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graag paardenboeken. Ik wil later graag
springruiter worden.
Berltsum is een mooi dorp en er hoeft
van mij niks te veranderen. Ik denk dat
ik hier in Berltsum blijf wonen. Ik ken
op E roaster niet maar ik lees het soms
wel.
Tot zover de bevindingen van Silke in
deze jeugdrubriek. In de volgende editie weer een ander persoon van groep 6
voor deze rubriek! ●

Bern mei in talint
Mads Tolsma: “De enige fierljepper uit Berltsum!”
Ik bel aan bij de familie Tolsma en wordt hartelijk binnen gelaten. Mads Tolsma,
11 jaar, woont samen met heit, mem en broer in Berltsum. Hij zit in groep acht
van de Fûgelsang en is al druk aan het nadenken naar welke school hij volgend
jaar zal gaan. Gelukkig heeft hij nog even want ondertussen heeft hij het druk
met sporten, veel sporten.
Al van jongs af aan is Mads onbewust
misschien wel bezig met fierljeppen.
Hij klom in lantaarnpalen alsof het niets
was kon springen als de beste. De keuze
om te gaan fierljeppen was dan ook snel
gemaakt. Het zomerseizoen loopt van
mei tot ongeveer september. Elke vrijdag is er training en in de weekenden
doet hij mee aan wedstrijden. Hij traint
in Winsum voornamelijk met zijn eigen
leeftijdsgenoten. Niet altijd een fierljep training, soms gaan ze even lekker
zwemmen of bedenken ze een andere
training. Niet alleen in de zomer, maar
ook in de winter wordt er fanatiek getraind in de zaal. Het zijn dan vooral
krachtoefeningen die gedaan worden.
Voornamelijk spierballen kweken en
met je handen aan de slag.
Maar wat maakt dat fierljeppen nou zo
leuk? “It is altyd wer oars en it is mar ofwachtsje wat je dwaan moatte as wat je
dogge. De iene kear hawwe je in goeie
dei en springe je hiel fier, de oare dei wol
it net en springe je net sa fier as falle je
miskien wol yn it wetter.” Ofrûne jier
waard Mads 2e op it Nederlands Kampioenschap en 3e op it Fries Kampioenschap. Hij deed daar mee in de categorie
jongens tot en met elf jaar. Volgend jaar
mag hij daar nog één seizoen in meedraaien. Zijn persoonlijk record staat
op dit moment op 12.98 m. vanaf de B
schans.
Naast het fierljeppen is Mads ook nog
druk aan het survivallen. “Dat is in sport
mei hindernissen dy’t je dan op, oer as

Mads Tolsma
troch moatte. De swing over en de apenhang binne it belangrykst. As je dan in
hindernis dien hawwe, drave je troch
nei de folgjende. Oant je by de einstreek
binne. ” Een paar weken geleden werd
Mads nog 5e bij een wedstrijd survivallen. Survivallen is een mooie toevoeging
voor het fierljeppen. Je kweekt er kracht
mee en je conditie blijft op peil. Hiermee
legt Mads een goede basis voor de start
van het fierljep seizoen. Als hij moest
kiezen tussen survivallen en fierljeppen, dan weet hij het wel. “Dan kies ik
foar it fierljeppen. Dêr wit ik mear oer
en dêr sit ik ek al wat langer op. Oait, as
ik oan de senioren ta bin, dan hoopje ik
it Nederlânsk en it Frysk Kampioenskip
te winnen. Ik sil dan earst noch wol in
hiel soad traine moatte, mar dat kin ik
wol.” ●
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Berltsum yn bedriuw

UITGELICHT

Fysio Eijzenga slaagt voor de tiende keer
voor keurmerk HKZ

"Stilte over Berltsum" ofwel
"De maatschappelijk betrokken
bedrijfsvoering van ESV Berlikum"

Afgelopen week is Fysio Eijzenga voor de tiende keer geslaagd voor het keurmerk van de HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector).

Beste dorpsgenoten, wellicht heeft u bewust of onbewust
de stilte opgemerkt die de laatste weken in Berltsum
heerst. Die stilte is verklaarbaar. Hieronder mijn korte
relaas over de prettige ervaring die ik had met ESV
Berlikum bij de inspanningen voor het welzijn van de
gemeenschap waarin wij leven en werken.
Eind 2010 kwam mijn vrouw met mij en hondje naar Berltsum
om ons te vestigen aan de Hofsleane. Nog tijdens de verbouwing van onze woning hoorde ik regelmatig een vreemd geluid. Een soort "testbeeldtoon" zoals wij die nog kennen van
tv storing en "Even geduld aub". Toendertijd stonden de laatse
gebouwen nog op het veilingterrein. Ik dacht op te merken
dat het geluid uit één van die gebouwen kwam. Nou, die werden toch binnen afzienbare tijd afgebroken, dus verder geen
gedoe met dat irritante geluid.
Afijn, die gebouwen verdwenen, maar dat akelige geluid was
er nog. Je hoorde dat afhankelijk van de westenwind tot in
het Hemmemapark. Nu ben ik nieuwsgierig van aard en ging
op uit om de bron van dat gejengel te vinden. Geen succes.
Daarop heb ik eens bij de gemeente Menaldumadiel geïnformeerd. Wisten zij wat dat geluid was? Die vraag is toen opgepakt als klacht in het kader van de millieuwetgeving.

Eigenaar Eijzenga is blij met dit
tweede lustrum: ‘Wy wiene 10
jier lyn ien fan de earste praktyken die sertifiseare wiene. Wy
fine it wichtich dat wy oan alle
easken fan de soarch foldwaan
kinne. Dizze easken wurde hieltyd heger. Dêr leit foar ús de útdaging. Komplimint oan it hiele
team, benammen oan myn frou
Ellen, foar it oanstjuren fan it
team.’
Nul tekortkomingen
geconstateerd
Onze praktijk is sinds 2008 via
Fys’Optima HKZ-gecertificeerd.
HKZ is voor de praktijk van
meerwaarde op organisatorisch

gebied. Op 8 november 2018
heeft namens de IVAK (Intervisie
Visitatie Auditing Klinimetrie) de
interne opvolgingsaudit plaatsgevonden op de hoofdlocatie te
Berltsum.
De auditor: “De audit heeft op
een open, constructieve en plezierige manier plaatsgevonden.
Tijdens de audit was zichtbaar
dat de praktijk het kwaliteitsmanagementsysteem zich eigen
heeft gemaakt. Na afloop van
deze audit zijn er géén (0) tekortkomingen (non-conformity’s) geconstateerd.”
HKZ: basis voor beter
Het keurmerk van HKZ (Harmo-

nisatie Kwaliteitsbeoordeling in
de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in
zorg en welzijn: onafhankelijk
en betrouwbaar. Met het HKZkeurmerk kunnen organisaties
en praktijken laten zien dat zij
serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen
aan de eisen die daaraan gesteld
worden door klanten, professionals en relevante stakeholders.
Een organisatie met het HKZkeurmerk heeft intern de zaken
goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan
het verbeteren van de zorg- en
dienstverlening ●

Samar in Momint...

Een onderzoek volgde. Zo'n onderzoek en rapportage hiervan
kost wat tijd. Uitkomst van dit onderzoek: de bron van het
geluid lag bij ESV Berltsum. Ergens boven op een dak kwam
het geluid naar buiten met als veroorzaker een luchtbehandelingsinstallatie. Datzelfde onderzoek gaf ook aan dat de geluidsuitstoot binnen de norm van de millieuwetgeving viel.
Je zou zeggen dat daarmee voor mij, de gemeente en ESV de
kous af was. Gelukkig bleek de toenmalig dagelijks directeur
van ESV Berlikum bereid daarover met de gemeente en mij in
gesprek te gaan. Een begin werd gemaakt, maar door wisseling van de wacht bij ESV Berlikum bleef het er even bij. Na
enige tijd heb ik contact opgenomen met Gooitzen Greidanus, de huidige leidsman van ESV.
Een prettige bijkomstigheid dat ik Gooitzen als aardige bassist kende uit de muziek-branche. Hij nam de kwestie meteen
ter harte en bood aan een oplossing te gaan vinden. Die bleek
binnen enkele maanden al voor elkaar. ESV Berlikum investeerde in een drievoudige demper op de laawaiïge installatie
en het wonder geschiedde. Totale stilte ●
Bedankt ESV Berlikum.
Lars Weeling

Oudste bewoonster van Berltsum

Een brievenbus met goede voornemens.

Mevrouw Geerte de Haan-Schiphof is met haar 96 jaar de oudste
bewoonster van Berltsum, een goede reden voor Sinterklaas om
haar te vereren met een bezoekje. Natuurlijk bracht de Goedheiligman ook een cadeautje voor haar uit Spanje ●

Kerst in de Vermaning
Op Eerste Kerstdag om 9.30 uur is er in de Doopsgezinde Vermaning van
Berltsum een kerkdienst.

Fysiotherapie • Kinderfysiotherapie • Bekkenfysiotherapie

Met medewerking van de Schola Cantorum Mistúra onder leiding van Piet Vessies. Voorganger in deze dienst is mevr.
A. Rekker-van der Werf.
Voor aanvang van deze dienst verzorgt

het koor om 9.15 uur een klein kerstconcert.
Na afloop zoals gebruikelijk koffie en
thee, komt u ook? U bent van harte welkom! ●

Nieuws van o.b.s. Lyts Libben

Iedereen
agen
fijne feestd
gewenst!
> Glasbewassing
(bedrijf en particulier)

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

SAMEN OP ZOEK
NAAR EEN
BEWANDELBARE WEG...
Ali Stork wenst u
gezegende kerstdagen en
een gelukkig en gezond 2019 toe.

Undernimmend
Berltsum - Wier
winsket jimme

Noflike
Krystdagen
en ...
folle Lok & Seine
yn it Nije jier!

2019
...ALS JE ZELF EVEN DE
WEG KWIJT BENT.

INFO@PAADSIKER.NL
WWW.PAADSIKER.NL

Volgende maand uw advertentie hier?

Excursie
De kinderen van groep 1 en 2 hebben
een bezoekje gebracht aan de bakkerij van Amy en Jill hun ouders. Ze leerden hoe brood gebakken wordt en zelf
mochten ze pepernoten en letters van
marsepein maken. Ook konden de kinderen volop proeven van al het lekkers.
Heerlijk!

met het optuigen van de kerstboom, het
voorlezen van verhalen en een kerstknutselmiddag voor alle groepen.
Op dinsdag 18 november vieren we
Kerst met alle kinderen en alle ouders.
We gaan dan lekker eten en drinken
met elkaar en de kinderen van o.b.s. Lyts
Libben voeren een kerstmusical op. We
hebben er zin in! ●

Sinterklaasfeest
Alle kinderen hebben de afgelopen tijd
druk geoefend tijdens de Pietengym. Gelukkig slaagde iedereen en dat werd beloond met een officieel Pietendiploma.
Op dinsdag 28 november zijn de kinderen van groep 3 en 4 naar het Sinterklaassprookje in Leeuwarden geweest.
Een geslaagde ochtend, vol spanning en
plezier.
Op 5 december vierde Sinterklaas zijn
verjaardag bij ons op school. Sint en
zijn Pieten brachten een bezoek aan alle
groepen en alle kinderen kregen lekkere
pepernoten en prachtige cadeaus. Voor
de groepen 5 t/m 8 waren er hele mooie
surprises en gedichten. Een zeer geslaagde dag met allemaal blije gezichten.
Kerst
En dan zijn de laatste weken van het jaar
alweer aangebroken en gaan we Kerst
vieren op school. Samen met de kinderen maken we er een gezellige tijd van

Sinterklaasfeest op de basisscholen
Woensdag 5 december was het zover: Sinterklaas kwam met zijn Pieten een
bezoekje brengen aan de scholen.
Sint en zijn Pieten kwamen deze keer
met het treintje aan, reden was dat Amerigo zijn gouden hoefijzers verloren was.
Gelukkig hadden de kleuters deze hoefijzers gevonden in de binnentuin.
Omdat Sint en zijn Pieten toch vandaag
langs kwamen, konden de kleuters de
hoefijzers weer terug geven.

Voor meer informatie neem contact op via:
advertentie@berlikum.com

Alle klassen kregen een bezoekje van
Sinterklaas en de Pieten. Het was een geslaagde dag! ●
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Berltsum feriening
Huldigingsavond voor de Berltsumer Kaatstoppers
Vrijdagavond 23 november 2018 was het de hoogste tijd om alle kaatstoppers van het afgelopen
seizoen in het zonnetje te zetten. NK-dames, Jonge Feinten, pc-dames en de finalisten NK-schooljongens.

BERLTSUMER
HÛNTSJE
Ôfskied nimme bestiet net. Ik
gean wol fuort mar ferlit jimme net. Berltsumers, jim moat
my leauwe al docht it sear….
Ik wol dat jimme my los litte
en dat jim moarn wer fierder
gean. Mar at jim iensum binne
dan sil ik er wer foar jim wêze…
Kom as de wyn die ast fielst en de rein, ik folgje wat jim dogge
as it ljocht fan de moanne. Sykje my yn alles en dan komme
jim mei tsjin. Flústerje myn namme en ik kom der oan.
Sjoch wat jimme net sjoche en leauw wat wier is, iepenje jim
eagen en ik bin by jim. Alles wat jimme moatte is my op myn
hûnewurd leauwe.
Sjoch yn de loft, sjoch nei de see en wer at jim ek rinne ik rin
mei jimme mei. Eltse stap en elts momint wer at jim ek binne.
Wat jimme ek doche, wer jimme ek gean wannear jim my nedich ha flústerje myn namme en ik kom er oan.
Ôfskied nimme bestiet net… ●
It Berltsumer Hûntsje

Leonie v.d. Graaf, Ilse Tuinenga, Harmke Siegersma en Fokelina Siegersma, die voor de 6e keer het NK kaatsen wonnen.
Kaatsvereniging Berlikum had
ditmaal gekozen voor een uniek
concept. Onder het genot van
een heerlijk buffet kon men
kijken en luisteren naar leuke
liedjes, toneel, beeld en bijzondere woorden. It Heechhout was
voor één avond het restaurant:
“Foar it Best op”. De gastvrouw
Jeanet Terpstra, stond voor iedereen klaar en wist haar personeel pittig aan te sturen. Haar
drie koks: Durk, Willem en Cor
hadden zich voor de keus van de
recepten laten inspireren door
de dames Ilse Tuinenga, Harmke Siegersma en Leonie van der
Graaf. Dit jaar wonnen zij voor
de 6e keer het NK Dames. Een
unieke prestatie volgens de koks
voortgekomen door de unieke samenstelling van het partuur. Via
toneel en lied creëerden de koks
het recept ter plekke volgens de
eigenschappen van de dames. Op
een leuke manier en herkenbaar
werden de dames door de koks
beschreven.
Na deze hilarische woorden was

er ruimte voor bijzondere woorden. Johannes Siegersma nam die
taak op zich. Via een korte diapresentatie kwamen de laatste
zeven jaren nog even voorbij. De
laatste spreker voor dit moment
was Wybe Visser, van Kaatsfan,
hij had voor alle winnaars lovende woorden en cadeaus. De
voorzitter van KV Berlikum, Jelle
Eijzenga, mocht de dames een
prachtig cadeau aanbieden.
Er was deze avond ook aandacht
voor aanstormend talent. De
finalisten van de NK Schooljongens: Jelmer Stremler, Edgar
van Wigcheren en Rink Rutmer
Sterk. Zij wisten de finale te halen maar de 1e prijs net niet.
Dus deze avond werden ze in het
zonnetje gezet als aanmoediging
voor het komende seizoen. Wie
weet kunnen ze onder leiding
van coach Henk Tuinenga dan
de finale met winst bezegelen.
De Jonge Feinten hebben dat dit
jaar ook gedaan. Winst tijdens de
Jonge Feinten Partij voor Patrick
en Andre van Dellen en Patrick

Nauta. Ook voor hen een officieel moment. De koks kwamen
ditmaal met een bierproeverij.
De Jonge Feinten zijn echte bierkenners, ze wisten uit vijf biersoorten die voor hen stonden de
juiste biersoort te herkennen.
Tot slot aandacht voor de pcdames: onze Koningin Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon
Scheepstra. Douwe Wiersma van
puur Passie sprak de dames toe.
Hij was kritisch naar de pers omdat er weinig aandacht aan het
dames kaatsen wordt besteed.
De pers besteedt misschien wel
te weinig aandacht aan de dames
maar KV Berlikum zeer zeker
niet! Een top avond, ruimte voor
gezelligheid maar ook voldoende
aandacht aan de topprestaties
die zijn geleverd.
De commissie, Jelle, Durk, Annette en Jeanet kunnen terugkijken op een geslaagde avond. Die
mede mogelijk werd gemaakt
door de huiskok Jan Bruinsma;
applaus voor zijn inzet ●

Nieuws van uitvaarvereniging ‘De laatste eer’
Kostbare parel in uitvaartland. Straat voor straat trekt ze door ons dorp, Jolanda Edes van Uitvaartverzekering Twenthe. Aan het moment dat ze bij je aanbelt gaat een informatiebrief vooraf, zodat
je al een beetje geïnformeerd bent over het hoe en wat over deze unieke actie.
Waarom we samenwerken met
Twenthe?
Wij zien dat veel mensen totaal
geen beeld hebben bij de almaar
stijgende uitvaartkosten. Wij
merken ook dat velen niet weten
dat lid zijn van de uitvaartvereniging in je dorp anno 2018 net zo
logisch is als 100 jaar geleden.
Dichterbij en persoonlijker kun
je je uitvaart niet wensen. Niet
dat je er op dat moment zelf
wat van merkt, je nabestaanden
des te meer. Daar komt bij dat
we geen winst maken. We zijn
dan ook een stuk goedkoper dan
commerciële partijen.
Uitvaartverenigingen zijn de parels in uitvaartland. Het probleem alleen is dat ze zijn dichtgeslibd in hun schelpen en
daardoor overspoeld zijn door
de ‘grote jongens’. Doodzonde,

want we leveren een waardevolle
dienst tegen relatief weinig geld.
De kosten van onze uitvaarten
vallen dan ook reuze mee.
Bij overlijden hebben onze leden
recht op een ledenkorting (in
2018 € 1.700,-). Punt is dat dit bedrag de kosten van een uitvaart
niet dekt (bij ons gemiddeld tussen de € 4000,-/€ 6000,- exclusief graf en -steen). De Twenthe
werkt met veel uitvaartverenigingen samen, nu ook met de
onze, en weet van de hoed en de
rand. Zo versterken wij elkaar. Je
mag rekenen op een eerlijk advies over lidmaatschap en wel of
niet (bij)verzekeren. Wij hebben
hier absoluut geen bemoeienis
mee. Je bent en blijft uiteraard
vrij in je keuze. Jolanda Edes bezoekt leden en niet-leden. Het
zal geen verrassing zijn dat wij

blij zijn met nieuwe leden en
donateurs. De laatsten mogen
gebruik maken van de voordelige diensten van de vereniging,
maar ontvangen geen ledenkorting. Perfect voor de instromers.
Wat de leden betreft, Jolanda
neemt het lidmaatschap met je
door. Staan je kinderen bijvoorbeeld wel ingeschreven? Zo houden wij onze administratie upto-date. Een parel waardig. Heb
je nog vragen? Stel ze gerust via
dle.berlikum@gmail.com ●

EHBO-vereniging Berlikum/
Wier start nieuwe cursussen
De EHBO-vereniging Berlikum / Wier is heel erg actief. De afgelopen maanden waren wij zichtbaar op diverse evenementen in de gemeente maar ook daarbuiten. Ook de komende
tijd zullen er weer diverse evenementen vragen om gemotiveerde hulpverleners.
Om aan die vraag te kunnen blijven voldoen, start de EHBO-vereniging Berlikum Wier 22 januari 2019 een nieuwe opleidingscursus Eerste Hulp. U wordt opgeleid tot gekwalificeerd hulpverlener
en u ontvangt, na het goed afleggen van het examen op 16 april
2019, het diploma Eerste Hulp van het Oranje Kruis. Wat biedt de
EHBO-vereniging u?
Een Opleiding Eerste Hulp
Weet jij wel hoe je in geval van nood eerste hulp moet verlenen?
Weet je, hoe je moet reanimeren wanneer iemand een hartstilstand heeft? Door het volgen van een EHBO cursus weet jij het
hoofd koel te houden in geval van nood en weet jij hoe je hulp
kunt bieden.
In 12 lessen van 2,5 uur leert u wat u moet doen, maar ook wat
u vooral niet moet doen als het gaat om het verlenen van eerste hulp. De cursus wordt gegeven door een gecertificeerd Oranje
Kruis instructeur. De nadruk ligt op de praktijk, maar er wordt ook
aandacht geschonken aan de theoretische achtergrond en kennis
van het menselijke lichaam. Om het oefenen zo realistisch mogelijk te maken worden Lotusslachtoffers ingeschakeld. In deze
cursus is de opleiding reanimatie en AED-bediener opgenomen en
tevens de (belangrijkste) lesstof van de cursussen reanimatie bij
kinderen en EHBO aan kinderen, omdat dit onderdeel is geworden
van de eindtermen van het Diploma Eerste Hulp.
Examen
De cursus wordt afgesloten met een examen op 16 april 2019. Na
het behalen van het examen ontvangt u het Diploma EHBO van
Het Oranje Kruis. Dit diploma is twee jaar geldig, wanneer u elk
jaar herhaling lessen volgt.
Kosten
Lidmaatschap van de EHBO-vereniging kostte in 2018 €42,50 per
jaar. De opleidingskosten van €250,- worden, afhankelijk van de
aanvullende verzekering, deels vergoed door de zorgverzekeraar,
zekerheid daarover krijgt u bij uw zorgverzekeraar. Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan de opleiding Eerste Hulp, of wilt u
leren reanimeren, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met
de secretaris van de EHBO-vereniging, voor 31-12-2018, Dik Scholten, email adres scholten459@kpnmail.nl onder vermelding van;
‘Basis EHBO-opleiding’.
Als u geen EHBO-opleiding wilt volgen maar wel de techniek van
het reanimeren wil beheersen, bieden wij de cursus reanimatie en AED-bediener. In één avond van 4 uren leer je hoe je een
hartstilstand herkent, hoe je hartmassage en beademing uitvoert
(reanimatie) en een AED (defibrilleren) gebruikt. Slachtoffers van
een hartstilstand zijn voor een overlevingskans afhankelijk van directe hulpverlening door omstanders. Door binnen 6 minuten 112
te bellen, te reanimeren en defibrilleren, kan de overlevingskans
oplopen tot 50 à 70 procent.
Kosten zijn bij de meeste zorgverzekeraars tot 100% vergoed. Geef
je nu op!! scholten459@kpnmail.nl o.v.v. Reanimatie cursus ●
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Durk Osinga RA Kleasterdyk 3a 9041 VH Berltsum
T: 06-17 14 61 34 • E: info@osinga-adviesdiensten.nl

www.osinga-adviesdiensten.nl

Iedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tarief

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.

maatwerk in financieel & bouwkundig advies

www.miedemaplanning.nl
infraroodverwarming

www.profijtwarmte.nl

Eltsenien in noflike Kryst
en foar it nije jier in
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Wenst u allen een Goede Kerst en
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Nieuwjaar
Wenst u allen een Goede Kerst
en
een Gelukkig Nieuwjaar

.............................................................

Wiersterdyk 27| Berltsum
tel. (0518) 46 24 24

Wenst u allen een Goede Kerst en

Wij wensen familie, vrienden en
bekenden prettige kerstdagen en
een voorspoedig en gezond 2019

Hemmemawei
1
Wenst u allen
een Goede
9041 CD Berltsum
een Gelukkig Nieuwjaar
0518-461975
info@devriesfeenstranotariaat.nl
Wij wensen u fijne Kerstdagen
en een voorspoedig 2019.
In het nieuwe jaar zijn wij
u graag van dienst.

Kerst en

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

Voor fijne aardappelen, groente en uien

Berltsum kultuer
Kerstconcert met Trio Garmoniya
in de Ioannis Teatertsjerke Wier
Trio Garmoniya heeft intussen een trouwe schare vaste bezoekers opgebouwd in Wier. Trouwens
niet alleen in Wier.
Wat bedoeld was als een eenmalig optreden, een jaar of tien jaar
geleden, werd zo’n succes dat de
groep uit Oekraïne nu elk jaar
twee keer voor een serie concerten naar Friesland komt.

Dieren worden niet gehinderd
door ego of ijdelheid en hun
spontaniteit en kwetsbaarheid is
dan ook altijd direct en onvoorwaardelijk.

Galerie Hiske Wiersma
Kleasterdyk 32
9041 VH Berlikum
Geopend zaterdag t/m zondag
13.00 - 17.00 uur en op afspraak
www.hiskewiersma.nl ●

23 dec.
25 dec.
29 dec.
4 jan.
5 jan.

15.00
09.15
16.30
18.00
19.30

uur
uur
uur
uur
uur

Trio Garmoniya, Ioannis Teatertsjerke te Wier
Kerst in de Vermaning
Koek en Lopie van het MFC
Oud papier, Berltsum
Nieuwjaarsreceptie en sportgala in Sans Souci

Meetbaar respectloos

En dat is niet ruim bemeten. Wat is het dan dramatisch dat een
grote groep ouders zich in het Heechhout niet 45 minuten stil
kan houden. En bovendien aan hun jeugd het voorbeeld niet kan
geven hoe men zich behoord te gedragen tijdens dit soort bijeenkomsten. Zichzelf dus niet kan beheersen en ook verzuimd de kinderen toe te spreken die op het toneel en apparatuur klimmen en
er door heen praten.
420 uren inzet t.o.v. 45 minuten fatsoen. Het is meetbaar respectloos!! Ik baal ervan.

Trio Garmoniya:
Zondag 23 december 2018
om 15.00 uur
Ioannis Teatertsjerke
Lautawei 5a, Wier.

Entree € 10,00.
Reserveren:
s.sevenster@hetnet.nl
0518-471123
www.ioannistheatertsjerkewier.nl ●

Winterexpositie galerie Hiske Wiersma

Keer op keer zijn de dieren de
grote inspiratiebron voor Hiske
Wiersma, waarbij zij via de penseel probeert door te dringen tot
in de diepte van de karakters.

AGENDA

Ik tel even alles op wat er aan uren werd geïnvesteerd in dit feest.
Vergaderingen bestuur Piipskoft:
6 x 3 uur
= 18
Voorbereiding Sint en Pieten
2 x 21 uur = 42
De dag zelf Sint en Pieten
21 x 10 uur = 210
Schmink:
3 x 5 uur
= 15
Verkeersregelaars
3 x 2 uur
= 6
EHBO:
2 x 5 uur
= 10
Geluidstechnici:
2 x 5 uur
= 10
Vrijwilligers Heechhout:
3 x 4 uur
= 12
Bestuurders boot, treintje, koets en Cadillac: 5 x 3 uur
= 15
Op Maat:
30 x 2 uur = 60
Opruimen:
4 x 3 uur
= 12
Overige vergeten uren: 		
= 10
Totaal aantal uur:		
= 420

‘Oh Holy Night’, ‘Pie Jesu’ en ‘Ave
Maria’ worden schitterend vertolkt. En ook staat ‘Stille Nacht’
in het Fries vast weer op het repertoire, zodat het publiek uit
volle borst mee kan zingen.

Van 22 t/m 31 december a.s.
exposeert Hiske Wiersma haar
meest recente schilderijen in
haar galerie in net even buiten
Berltsum.

		

Allemaal ouders en kinderen op de kade, blije gezichten, Sint en
zijn Pieten komen met boot, treintje en Cadillac aan en vervoerden zich met de koets, begeleid door Op Maat, naar het Heechhout. Wat een vrolijk prachtig feest.
In het Heechhout werd er gezongen, gedanst, gesproken en ook
bezocht Sinterklaas nog met zijn hele hofhouding Berlingahiem.
Wat een plezier, wat een inzet, alleen maar lof!

Niet alleen met hun prachtig bij
elkaar passende stemmen, maar
ook met de met zorg uitgezochte
kleding en natuurlijk met het repertoire. Op het programma staat
natuurlijk kerstmuziek, bekende
en minder bekende liederen zullen voorbij komen.

Het ovationele applaus tijdens de
vorige concerten zegt genoeg: dit
mag u niet missen!

			

Zaterdag 24 november, was het weer zover. De lieve oude Sinterklaas deed Berltsum weer aan met maar liefst 20 Zwarte
Pieten, een prachtig bont schouwspel.

Trio Garmoniya is afkomstig uit
Novovolynsk, bij de Poolse grens.
De zangeressen Zoya en Inna en
zanger Alexander zijn klassiek
geschoold.
In de warme, intieme sfeer van
de Ioannis Teatertsjerke zullen ze
zonder twijfel hun naam (Garmoniya betekent Harmonie) weer
eer aan doen.

Verder kan het publiek een selectie uit een heel breed en gevarieerd repertoire verwachten, met
Oekraïense volksliedjes, Italiaanse opera, filmmuziek en liturgische liederen, met bekende nummers zoals ‘Halleluja’ (Leonard
Cohen) en ‘I believe’ (Andrea Bocelli).
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Mei freonlike groetnis foar al dy minsken dy wol witte hoe as it
heard ●
Janneke Bergsma
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Buorren 76, Berltsum
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Berltsum
www.wytguod.nl
pieter@wytguod.nl
06 16 09 62 96

Wytguodadvertentie_TSE1422.indd 1

Helemaal in
de wolken.
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VOEG- EN METSELWERK
■ STRALEN ■ BETONRENOVATIE
■ IMPREGNEREN ■ INJECTEREN
■ KELDERAFDICHTING
■

Met online
boekhouden
tegen een vaste
lage prijs!

administratie en MKB-advies

Berltsum • 0518-41 92 95

Bitgumerdyk 30b | 9041CE Berltsum

www.siegersmagevelrenovatie.nl

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

Zijlstra Bouwt
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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.

Tichelersdyk 28b Berlikum

Bij ons staat de opdrachtgever centraal. Begrijpen,
creëren, realiseren en vooral ontzorgen zijn de kernwaarden waar wij voor staan.
Spreekt u dit aan? Bel/mail dan eens met Zijlstra Bouw
in Berlikum en vraag naar de mogelijkheden.

Zijlstra Bouw. Altijd in vorm.

■ MATRASSEN, LATTENBODEMS, DEKBEDDEN,
KUSSENS, BEDLINNEN

Zijlstra Bouw BV
It Koartlân 1, 9041 VB Berlikum

■ DAMES- EN HERENKLEDING

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

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