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Ruurdtje Oppedijk heeft met vallen
en opstaan grenzen leren kennen
Een ieder die Ruurdtje Oppedijk kent, weet van haar
ongebreidelde energie en dadendrang. Een blik in haar CV
betreffende school, werk, sport en overige vrijetijdsbesteding
leert al snel dat er bij Ruurdtje weinig tijd verloren gaat.
Tot die bijna fatale zomerdag in 2013 ging bijna alles in
de hoogste versnelling met alvast de blik op een volgende
uitdaging. Op een fietstocht in de buurt van Minnertsga ging
het echter volledig mis toen Ruurdtje in een onoverzichtelijke
verkeerssituatie geschept werd door een personenauto.
“Gelokkich hie ik de fytshelm op, oars hie ik it seker net
oerlibbe.” Maar zelfs met de helm mag het een wonder of meer
genoemd worden dat Ruurdtje de klap overleefde en er nu
ogenschijnlijk fris en monter bijzit.
Want we zijn nu zes jaar verder
en Ruurdtje wil vooral benadrukken dat het ondanks de nodige
beperkingen door het ongeluk
goed met haar gaat. “Ik klei wolris at ik net alles dwaan kin en op
tiid myn rêst nedich bin, mar ik
bin foaral bliid dat ik noch libje.”
Het moeilijkste voor Ruurdtje in
de afgelopen zes jaar is de acceptatie van ‘een stapje terug doen’,
“Want de minsken sjogge eigentlik neat frjemds oan my en dat
makket it noch hieltid dreech om
myn beheiningen oan te jaan.”
Cruciaal was op die bewuste zomerdag de traumahelikopter en
het lichten in Groningen van de
schedel die de hersendruk verlaagde. Vijf weken van comateuze toestand en leven tussen
hoop en vrees of Ruurdtje ooit
weer zou kunnen herstellen of
zelfs ontwaken. Haar moeder
Akke noemt het geen engeltje
op de schouder maar eerder een
vrachtwagen vol die ervoor zorgde dat hun dochter mocht blijven
leven. Na Groningen volgde revalidatie in Beetsterzwaag waar
met fysiotherapie, logopedie en
een flinke portie wilskracht de
weg naar herstel kon worden
ingezet. Onmiskenbaar heeft de
goede conditie en het karakter
van Ruurdtje een rol gespeeld in
het herstel. De spraak was aanvankelijk weg en ook was Ruurdtje rechtzijdig verlamd.
Na Beetsterzwaag volgde de poliklinische behandeling in Leeuwarden, ook weer met behulp
van een fysio, logopedist maar
ook psychische hulp om dit zware ongeluk mentaal te kunnen
verwerken. Voor Ruurdtje blijkt
in het herstelproces dit juist het
moeilijkste gedeelte. “Ik bin der
ien fan net seure mar trochgean
en it leafste wer yn it selde tempo.”
Op het moment van het ongeluk had Ruurdtje tweederde
van haar studie Communicatie

en Informatie wetenschappen
in Utrecht afgerond. Geheel op
studieschema was voorafgaand
aan het ongeluk van geen enkele
stagnatie sprake. Na de poliklinische behandelingen leek Ruurdtje ondanks blijvend hersenletsel
weer geheel op de weg terug en
vol vertrouwen en het nodige
succes nam ze weer deel aan het
studieproces. Geheel in overeenstemming met haar karakter
pakte Ruurdtje naast haar studie
ook weer de nodige werkzaamheden op.
In juli 2015 ging ze werken als
Trainee Paracentrum Texel als
begeleider van parachutespringers. Hier ging het echter helemaal mis. “Ik kryg te folle “prikkels’, en koe dit net ferwurkje.”
Het leidde tot een burn-out en
een serieuze waarschuwing van
het lichaam. Bij een Neuro Psychologisch Onderzoek (NPO) in
2016 kwam ook naar voren dat
de hersenbeschadigingen groter
waren dan gedacht. Een ‘geluk’
hierbij is dat de beschadigingen
versnipperd zijn en niet volledig
functies hebben uitgeschakeld.
“Ik sjoch myn holle as in trechter mei wjerheaken. At ik wurch
bin as it te drok ha dan spylje de
wjerhaken mear op.”
Om de acceptatie van het ongeluk en de daarmee gepaard gaande beperkingen te bevorderen
volgde Ruurdtje in het revalidatiecentrum in Arnhem psychologische en cognitieve training. Dit
bleek een sleutel tot verder mentaal herstel maar uiteraard geen
garantie dat het nooit meer mis
kan gaan.
Zoals in het voorjaar van 2016,
dit overigens nog voor haar behandeling in Arnhem. Ruurdtje
verloor een goede vriendin die op
Texel werd aangereden door een
‘appende’ automobiliste, haar
pake overleed in diezelfde periode en ook werd haar scriptie we-

Als aan Marnix (6 jaar) wordt gevraagd wat hij het liefst eet
zegt hij vol overgave: ‘kip matras’ (in plaats van kip madras).
(Maaike) Ik quasi mopperend op die 'pubers' in huis, zoon
(14) reagerend: "Tja het meest last heb je natuurlijk van
broertje (13), die is beginnend puber, ik ben al gevorderd."
(Maaike) Ik had nieuwe laarzen gekocht, niet zo hoog, lekker gevoerd, ik was er blij mee, eindelijk geen koude voeten
meer. Zoon van 13 komt thuis, ziet mijn laarzen en zegt:
nou ik hoop niet dat je dààr meer dan 10 euro aan uitgegeven hebt!
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 ●

derom afgekeurd. Het was allemaal veel te veel en zorgde voor
een grote terugslag. Teveel spanning in combinatie met drukte
of een te volle agenda geeft een
lichamelijke reactie. Dit onder
meer in epileptische aanvallen,
zeker wanneer de medicijnen
niet in de juiste dosering worden
gegeven. Wat altijd blijft is dat
na een ochtend werken meesttijds de energie ontbreekt voor
andere activiteiten. Ruurdtje kan
in principe bijna alles weer maar
dan zeer gedoseerd en verspreid
over een veel langere periode
dan voor het ongeluk.
Maar er is zeker geen reden om
af te sluiten in mineur. Ruurdtje
wist met de juiste begeleider in
de persoon van Dan Hassler-Forrest de scriptie (het laatste struikelblok in haar studie) succesvol
af te ronden en daarmee haar Bachelor in 2018 te halen. Na een
leerzame tijdelijke betrekking
als Sales Marketing Medewerker
bij de organisatie van congressen
heeft ze nu een mooie parttime
baan van 16 uren, het maximale
wat ten gevolge van het ongeluk
kan, als Content Creatie Specialist bij Sommet Media in Utrecht
waar ze ook woont. Ze beweegt
zich in een hecht meelevend gezin, heeft een lieve begripvolle
vriend waarmee ze haar passie
voor parachutespringen deelt en
geniet bovenal van het leven dat
haar nog heel veel uitdagingen
en geluk geeft!
(Lees ook Ruurdtje haar blog over Niet
Aangeboren Hersenletsel –NAH- op
www.totopzekerehoogte.nl) ●
JAN J

Huisartspraktijk
R.A.Comello te BERLIKUM
Eindejaarsmededelingen

Praktijk en apotheek gesloten van
woe. 25 december 2019 t/m woe. 1 januari 2020
Datum

Overdag

Avond/nacht

Woe. 25 december

EERSTE KERSTDAG DOKTERSWACHT

Do. 26 december

TWEEDE KERSTDAG DOKTERSWACHT

Vrij. 27 december

Marssum (8-17 uur)

Zat. 28 december en

DOKTERSWACHT

Dokterswacht

zondag 29 december
Ma. 30 december

Beetgumermolen (8-17 uur)

Dokterswacht

Di. 31 december

Berlikum (8-17 uur)

Dokterswacht

Woe. 1 januari (nieuwjaarsdag)

DOKTERSWACHT

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!!

Het team van berlikum.com
en Op 'e Roaster
wensen u

Fijne
feestdagen

Blijven liggen. Omdat in deze uitgave van Op 'e Roaster niet meer
ruimte was, bleef een aantal artikelen liggen. Excuses daarvoor. Voor
zover mogelijk gaat het mee in de volgende uitgave van Op 'e Roaster.

maatwerk in financieel & bouwkundig advies

www.miedemaplanning.nl
infraroodverwarming

www.profijtwarmte.nl

Eltsenien in noflike Kryst
en foar it nije jier in
protte kriich
nei in duorsume takomst.

Werken in
de cloud?
Online boekhouden
tegen een vaste
lage prijs.

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

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

Bitgumerdyk 30b

info@born-graaf.nl

9041CE Berltsum

www.born-graaf.nl
T 0518-461800

Specialisten

De specialist in verkoop van
2e hands games en spelcomputers
Wij kopen ook spellen in

Playstation | XBOX | Nintendo | Funko Pop | Retro
Tevens ruim assortiment TY knuffels
Knip uit:

BIJ INLEVERING VAN DEZE WAARDEBON
10% KORTING OP UW AANKOOP* BIJ
SPINNETJES GAMES of FRIESLANDDARTS
* GEEN KORTING OP LOPENDE AANBIEDINGEN

in binnen- en
buitenschilderwerk,
wandafwerking

De Dartspecialist van het Noorden zit gewoon in Berltsum

en beglazing

RUIME KEUZE IN:

Vakmanschap hoef..t.
niet duur te zijn
Prommehof 6 / 9041 GH Berlikum / telefoon (0518) 461587 - 462367 / telefax (0518) 461587

DARTPIJLEN / SHAFTS / FLIGHTS
DARTBORD VERLICHTING / WALLETS / ACC
ALLE grote merken onder 1 dak oa:
TARGET | HARROWS | MISSION | WINMAU | RED DRAGON
kom gewoon eens langs in Berltsum: Ir CM van der Slikkeleane 4 B
Openingstijden: Donderdag + Vrijdag 12-17 | Zaterdag 10-17

Afvoer

verstopt?

BEL 06 53 173 042

Naast het ontstoppen van afvoeren doen wij ook
aan renovatie van rioleringen, glasbewassing,
houtwerk afnemen en schoorsteenvegen.
Tichelersdyk 22, 9041 EP Berlikum
Tel: (0518) 46 24 89 info@tendensberlikum.nl

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
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Schoonheidssalon Moniek bestaat 10 jaar

Even voorstellen … Johan van der Graaf,
lid van de stuurgroep van het MFC

Het is deze maand 10 jaar geleden dat Moniek van Schepen
(inmiddels Bakker-van Schepen) haar eigen schoonheidssalon
opende, naast haar baan bij de drogisterij in Dronrijp.
Omdat zij daar destijds zelf geen
ruimte voor had (zij woonde
toen nog bij haar ouders) mocht
dat wel bij haar buurvrouw in
een leegstaande slaapkamer.
Daarna is zij nog een aantal
keer verhuisd met haar salon
en is Schoonheidssalon Moniek
sinds februari definitief gevestigd aan de Ds. van Eijck van
Heslingastrjitte 4 in Berltsum.
De garage is verbouwd tot een
sfeervol ingerichte salon waar
zij, als gediplomeerd schoonheidsspecialiste, u verschillende
behandelingen kan geven. Haar
slogan is: ‘omdat je huid je lief

Wie ben je?
Mijn naam is Johan van der Graaf, geboren en getogen in Berltsum. Ik ben getrouwd met Petra en trotse vader van drie
kinderen en twee kleinkinderen.

is’. Een schoonheidsbehandeling
is eigenlijk een cadeautje dat je
jezelf gunt. Heerlijk ontspannen
en genieten met na afloop een
kopje koffie of thee. Ook kunt u
schoonheidsproducten, make-up
en parfum bij haar kopen. Naast
schoonheidsbehandelingen geeft
zij manicure en gellac behandelingen. Dus ook voor verzorging
van uw handen en nagels bent u
bij Moniek aan het goede adres.

Wat doe je in het dagelijkse leven?
In het dagelijks leven run ik samen met
Menno Born het Administratie en MKB
advieskantoor genaamd Born |+| en van der Graaf VOF. Vanuit die rol verzorgen wij alles op het gebied van administratie
en adviseren en begeleiden daarbij ondernemers.

Voor meer informatie bent u
welkom aan de Ds. van Eijck van
Heslingastrjitte 4 of kunt u kijken op www.salonmoniek.nl ●

Petra Tijsma start TWA, voor ouder en kind
Afgelopen september is Petra Tijsma haar eigen onderneming gestart: TWA, voor ouder en kind. In
haar huidige werk als orthopedagoog begeleidt zij ouders en kinderen, maar ook leerkrachten, bij
de opvoeding van schoolgaande kinderen waarbij zich leer- of gedragsproblemen voordoen.
Na de geboorte van haar eigen
kinderen is ook steeds meer interesse ontstaan in de fase die daaraan vooraf gaat, de jongste kinderen tot 4 jaar. Dit heeft er toe
geleid dat zij in januari start met
de zwangerschapscursus: ‘Liefdevolle verwachting’. Deze cursus
omvat vier avonden en is bedoeld
om beide (aanstaande) ouders
goed voor te bereiden op de eerste twee jaar met hun baby. De
meest recente ontwikkelingen
op opvoedkundig gebied worden besproken en aan de orde
komen onder meer: slapen, huilen, voeding, hechting, de relatie
naar je kind maar ook de relatie
naar elkaar, verwachtingen die
je hebt van het leven met een
baby, maar die wellicht niet (ge-

heel) uitkomen. Waar vaak veel
aandacht uitgaat naar het pasgeboren kind en de moeder, is er in
deze cursus ook volop aandacht
voor de man en zijn rol in het geheel. Per groep kunnen ongeveer
vier ouderparen deelnemen. Zo
leren de aanstaande ouders ook
andere ouderparen kennen. Het
is ook mogelijk deze cursus privé
te volgen; dan kan Petra bij u
thuis komen. De eerste cursusreeks start op dinsdag 7 januari
2020. In de toekomst gaat Petra
ook consulten geven om ouders
te leren met een draagdoek of
draagzak te dragen.
Voor nadere informatie en details kunt u bellen met Petra (06
22 55 97 92) of kijken op www.
twavoorouderenkind.nl ●

Sint komt aan op de trekker Afscheid Juf

Ankie Jagersma
Peuteropvang “it Hûnenêst”
heeft op donderdag 28 november afscheid genomen van juf
Ankie Jagersma. Na ruim 26
jaar zal juf Ankie genieten van
haar welverdiende pensioen.

Donderdag 5 december stond het dorpsplein vol met kinderen
van Lyts Libben en de Fûgelsang, heiten, memmen en andere belangstellenden. Een ieder wachtte op de komst van Sinterklaas
en zijn pieten.
En ja hoor, het wachten werd beloond! Sint had dit jaar zijn paard
verruild voor een trekker! Jeanette Slagter van de Fûgelsang heette
de Sint hartelijk welkom. Helaas was de staf van Sint zoekgeraakt.
Wanneer je zo oud als Sint bent, kun je wel een steuntje bij het lopen
gebruiken. Daarom was er van de nood een deugd gemaakt: op de
trekker stond een hark die Sint mocht gebruiken. De pieten moeten
nu maar goed zoeken of ze de staf weer terug kunnen vinden!
Na deze hartelijke ontvangst bracht de Sint aan alle klassen van de
beide scholen een bezoek en werden de kinderen verrast met een
cadeautje. Ook de kinderen die deze dag door ziekte niet op school
konden zijn, kregen een bezoekje van de Sint en zijn pieten. Het
werd voor jong en oud een geslaagd sinterklaasfeest. ●

Het was een feestelijke morgen.
Eerst hebben we de workshop”
Dûnsje mei Tomke” onder leiding van Willy van Assen gedaan.
Zowel de peuters als de juffen
hebben genoten van de muziek
en het dansen.
Daarna hebben we juf Ankie met
bloemen en cadeaus in het zonnetje gezet. Aan het einde van de
morgen hebben we met ouders
en kinderen lekkere hapjes en
drankjes gehad. Tot slot hebben
we een lied voor juf Ankie gezongen dat we zonder dat juf Ankie
het wist geoefend hadden.
Juf Ankie heeft zich al die jaren
met veel plezier ingezet voor de
kinderen van de peuteropvang.
We zullen onze lieve, betrokken
juf Ankie missen ●

Je bent al sinds 2012 onderdeel van de Stuurgroep van het
MFC. Wat doen jullie eigenlijk precies en waar houd jij je
mee bezig?
Binnen het bestuur van Stichting Berltsumer Belangen (SBB)
ben ik samen met Erik Jansen verantwoordelijk voor het onderzoek naar de haalbaarheid van een MFC in Berltsum. Na
een korte inventarisatie onder alle verenigingen en stichtingen werd al vrij snel een begin gemaakt voor een breder bestuurlijk platform. Vanuit bijna elke betrokken vereniging of
stichting heeft iemand plaatsgenomen in de stuurgroep, een
soort van algemeen bestuur. Ieder met zijn eigen belangen
en motivatie. Ik zie mijzelf als een soort olie binnen het geheel. Ik ben rekenkundig aanwezig voor de juiste prognoses.
Ik ga in overleg met de gemeente en met de buurt of andere
dorpsgenoten.
Inmiddels zijn we zeven jaar verder. Heb je nooit gedacht
om er mee te stoppen?
Nee! Maar ik heb wel gemerkt dat je een lange adem moet
hebben.
Wat hebben jullie het afgelopen half jaar allemaal gedaan?
We hebben gesprekken gevoerd met de betrokken wethouder
en ambtenaren van de gemeente Waadhoeke, de dorpen-coördinator en de Poiesz. Omdat de bouwkosten hoger uitvallen
dan in 2012 berekend zijn we druk opzoek naar mogelijkheden om dit bijv. te kunnen compenseren.
Wanneer denk je dat de verbouw van de kruiskerk tot
MFC kan beginnen?
Wanneer er geen steekhoudende bezwaren worden ingediend verwacht ik dat wij eind 2020, begin 2021 kunnen
gaan bouwen.
En hoe gaat het met de certificaten actie?
Alle 400 certificaten waren in no time “verkocht” dit geeft
ook aan hoe het MFC leeft binnen het dorp. De uitgifte van
certificaten heeft in totaal € 100.000 opgebracht. Een fantastisch resultaat!
Zijn er al plannen met de gebouwen die ‘leeg’ komen te
staan?
De Poiesz heeft aangegeven binnen 2 jaar een nieuwe grote
supermarkt te willen realiseren op de plek van het Heechhout en Groene Kruis. Voor het Piipskoft zal naar verluid een
koper worden gezocht.
Tot slot wil ik iedereen in welke hoedanigheid betrokken bij
het MFC bedanken voor hun geduld en unieke rol in dit geheel. Er zijn meer dan 50 vrijwilligers actief voor het MFC ●
Namens de communicatie & activiteiten commissie;
Beitske Stuursma
Voor het gehele interview verwijzen wij u naar: www.berlikum.com

Afvoer

verstopt?

BEL 06 53 173 042

Wĳ wensen u prettige
kerstdagen en
een gelukkig 2020 toe

WIJ WENSEN U
GEZEGENDE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG
EN GEZOND 2020

Wekelijks een heerlijk uurtje ontspannen, tijd voor jezelf en even he-le-maal niks moeten?
Dat kan bij Centrum de Spiegel. Hier vind je alles voor body and mind: Yoga lessen,
meditatie lessen, privé les, coaching, workshops, massages en retraites.
Heb je interesse, wil je graag een proeﬂes volgen of meer informatie?
Bel of mail dan naar onderstaand telefoonnummer of mail adres.

PAADSIKER

Praktijk voor contextuele hulpverlening
Naast het ontstoppen van afvoeren doen wij ook
aan renovatie van rioleringen, glasbewassing,
houtwerk afnemen en schoorsteenvegen.
Tichelersdyk 22, 9041 EP Berlikum
Tel: (0518) 46 24 89 info@tendensberlikum.nl

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 2020

Ali Stork
Appelhof 6, 9041 GE Berltsum
0518 - 462009 • info@paadsiker.nl

WWW.PAADSIKER.NL

Het Blikvaartteam
wenst iedereen
een heel gezond en
zonnig 2020

Centrum de Spiegel, Agnes de Vries

Hofsleane 40 | 9041 AS Berlikum | www.centrumdespiegel.nl | info@centrumdespiegel.nl | Tel. 0645063616

SPORTPRIJZEN BERLTSUM
DAAR HEB JE ALTIJD PRIJS

BEKERS | STAANDERS | BEELDEN | WANDBORDEN
Onze bekers zijn voor alle sporten en of gelegenheden geschikt
Voor meer info: Ir CM van der Slikkeleane 4 B Berltsum
Openingstijden: Donderdag + Vrijdag 12-17 | Zaterdag 10-17

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

Voor ﬁjne aardappelen en uien

Wyt gu o d

Dames & Heren

2e hands & nieuw witgoed
Wasmachines

VOEG- EN METSELWERK
■ STRALEN ■ BETONRENOVATIE
■ IMPREGNEREN ■ INJECTEREN
■ KELDERAFDICHTING
■

Drogers
Koelen & vriezen

HET GROENE KRUIS
Berlikum/Wier

WENST DE 12DE STAD
WENST
U PRETTIGE
VAN FRIESLAND

KERSTDAGEN
EEN FIJNE KERST
EN EEN MACHTIG MOOI
EN EEN

2017!

GELUKKIG NIEUWJAAR

Koken

Noflike Kryst &
Lokkich Nijjier

DS v.e.v. Heslingastr. 47
9041 EG Berltsum
pieter@wytguod - 06-16096296

Berltsum • 0518-41 92 95

Iedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tarief

www.robs-tuincentrum.nl

Fijne Feestdagen
en een Gelukkig
Nieuwjaar

Vaatwassers

www.siegersmagevelrenovatie.nl

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

or
res vo
Het adinrichting
l
totaa uin, kamer
t
van nsterbank
en ve
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Berltsum feriening
De famylje Brouwer en
it CFK keatsen yn Berltsum
Decemberactie UBW
December, het is zomaar weer
zover. De decemberactie loopt
alweer, dit jaar in een nieuw
jasje!
De bedragen waarop de bonnen
worden verstrekt hebben we veranderd naar € 25, -.
En dit jaar kopen we bij de winkeliers prijzen in plaats van de
cadeaubonnen van UBW. Ze
staan tentoongesteld bij De Tolfde, op de hoek in de Buorren.
De blauwe inleverbussen staat
dit jaar alleen bij de Poiesz. De
trekking vindt plaats op de volgende dagen bij de Poiesz: 07, 14
en 31 december en op 2 januari
worden de prijzen bezorgd, verdeeld of nagebeld.
Deelnemende winkeliers:
Markthal, Poiesz, Salon Grietje, Kapsalon ’t Steegje, Kapsalon Gretina, Slagerij Smit, Bakker Wijnsma, Rewi fashion,
Keunst & kids, Agra totaal, Salon Francy, De Poarte
Vanaf deze plaats wensen alle leden van UBW jullie allemaal een
geweldig gezond en fantastisch
2020.
AB Vakwerkgroep BV, Accon AVM,
Agra Totaal,Tekst Actief, Panta Rhei
/ Karina de Vries, B en G Techniek,
Bakker Speeltoestellen, Bamz, Bij de
Ley-Stiens, Bijland bouw, De Boer
Schilderspecialisten, Boomsma BV Mechanisatiebedrijf, Born en v/d Graaf
Administratie, Brinkhoeve Theetuin
& Camping, Bouwbedrijf van Dokkumburg, De Markthal, Fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga, Empatec
Kas Wier, ESV, Expert Meyer, Quality
Welding Doldersum, Salon Francy,
Kapsalon Gretina, Salon Grietje, De
Haan Administratie, Jawis Training
en advies, Van der Kaaij en Zn, Keunst
en Kids, Siegersma Gevelrenovatie, Peter de Jager Schildersbedrijf, De Vries
& Feenstra notariaat, Vink Sion Beetgum, APM Aardbeien VOF, Auto Jonkman, Germs Grien, Groendijk Wier,
Reinhart transsport, Douwe Ploeg
Financiële Planning, Miedema Planning, Osinga Adviesdiensten, Van der
Ploeg Auto's, Rewi Fashion, Rinsma
garage BV, Robs Tuincentrum, Roersma Schilders, Rondaan Carrosserie,
Sans Souci, Schiphof en Van Schepen
Schilders, Siderius Bultena, Slagerij
Smit, Voordeelfiets.nl, Poiesz Supermarkten, Kapsalon 't Steegje, Talsma
Autogroothandel, Tendens Schoonmaakorganisatie, Van Tuinen Makelaardij, Van Tuinen Tuinservice, Visser Beheer BV, Miedema Makelaars,
Wassenaar Transport, Wiersma Akkerbouw, Bakkerij Wijnsma, Willie's
Hout, De Tolve, Zijlstra Bouw, Zijlstra
Metaal, Kroese foar Hus en Hiem,
Van der Graaf Multiservice, Brouwer
Adm. Dienstverlening, Juffrouw Jansma, Eduresult/S. Doldersum, Woudgroen, Boekbinderij W Fopma Wier,
T. de Boer, J.J. Weijer l
Vriendelijke groeten UBW Bestuur:
Tjits, Annie, Ine, Janneke,
Johan, Johan en Arjan

Der hat in tiid west dat der yn Berltsum 2 keatsferieinings
wiene: VVV en Wardy. VVV wie de âldste fan dy twa en wie lid
fan de KNKB (Koninklijke Nederlandse Kaats Bond).
Wardy, oprjochte op 2 maart
1934, wie lid fan de CFK (Christelijke Friese Kaatsbond). De
Berltsumers fan Wardy wiene der
gau by: ien dei nei it oprjochtsjen
fan de CFK waard Wardy lid fan
dizze keatsbond. It falt op dat
de famylje Brouwer in grutte rol
spile yn Wardy en de CFK. It giet
hjir om 5 broers: Sierk, Lieuwe,
Hisse, Taeke en Willem. Hja
wiene alle fiif aktyf op it keatsfjild en guon fan harren hawwe
har ek bestjoerlik ynsetten foar
Wardy en de CFK.
Op tongersdeitemoarn 16 jannewaris dûke wy mei Wally Brouwer, soan fan Lieuwe Brouwer,
yn de rike histoarje fan de famylje Brouwer en it keatsen yn
Berltsum. Wally Brouwer wennet hjoeddedei yn Damwâld, mar
hy is hikke en tein yn Berltsum.
Hy hat syn spoaren fertsjinne as
keatser en bestjoerder, sawol yn
de CFK as yn de KNKB. Hy gong
dêrmei fierder yn de fuotspoaren fan syn famylje. Yn syn foardracht komme net allinnich de
suksessen fan de keatsers fan de
kristlike keatsferiening “Wardy”
op de CFK wedstriden oan ‘e oarder, mar ek de moaie ferhalen
om it keatsen hinne.

Oant hjoed de dei ta hinget yn de hal
fan it “Centrum” de prizekast fan
“Wardy”. Op de foto sjogge jim dat
Wardy wol gauris yn de prizen foel.

Eltsenien dy’t niget oan it keatsen en keatsferhalen hat is fan
herte wolkom op: tongersdeitemoarn 16 jannewaris, yn it
“Centrum” (Bûterhoeke 1), de
moarns om 9.30 oere. Dizze
gearkomste wurdt organisearre
troch de “kommisje kofjemoarn”
fan de protestantse gemeente
Berltsum.
Wa’t min op de gong is en ferfier
nedich hat kin belje mei Tjalling
Dijkstra (tel. 0518-462291) l

Rondom Berlinga State
verfraait met bomen

BERLTSUMER
HÛNTSJE &
WIERSTER KAT
Wierster kat
Goeie minsken,
De donkere dagen hawwe syn yntrede al in skofke dien. Jûns,
as eins middeis is it alwer betiid donker. We sitte al minddenyn desimber. Sinterklaas hat it lân krekt wer ferlitten en
de Krystman stiet ek hast foar de doar.
It ôfrûne ier ha ús Pieten wol gau ris even yn it nijs west.
Sommige minsken fine dat die Pieten fierste swart om harren
kop binne en dat wurd dan assosjearret mei slavernij en mishanneling, rasisme en diskriminaasje. Oaren binne it dèr hielendal net mei iens en fine dat ús Pieten swart wêze moatte.
It bernefeest is al in iuwenâlde tradysje en einliks net mear
fuort te tinken út it deistich libben fan in bern. An tja, dy
Pieten binne soms wat dom, mar úteinlik binne se it grutte
bernefreonen.
De yntocht yn Berltsum wie dit jier wat oars as oars. Sinterklaas kaam net oan op de befaamde moaie kade, mar hy hie
dit jier in paad nei it Skil foen. Wer ris wat oars, mar dat makket foar de bern neat út. Sadra de beste man der is, makket it
foar de bern net út hoe hy der kaam is. In moaie yntocht dat
ik fan in ôfstandsje besjoen haw.
En no as Sinterklaas it lân wer út is, komme de krystdagen
der oan. Dagen dy’t foar sommigen de moaiste binne, foar
oaren foaral hiel allinne en iensum. As kat struun ik in protte
bûten oer de stritten en foar de rúten fan elkenien del. By
sommigen binne de gedienen ticht en sjoch ik nearne wat
libben. By oaren is it ien en al libben. Elk syn eigen fansels,
ik hoopje allinne dat minsken harren net allinne fiele. Want
dat gun ik net ien.
Ik fiel my soms ek best iensum en allinne. Dan struun ik wer
de strjitten del en werhinne? Ik haw betiden gjin idee. Ik
doch mar wat. Soms sykje ik myn kattefreonen op en soms
gean ik efkes del by it hûntsje. Mar as ik dan oan de ein fan
de dei wer allinne nei hûs ta swalkje, freegje ik mysels wolris
ôf, wer giet dit hinne. Mar dan betink ik, it makket neat út.
Want der binne oeral wol minsken dy my opfange of efkes in
praatsje mei my meitsje. Wy komme út prachtige doarpen
dêr’t in protte minsken de hânnen út de bûse helje en earne
oanpakke.
It oantal aktieve frywilligers is fantastysk en dus wit ik, as ik
my iensum en allinne fiel. Der is altyd earne in plak foar my.
En dat is in noflike gedachte sa foar de donkere dagen.
Nammens mysels en it hûntsje fansels, winskje wy jo noflike
krystdagen en in goeie jierwikseling. Oant takom jier. l
It Berltsumer hûntsje en de Wierster kat.

Samar in Momint...

De herinrichting rondom Berlinga State had tot gevolg dat het
straatbeeld domineerde met geparkeerde voertuigen en straatstenen.
Om het aanzien te verbeteren zijn er zes geveerde iepen en negen lijsterbessen aangeplant in de aanwezige rand Hypericums rondom Berlinga State. Bomen die in Berltsum niet vaak voorkwamen. Geveerde
iepen hebben ook als voordeel dat de bomen veel vogels aantrekken,
maar de takken gaan nooit hangen over de geparkeerde voertuigen
in de Lytse Buorren. Achter Berlinga State is een nieuw laantje aangeplant met lijsterbessen die elk seizoen heel fraai eruit zien: in het
voorjaar mooie witte bloesem, in de zomer licht groene bladeren, in
de herfst rode bessen en in de winterperiode een mooie vertakking.
Ook de negen lijsterbessen trekken vogels aan, zodat de parkeeromgeving er een stuk leefbaarder uitziet.
Het bomenontwerp is gemaakt door Hieke Joostema en de werkzaamheden zijn uitgevoerd door Van Tuinen Tuinservice. Dit project is financieel mogelijk gemaakt door Wonen Noordwest Friesland, de gemeente Waadhoeke en de Provincie Fryslân l
Hieke Joostema-Greidanus

Na 10 jaar onnavolgbaar redacteurschap stopt Jan Joostema bij
Op ‘e Roaster. Jan Joostema, een redacteur die zijn weerga niet kent!

VOEG- EN METSELWERK
■ STRALEN ■ BETONRENOVATIE
■ IMPREGNEREN ■ INJECTEREN
■ KELDERAFDICHTING
■

Veel geluk en succes in 2020 !
Bedrijfseconomische adviezen
Sparringpartner
Registeraccountant
Subsidies en fondsenwerving

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

Wenst u
prettige
feestdagen
Berltsum • 0518-41 92 95

www.siegersmagevelrenovatie.nl

Wenst u allen een GoedeWenst
Kerst u allen
een Gelukkig
N
Wenst
allen eenNieuwjaar
Goede Kerst
en
en
een uGelukkig
een Gelukkig Nieuwjaar

Bitgumerdyk 21 - Berltsum
Tel. 0518 - 46 14 14
Flensburgweg 10a - Groningen
Tel. 050 - 549 18 45

f6 0SINGA-ADVIESDIENSTEN.NL
Wij, het bestuur van De
Laatste Eer, de grootste
vereniging in ons dorp,
wensen jullie goede
Kerstdagen,een ﬁjne
jaarwisseling en voor het
volgend jaar alle goeds.
Uilke, Thea, Gosse,
Meindert, Ria
www.dleberlikum.nl
dle.berlikum@gmail.com

Wy winskje jo
noﬂike krystdagen
en in lokkich
& sun 2020.

Wij wensen u ﬁjne Kerstdagen en een voorspoedig 2020
In het nieuwe jaar zijn wij u graag van dienst.

WIJ WENSEN
IEDEREEN
FIJNE
FEESTDAGEN
EN EEN
GROENRIJK
2020!

vrolijk

K E RS T F E E S T

Hemmemawei 2
9041 CD Berlikum
0518 462667
www.vantuinen.nl

EN EEN GELU KKI G

2020

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

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

BERLIKUM
0518 - 46 20 63
WWW.ZIJLSTRABOUW.NL

Berlikum | 06 57 70 36 90 | vandergraafmultiservice.nl

FOAR MOAI TÚNWURK
N O F L I K E K RYS T DAG E N
EN IN GRIENFOL NIJJIER
Gymnastiek

Kersehof 14
9041 GC Berltsum

germsgrien
germsgrien.nl

06-2693 4267

Vereniging
Berlikum

Berltsum kultuer
Kerstprogramma 2019
Wij als kerstcommissie hebben geprobeerd er weer een mooi kerstprogramma van te maken.
We hopen op fijne diensten en verbondenheid met elkaar, waarin we samen het feest van de geboorte van Jezus vieren. Het programma ziet er als volgt uit:
23 december:
Kerstknutselen, 14:00-15:30 uur
Dit is onder in de zaal bij de
Kruiskerk. Voor kinderen van
groep 3 t/m 8 van de basisschool.
Opgave via mail: ettyhoeksma@
gmail.com of telefonisch: 0518
460833
24 december:
Kerstnachtdienst in de Kruiskerk,
21:30 uur
Met medewerking van Gospelkoor “The Lightning Stars” uit
Ureterp. Tjeerd Lautenbach is de
organist. Ds. Van der Veen uit Oldemarkt gaat voor in deze dienst
en iedereen is van harte welkom!

Na afloop van de dienst kunt u
een lekker glaasje glühwein of
chocolademelk drinken en gezellig even napraten.
25 december:
Eerste Kerstdag, 09:30-10:30 uur
Kerstontbijt voor de jeugd van
JOP. Kerstdienst in de Kruiskerk
voor jong én oud. Het kerstverhaal wordt op een bijzondere
manier uitgebeeld. Een kinderkoortje treedt op en er is samenzang. Carlijn Niesink en organist
Tineke Greidanus werken ook
mee aan deze dienst. Na afloop
kunnen de kinderen hun boekje
ophalen.

26 december:
Tweede Kerstdag, 09:30 uur
Kerstdienst in de Kruiskerk, met
medewerking van “Opmaat” onder leiding van G. Hylkema. Ds.
Van Olffen uit Menaam gaat voor
in deze dienst.

Wij hopen als Kerstcommissie
dat u goede en gezegende Kerstdagen zult beleven en hopen op
mooie diensten zodat we met
een warm hart de Kerst mogen
vieren ter ere van God ●
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AGENDA
18 december		Ophalen snoeiafval gemeente Waadhoeke, aanmelden via 0900-2100215
2 januari
v.a. 15.30 uur Toneelvereniging ‘Elts Syn Rol’
		 wc rollen actie
3 januari
v.a. 15.30 uur Toneelvereniging ‘Elts Syn Rol’
		 wc rollen actie
10 januari
18.00 uur Oud papier
16 januari
9.30 uur ’t Centrum, Bûterhoeke 1: kaatsverhalen
18 januari
(tijd volgt) Talentenshow
Iedere
dinsdag

9.0011.00 uur

Spreekuur Gebiedsteam Waadhoeke
in het Groene Kruis Gebouw

Elts syn (WC-)Rol actie!
Op donderdag 2 en vrijdag 3 januari a.s. komen
de leden van Toneelvereniging Elts syn Rol vanaf 15.30 uur bij u aan de deur met wc-rollen.
Door de vereniging te steunen, kunnen ze in het
voorjaar weer vier prachtige voorstellingen neerzetten van het toneelstuk Sake en de suertsjefabryk (naar het bekende boek - en film- Sjakie en de
chocoladefabriek van Roald Dahl ●

Documentatiecentrum & Historisch Archief Berlikum

Stichting de Grusert
Onze hartelijke dank aan alle
mensen die een Amaryllis bol
van ons hebben gekocht. Met de
opbrengst hiervan kunnen we
mede hierdoor het Documentatiecentrum draaiende houden.
En natuurlijk ook een woord van
dank aan alle donateurs voor
hun bijdrage het afgelopen jaar.
Zoekt u nog een cadeau voor iemand? Dan is het boek ‘Berlikum

Jaaroverzicht

een beeld van een dorp’ misschien een idee. Hiervoor kunt
u terecht bij Margriet Bouwma,
telefoonnummer: 0518-840151.
Wij blijven op zoek naar alles wat met Berltsum te maken
heeft. Dit kunnen foto’s zijn,
maar ook bijvoorbeeld documenten, kaarten, krantenknipsels et
cetera. Dus bent u thuis aan het
opruimen en komt u iets tegen

dan zouden we het erg op prijs
stellen dit van u te mogen ontvangen.
Elke
donderdagavond
vanaf
19.30 uur is het Documentatiecentrum geopend, komt u eens
langs, misschien weet u wel namen van personen die op foto’s
staan die bij ons niet bekend
zijn. U bent van harte welkom!
Wij wensen u alvast Noflike Krystdagen en in Lokkich Nijjier! ●

CORIENS ITEN
In kryst toetje
De tiid haldt gjin skoft, de krystdagen komme der ynkoarten wer oan.
De tiid fan't jier mei ljochtsjes yn'e
beam, genietsje fan elkoars selskip
en net te ferjitten: it lekkere iten. Jo
meie dan best ris útpakke. Dat soe
ik dwaan mei dit oerhearlike neigesetsje: panna cotta mei wite sûkelade, kokosmolke en ierdbeiensaus.
Swiet, rjemmich en mei it frisse
fan de ierdbeiensaus. Panna cotta
betsjut yn it Italiaansk 'gekookte
room'. En wurdt op smaak makke mei echte fanylje (vanille).
Dizze pudding is maklik te meitsjen, jo binne mar in healoerke dwaande en soene it ek in dei fan te foaren meitsje kinne.
Meitsje jo dit neigesetsje ek ris of miskien de pavlova dy 't ek op
www.coriensiten.nl stiet? Wat sil der genoaten wurde!
Ingrediënten voor 4 panna cotta witte chocola
• 100 gram witte chocola
• 80 gram suiker
• 1 vanillestokje
• 250 ml kokosmelk
• 125 ml slagroom
• 2 gelatine blaadjes
• 300 gram aardbeien, diepvries
• 1 el maïzena
Laat de blaadjes gelatine 10 minuten in koud water weken. Verwarm de kokosmelk, slagroom en
60 gram suiker in een steelpan.
Snijd het vanillestokje doormidden en schraap met een mesje het
merg uit het stokje. Voeg dit toe
aan de hete room. Snijd de witte
chocola in kleine blokjes. Als de
room bijna kookt, haal je het van
het vuur en voeg je de chocola
toe. Knijp de gelatine uit en meng
dit met een garde door de room.
Giet het geheel in vier kleine glaasjes of bakjes en laat minimaal 3 uren in de koelkast opstijven.
Maak de aardbeiensaus door de bevroren aardbeien met 50 ml
water in een pannetje te doen. Voeg hier vervolgens 20 gram
suiker aan toe en laat rustig inkoken. Meng een el maïzena met
2 el water en klop dit los. Voeg dit toe aan de aardbeiensaus
en laat kort doorkoken. Laat de saus dan afkoelen. Serveer de
panna cotta met de aardbeiensaus eroverheen en eventueel kokosrasp en verse aardbeien. ●
Lekker ite!

en Stralend 2020
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FOAR MOAI TÚNWURK

Voor een
zichtbare
verzorging

Buorren 76, Berltsum
Telefoon 0518-461744

Kersehof 14
9041 GC Berltsum

germsgrien
germsgrien.nl

06-2693 4267

> Glasbewassing
(bedrijf en particulier)

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

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

1500 m2
er!
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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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t
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eur!
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Kijk voor meer informatie op www.berlikum.com
of op onze facebookpagina

Colofon
Op'e Roaster
Redactieleden:
Henny van der Graaf
Jan Joostema
Henk Muller
Frans Rob
Harmke Siegersma
Joke Wassenaar
Maaike Moerland
Oplage
Dorpskrant Op ‘e Roaster verschijnt iedere maand (behalve
in augustus) in een oplage van ca. 28.000 exemplaren.
Verspreiding
Zie colofon ‘De Stienser’ door: FRL Leeuwarden (tel. 058-2154157)
Opmaak
Brandsma Offset Ferwerd
(Druk- en zetfouten voorbehouden)
Email
Advertenties: advertentie@berlikum.com
Kopij: krant@berlikum.com

Adverteren
Aanlevering: Advertenties kunt u digitaal aanleveren per
email. Graag als JPG-, EPS-, TIFF- of PDF-bestand.
Kopij
- Kopij (max. 350 woorden) kan worden aangeleverd in een Microsoft Word file en gemaild naar:
krant@berlikum.com
- Foto’s die geplaatst moeten worden als apart bestand aanleveren.
Let op: Foto’s of illustraties gedownload van internet zijn
soms ongeschikt voor plaatsing in de krant. Zorg ervoor
dat de afbeeldingen in het uiteindelijke formaat een resolutie hebben van minstens 300 dpi (min 1 MB) in JPG, TIFF
of PSD file.
- Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde.
- De redactie behoudt zich het recht voor tekst in te korten
of artikelen te weigeren.
Sluitingsdata voor de eerstvolgende editie van
Op ‘e Roaster
• Advertenties dienen uiterlijk woensdag 8 januari 2020
aangeleverd te worden per email: advertentie@berlikum.
com.
• Kopij dient uiterlijk woensdag 8 januari 2020 op de
redactie aanwezig te zijn via krant@berlikum.com
Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster:
zaterdag 18 januari 2020

