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

Hallo allemaal, Wij zijn Yer-
ke en Rikst wij wonen op de 
boerderij en hebben hier heel 
veel vrienden. Wij zijn broer 
en zus en zijn 3 jaar oud. Wij 
vinden het helemaal te gek 
om te spelen met onze bazen 
en met alle kinderen die hier 
komen. Ook zijn we stapel op 
de 4 poezen die hier wonen daar stoeien we ook graag mee. De 
paarden vinden we ook leuk maar hebben we respect voor en 
komen ze te dichtbij dan lopen we liever weer terug naar ons 
strohok.  Ons strohok is echt fantastisch het is lekker warm en er 
staat altijd eten en drinken voor ons klaar. Hier blijven we lekker 
warm vooral nu met dit koude weer. We slapen dan ook in ons 
strohok maar we spelen er ook in we kunnen zelf in en uit lopen 
en dan kunnen we ook nog meer binnen spelen als we willen in 
de binnenbak dat is altijd leuk. Voorheen speelden we altijd met 
onze trouwe Bijke helaas werd hij oud en moesten we afscheid 
van Bijke nemen. En nu moeten wij dus samen op de boerderij 
passen en in de nachten waken dit doen we met veel plezier. In 
de ochtend vinden we het echt zo leuk want dan komt pake en 
die heeft altijd wat lekkers bij zich, en mogen we altijd een koek-
je en nog een en nog een en och vooruit dan nog één, omdat we 
zo lief zijn. Daarna gaan we altijd even jagen in het land om de 
boerderij heen lekker even zwemmen in de vieste sloot en in de 
modder spelen en dan thuiskomen en even heerlijk op de mest-
bult rollen, hierna rollen we ons schoon in de binnenbak en of in 
ons strohok en kunnen we lekker wat eten en drinken halen. Er 
komen gezellig mensen langs de hele dag en daar willen we dan 
graag mee knuffelen daar genieten we van, en ja daar krijgen we 
dan ook wel eens een lekker koekje van. Yerke kent trucjes om 
koekjes te bietsen maar Rikst vindt dat ze ze zonder trucje ook 
verdient. We wonen hier met heel veel plezier en wensen ieder-
een heel veel gezondheid toe en we hopen op een gezond 2022 
met een dikke knuffel poot van Yerke en Rikst l

Hûnelju

Johan met kleinkinderen Rick en Ylva

De jeugd heeft de toekomst...
Vertelt Johan van der Graaf nu er eindelijk na 12 jaar een go is voor de bouw van een 
Multi Functioneel Centrum aan de Hofsleane. Johan is vanaf de eerste gedachte betrokken bij dit 
mooie initiatief. 

Wanneer je het me vooraf zou 
vragen om 12 jaar als vrijwilli-
ger aan een plan te trekken zou 
ik waarschijnlijk nee hebben 
gezegd. Nu achteraf merk ik dat 
het enthousiasme waar ik mee 
gestart ben er nog steeds, mis-
schien nog wel meer aanwezig 
is. En dat geldt, zo durf ik gerust 
te stellen voor alle betrokken 
bestuursleden. Wat een prachtig 
team zakenkundige mensen met 
hart voor de samenleving, met 
hart voor het dorp. 
Achteraf is 12 jaar dan ook een 
korte periode gebleken. Vooral 
als je kijkt wat er bereikt is in die 
jaren. In de eerste plaats moest 
alles “settelen”, het moest een 
plekje krijgen in ieders gedach-
tengoed. Gedreven vanuit je ei-
gen enthousiasme verwacht je 
toch niet dat iemand tegen een 
MFC kan zijn. Naïef gedacht na-
tuurlijk. Je hebt te maken met 
belangen soms tegengesteld. 
Niet zozeer tegen een MFC, maar 
zeker wel vanwege het loslaten 
van het oude of vanwege het on-
bekende nieuwe. Ieder met zijn 
of haar terechte reden. En dat 
duurt. Daarvoor moet je met el-
kaar praten en niet tegen elkaar 
wat ook nog wel eens gebeurde. 
Maar uiteindelijk is ieder, in het 
belang van het grotere geheel 
over zijn of haar schaduw heen-
gestapt en kunnen we door. De 
benodigde gelden zijn bijeenge-
bracht. 

Dank aan iedereen die daar, 
op welke manier dan ook aan 
heeft bijgedragen. Dank ook aan 

bestuurders van Gemeente de 
Waadhoeke die vanaf het begin, 
binnen hun mogelijkheden dit 
unieke dorpsinitiatief hebben 
gesteund. De vergunningen zijn 
binnen, we kunnen gaan bou-
wen! De ouders, de pakes en bep-
pes, alle vrijwilligers we hebben 
het geflikt!
Een stukje nieuw Berltsum is in 
de maak: MFC “it Stedhûs” een 

prachtige plek, voor ons, maar 
ook zeker voor alles wat na ons 
komt. De jeugd heeft die toe-
komst. Dank je wel Berltsum!
Johan van der Graaf
Lid stuurgroep MFC Berltsum

Binnenkort ontvangt u bericht 
over de voortgang van het MFC 
en zaken waar bij uw hulp zeker 
nog gewenst is l

Samar in Momint...

Zie de kas schijnt door de bomen

Meer Sinterklaasnieuws 
op pagina 10 



Fijne feestdagen 
en een gelukkig 2022

GRATIS!*
Vitalbix® NutriMash slobber

bij aankoop van  
2 zakken Vitalbix®

Bûterhoeke 62, 9041 AD Berltsum
Agra Totaal Dierenspeciaalzaak* Geldig zolang de voorraad strekt

  maximaal 2 emmers per klant

Agra Totaal 
Dierenspeciaalzaak

SALON FRANCY 
FOR

BEAUTY & HEALTY

06-22 51 90 65
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#Doeslief
De kerst staat voor de deur en toch lijkt de kerstgedachte 
verder weg dan ooit. Vooral op sociale media lijken liefde en 
vrede de afgelopen tijd omgeslagen te zijn in haat en oorlog. 
Oorlog tussen de “wappies” en de “schapen”. Het feit dat er 
scheldwoorden worden bedacht voor mensen die bepaalde 
denkbeelden hebben lijkt polarisatie nog meer te versterken. 

Waar hoor jij bij? Wie ben je? Het gaat hierbij niet meer over 
gedrag, waarden of overtuigingen die iemand heeft maar over 
identiteit. Wat zou het mooi zijn als we meer zouden focus-
sen op de ander als mens, in plaats van iemand een identiteit 
te geven op basis van zijn of haar overtuigingen. Laten we 
nuances aanbrengen in hoe we naar iemand kijken.
Iemand kan tegen het regeringsbeleid zijn of juist vóór, alles 
op basis van overtuigingen. Overtuigingen zorgen voor onze 
eigen waarheid. Iemand anders kan andere overtuigingen 
hebben en dus een andere waarheid. Wij zijn allemaal men-
sen die het soms wél en soms even níet weten en dat is oké.
Om het maar even terug te brengen naar de basis; niet ieder-
een houdt van spruitjes, je kunt heel erg je best doen de ander 
te overtuigen dat het wél lekker is en degene zelfs spruitjes-
weigeraar noemen. Het gevolg kan zijn dat er ruzie ontstaat 
omdat beiden overtuigd zijn van het eigen gelijk. Terwijl bei-
den een eigen waarheid hebben! In mijn coachkamer leg ik 
bij vraagstukken als deze een papier op de grond met een 6 
erop geschreven. Ik vraag de cliënt: “wat zie je?” De cliënt 
antwoordt: “een 9”. “Ik zie toch echt een 6”, zeg ik. De cliënt 
blijft een 9 zien. Ik zal hem of haar nooit kunnen overtuigen 
dat het een 6 is. Andersom zal hij of zij mij ook nooit kunnen 
overtuigen dat het een 9 is. Beide hebben we onze eigen waar-
heid, beide hebben we gelijk. Het bestaat. Meerdere mensen 
die naar eenzelfde situatie kijken en een totaal andere bele-
ving hebben. Luister naar de ander, sta open voor de ander en 
wees af en toe iets minder overtuigd van je eigen overtuigin-
gen. Er zijn immers meerdere juiste antwoorden mogelijk l

Bern mei in talint: Sven de Jong
Deze keer gaat de rubriek over Sven de Jong. Hij is 11 jaar en maakt sinds kort taarten. Dit
doet hij samen met zijn moeder Ingrid. Ingrid doet onder andere de cakevormen en de topping 
van botercrème. Sven doet onder andere biscuitcakjes, cupcakes en het versieren van de taarten. 
Beide leren het zichzelf aan via Youtube en het wordt een hele aardigheid.
Soorten taarten

EVEN VOORSTELLEN
In dit artikel willen wij nieuwe bewoners van Berltsum de kans 
geven zichzelf voor te stellen en aanmoedigen om kennis te maken 
met dorpsgenoten.

Hoi! Wij zijn Marco en Indra en 
wij zijn sinds juni in Berltsum 
komen wonen. Hiervoor woon-
den we samen in een apparte-
mentje in Leeuwarden. We 
waren nog maar net op zoek 
naar een koopwoning toen het 
huis op de Pream voorbijkwam 
op Facebook, tijdens de eerste 
bezichtiging werden we ver-
liefd op het huis en hebben we 
deze gekocht. Marco werkt bij 
GGZ Friesland, Centrum voor 
Neuropsychiatrie. Hier zitten 
mensen met niet aangeboren 
hersenletsel. Zij zitten hier een 
tijdelijke periode vaak voor observatie en diagnostiek. 
Indra is instructrice en heeft haar eigen bedrijf Indra’s Free-
style. “Ik help paardeneigenaren hun paard beter begrijpen 
door middel van los- en grondwerk les. Ook help ik eigena-
ren met paarden die moeite hebben met trailerladen. Ik heb 
van mijn passie mijn beroep gemaakt.”
Mijn beppe woont in Berltsum dus Marco en ik waren hier 
al regelmatig te vinden, we vinden het een leuk dorp met 
genoeg voorzieningen. Ons favoriete plek in Berltsum? De 
bakker, waar de lekkerste puddingbroodjes te halen zijn l
 

MEEDOEN? Ben je kortgeleden in Berltsum komen wonen, 
dan sturen wij je graag een mailtje met een aantal vragen zo-
dat je jezelf via Op e Roaster kan voorstellen aan alle dorps-
genoten. Eventueel met een foto van je de nieuwe woning. 
Je kan mailen naar roaster.berlikum@gmail.com of krant@
berlikum.com.

Bern mei in ferhaal: Marike Schaaf 
In het onderstaande verhaal vertelt Marike iets over zichzelf. Wij lezen iets over haar hobby’s, 
school en hoe zij het vindt om in Berltsum te wonen. Veel leesplezier met haar verhaal.

De taarten hebben allemaal een 
thema. Zo hebben ze een taart 
gemaakt met het thema paarden, 
barbies en koekiemonster. Hier-
bij werd gezocht naar een lek-
kere en luchtige vulling, bijvoor-
beeld aardbeienbavarois. Ook is 
er gevraagd naar een flûgeltaart. 
Het is dan even zoeken wat voor 
smaak daar weer bij past. Laatst 
hebben ze een taart versierd met 
eetbare bloemen. Dit is hartstik-
ke leuk om te doen. Inmiddels 
hebben Sven en zijn moeder een 
hele verzameling aan versiersels 
voor op de taarten. Van actiehel-
den tot Disney-figuren.
De laatste taart was voor Sinter-

klaas. Hierbij is gekozen voor 
een crunchy-speculaasvulling.

Weekenden
Vaak maken Sven en zijn moeder 
de taarten in het weekend. Het 
maken van de taarten is begon-
nen met het leren rekenen. Om 
het rekenen aan Sven te leren 
zijn ze aan de slag gegaan met 
recepten en door het wegen en 
meten van de producten kreeg 
Sven het rekenen onder de knie. 
Omdat het maken van taarten 
zo leuk is zijn ze er mee doorge-
gaan. Zo ongeveer om het week-
end wordt er een taart gemaakt. 
Het is maar net hoeveel vraag er 
is.

Creativiteit
De creativiteit voor het maken 
van taarten zit in de familie. 
Naast moeder Ingrid maakt ook 
een nichtje in Sint Annaparochie 
taarten. Sven vond het daar ook 
altijd al leuk om te helpen.
Het leukst aan het maken van 
taarten vindt Sven om mensen 
blij te maken.

Kosten
De taarten variëren van prijs. De 
kosten worden berekend wan-
neer de taart klaar is en dan 
wordt gekeken wat voor ingre-

diënten en materialen zijn ge-
bruikt. Het is maar net voor wel-
ke topper, vulling en opmaak is 
gekozen. Om het geld is het niet 
te doen. Het is vooral leuk voor 
de hobby.

Social media
Sven heeft zijn eigen faceboo-
kpagina waarop zijn taarten te 
vinden zijn, namelijk ‘Taarten 
van Sven’ en een Instagram-ac-
count ‘taartenvan_Sven’. Hierop 
kan Sven benaderd worden voor 
verzoekjes. Wel hoopt hij ook 
nog genoeg tijd over te houden 
voor zijn andere hobby’s na-
melijk voetbal en gamen. Hij is 
enorm fan van Cambuur en wil 
het liefst geen enkele thuiswed-
strijd missenl

Wie ben je en waar woon je?
Hey, ik ben Marike Schaaf, ik 
ben 9 jaar en ik heb één broer, 
Sander en ik woon in het mooie 
Berltsum. 

Wat zijn je hobby's?
Mijn hobby ’s zijn zingen, dan-
sen en paardrijden. Ik zit op 
paardrijden op de manege Hyn-
stehiem en de paarden en pony’s 
zijn super schattig en lief. Ook 
doe ik graag spelletjes en ik 
zwem graag met een vriendin. Ik 
ga ook regelmatig naar het disco-
zwemmen in St. Anne.

Wat is het leukste wat je hebt 
meegemaakt?
Het leukste wat ik heb meege-
maakt is dat ik mocht optreden 
met mijn BFF Jennifer. Dit was 
tijdens de talentenshow in It Pi-
ipskoft.

Wat vind je van school?
Mijn school heet de Fugelsang en 
ik zit in groep 6. Juf Lisanne is 
er op maandag, dinsdag, donder-
dag en vrijdag. En meester Mark 
is er op woensdag. Ik vind mijn 
school gezellig, leuk, leerzaam 
en interessant. Rekenen vind ik 
best lastig, maar ook heel saai! 
Gym en crea vind ik de leukste 
vakken op school.

Wat wil je later worden?
Het lijkt me erg leuk om bij de 
dierenambulance te werken, 
omdat ik een echte dierenvriend 
ben. Thuis hebben we 3 konij-
nen, Snuffie, Bumper & Sok. Ze 
hebben een mooi, groot hok in 
de achtertuin. In huis hebben we 
2 parkieten, Gurbe & Doeke.

Wat is het spannendste wat je 
hebt meegemaakt?

Het spannendste wat ik heb mee-
gemaakt is dat ik met mijn vader 
in de rollercoaster ging in Dui-
nen Zathe. 

Wat vind je mooi aan Berltsum?
Wat ik mooi vind aan Berltsum 
is dat het erg gezellig is in 
Berltsum. En er worden vaak erg 
leuke activiteiten georganiseerd 
door It Piipskoft l



Glasbewassing
Schoonmaak
Hogedrukreiniging
Specialistische reiniging 
Zonnepanelenreiniging
NEN-keuringen 

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

■ KELDERAFDICHTING

Berltsum • 0518-41 92 95
www.siegersmagevelrenovatie.nl

It Achtepaed 7
9041 EE BERLTSUM

06 2036 5470
hisse@brouwergevelrenovatie.nl

Als registerpodoloog én fysiotherapeut 
behandel ik zowel volwassenen, 
kinderen als sporters met voetklachten 
zoals hielpijn, doorgezakte voeten en 
pijn onder de voorvoeten.
Maar ook mensen met knie-, heup-, en 
rugklachten hebben veelal baat bij mijn 
behandelingen.

De praktijk is aangesloten bij Podozorg 
Nederland. Podozorg Nederland is 
een groep (register)podologen en 
podotherapeuten die het er samen over 
eens zijn hoe de optimale voetzorg er 
uit moet zien en zo handelen wij ook. 
Voor elke voetklacht bieden wij een 
complete oplossing op maat.
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Het adres voor 

totaal inrichting 

van tuin, kamer 

en vensterbank

(Let op onze wekelijkse aanbiedingen in de Franeker Crt.)

Veilingverse aanbiedingen 
en voordelig geprijsd

Prommehof 6 / 9041 GH Berlikum / telefoon (0518) 461587 - 462367 / telefax (0518) 461587

Specialisten

in binnen- en

buitenschilderwerk,

wandafwerking

en beglazing

Vakmanschap hoeft
niet duur te zijn...

Dames & HerenDames & Heren 

Iedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tariefIedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tarief 

Bitgumerdyk 30b    
9041CE Berltsum 

    info@born-graaf.nl 
    www.born-graaf.nl
    T 0518-461800

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

Vaste prijs  
voor uw  
boekhouding?
Op ons kunt u rekenen

Bitgumerdyk 30b   
9041CE Berltsum 

    info@born-graaf.nl 
    www.born-graaf.nl  
    T 0518-461800

 Afvoer
 verstopt?

Tichelersdyk 22, 9041 EP Berlikum
Tel: (0518) 46 24 89 info@tendensberlikum.nl

Naast het ontstoppen van afvoeren doen wij ook 
aan renovatie van rioleringen, glasbewassing, 
houtwerk afnemen en schoorsteenvegen.

BEL 06 53 173 042



Een uitgeslapen Sint met 
uitgenaaide Pieten
Voor wie mij in de vorige editie 
nog niet had getroffen stel ik me 
graag nog even voor. Murkje is 
mijn naam. Sinds kort woon ik heel 
erg naar mijn zin ergens tussen 
Berltsum en Wier. Ik heb het smoor-
druk met het integreren tussen de 
Berltsumer hûnen en de Wierster 
Katten. Tijdens al dat “geïntegreer” 
maak je natuurlijk weleens iets mee 
of er komt je via via iets ter ore wat ik dan toch graag even kwijt wil. En 
wat leuk dat dat hier mag van de redactie van Op ‘e Roaster. Als ras-
echte Friezin ben ik best flexibel en daarom vertel ik mijn verhaal in het 
‘Hollânsk’. Ook voor de mede-integrerende hollandstaligen is het noflik 
dat ze overal een beetje van op de hoogte kunnen blijven en mee kunnen 
praten. Neemt u het mij echter niet kwalijk als u mij hier en daar op een 
Frisisme betrapt...

Nou, november was een druk maandje hoor! In de eerste plaats 
voor Sinterklaas en zijn Pieten fansels, maar daarmee ook ze-
ker voor mij want waar tref je nou meer mensen dan bij een 
Sinterklaasintocht? Elke week en soms zelfs elke dag doken 
Sint en Piet wel ergens op. Live bij de intochten in Berltsum 
en Wier, bij het Sinterklaasfeest op de Foarútgong, maar ook 
prachtig mooi online op Holleboek, Youtube en Insta....wat op 
zich ook wel eens lekker relaxed was bij de warme kachel en 
een pepernootje erbij. 
Op 20 november fietste ik naar Wier om daar voor het eerst 
dit jaar de goedheiligman te treffen. Alhoewel dat nog wel wat 
voeten in aarde had. De kinderen stonden vol verwachting bij 
de brug te wachten, maar Sint zelf was in geen velden en we-
gen te bekennen. Wel kwamen er een paar Pieten langs die 
zich, net als de kinderen, afvroegen waar de Sint kon zijn. 
Wat bleek? Hij had zich prinsheerlijk neergegeven in het 
kaatshokje in Wier. Door zijn gesnurk kwamen de kinderen 
hem gelukkig op het spoor. Had de beste man soms last van 
een jetlag? Hij kwam toch zeker uit Spanje en niet helemaal 
uit Amerika overgevlogen zou je zeggen? Misschien lag het 
wel gewoon aan het geheister met de tabberd die hij nog even 
in Wier aan zou trekken. Hopelijk had hij in Berltsum de kop 
er wel goed bij!
Ik was er niet helemaal gerust op dus een week later verliet 
ik weer de warme kachel. Deze keer fietste ik naar de intocht 
in Berltsum. Op it Skil trof ik gelukkig een goed uitgeslapen 
Sint aan. Met het Sinterklaasrepertoire van Muzykferiening 
OpMaat op de achtergrond was het sowieso al een hele toer 
om in slaap te vallen en anders hield Hoofdpiet hem wel goed 
bij de les. Dat mag je natuurlijk ook wel verwachten van een 
Hoofdpiet met 20 jaar ervaring.
Het viel me trouwens wel op dat al die ervaring er niet ga-
rant voor stond dat de andere Pieten in het gareel bleven. Een 
paar Pieten naaiden uit en stapten zonder OV-kaart in de bus 
van Lijn 71. Ook de Poiesz en Slagerij Smit maakten ze on-
veilig met hun baldadig gedrag. Maar vooruit, ook zij mogen 
weleens een lolletje hebben na een drukke week. Uiteindelijk 
was het zowel in Wier als in Berltsum een mooi kinderfeest 
en daar ging het om!  Inmiddels is het al bijna kerst en oud 
en nieuw en ook dan gebeurt er vast ook weer van alles in 
Berltsum en Wier. Ik houd u op de hoogte!
Noflike kriistdagen en folle lok en sein yn 2022 l 

Murkje

MURKJEBerltsum feriening
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Reünie 
Toaniel-
feriening 
Elts syn rol
Berltsum, 1 december 2021
 
Dit jier yn oktober is it 50 jier 
lyn dat toanielferiening Elts 
syn rol oprjochte is. 

Troch de situaasje yn it ofrûne 
jier ha we in skoft net folle dwaan 
kinnen. We bin no wer dwaande 
om dit winterskoft al wer wat op 
de planken te bringen. Hjir komt 
ynkoarten mear neis oer. Werom 
nei us jubileum. 

Al 50 jier ha we foarstellingen jûn 
yn it doarp. Earst yn de seal fan 
café Hof van Holland, letter yn 
It Heechhout. In hiel ferskaat on 
stikken ha we al spyle. Hjirneist 
ha we no ek al hast 10 jier foar-
stellingen holden mei de jon-
gerein op it toaniel. Al mei al in 
ryke skiednis. 

Dit moment wolle we net samar 
foarby gean litte. We wolle yn 
maart 2022 in reunie hâlde foar 
alle leden en âld leden fan Elts 
syn rol. Mei elkoar mei in hapke 
en in drankje âlde foto’s besjen, 
oer de spyle stikken prate en oare 
herinneringen ophelje. We wolle 
dit dwaan op sneon 19 maart 
2022. 

Jim kinne jim oanmelde fia: 
eltssynrol@gmail.com 
De kommende tiid litte we noch 
wol mear fan ús heare. Sawol oer 
dizze reunie as oer de stikken dy 
we spyljen gean l  

It bestjoer

Flessenactie Elts syn Rol
Fles leeg? Bewaar em dan! Op maandag 3 januari a.s. komt 
Toneelvereniging Elts syn Rol namelijk bij u aan de deur om 
lege flessen in te zamelen. De spelers komen vanaf 15.30 uur 
op een verrassende wijze bij u langs...

Alle flessen met statiegeld (ook de kleintjes) zijn van harte wel-
kom. De opbrengst wordt gebruikt voor de nieuwe voorstelling(en) 
in 2022! Dus geen gesleep met lege flessen naar de supermarkt, 
wij halen ze graag bij u op. Tot dan! l  

Karperuitzet in Visparel 'De HegeWier'
 

Zaterdag 27 november 2021 zijn er in opdracht van HSV De Deinende Dobber 60 karpers 
in de HegeWier (tussen Menaam en Berlikum) uitgezet.

Kerstviering
Het is begin december nog onzeker hoe we kerst dit jaar kunnen 
vieren. We hebben een mooi programma gemaakt, maar dit kan 
aangepast worden vanwege coronamaatregelen. Hoe dan ook, 
kerst en het vieren van de geboorte van Jezus, dat gaat door. 
Juist in deze donkere tijd kijken we uit naar het licht.

Huisartspraktijk
R.A.Comello te BERLIKUM

Eindejaarsmededelingen
PRAKTIJK EN APOTHEEK GESLOTEN 

van vrijdag 24 december 2021 t/m vrijdag 31 december 2021
Datum Overdag Avond/nacht
Vrijdag 24 december Berlikum (8-17) Dokterswacht
Zaterdag 25 december   Dokterswacht Dokterswacht
zondag 26 december   Dokterswacht Dokterswacht
Maandag 27 december Berlikum (8-17) Dokterswacht
Dinsdag 28 december Marssum (8-17) Dokterswacht
Woensdag 29 december Marssum (8-17) Dokterswacht
Donderdag 30 december Beetgumermolen  (8-17) Dokterswacht
Vrijdag 31 december Beetgumermolen  (8-17) Dokterswacht
Zaterdag 1 januari Dokterswacht Dokterswacht
zondag 2 januari Dokterswacht Dokterswacht

GEOPEND voor DRINGENDE MEDISCHE ZAKEN:
Wees op tijd met u herhaalrecepten, u kunt 
bestellen t/m dinsdag 21 december 10.00 uur

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

Sportvisserij Friesland heeft ge-
zorgd voor de inkoop van deze 
prachtige vissen voornamelijk 
spiegel en schubkarpers in het ge-
wicht van 1 à 2,5 kg. Het bestuur 
van HSV De Deinende Dobber 
hoopt dat na de recentelijke ope-
ning van de Visparel nu een be-

langrijke stap te hebben gezet in 
het vergroten van het karperbe-
stand. Wij wensen de  karpervis-
sers  veel plezier met het vissen 
op deze prachtige vissen en ho-
pen mooie foto,s van jullie vang-
sten te mogen ontvangen l Het 
bestuur van HSV De Deinende Dobber 

 
KERSTPROGRAMMA 2021
Thema: ELKE VOGEL ZINGT ZIJN 
LIED
 
Kerstnachtdienst
De kerstnachtdienst wordt vrij-
dag 24 december om 21.30 uur 
uitgezonden via Youtube of www.
pgberltsum.nl. De dienst is van 
tevoren opgenomen. Voorganger 
is Tsjikke Bloem en Muzykferie-
ning “Opmaat” zal de muziek 
verzorgen. Collectedoel is voor 
Afghaanse vluchtelingkinderen.
Eerste Kerstdag, 
zaterdag 25 december
De kerstgezinsdienst begint om 
10.30 uur, o.l.v. Carlijn Niesink.
Mede georganiseerd door de lei-
ding van de kindernevendienst 
en de Kerstcommissie. Er zullen 
vreemde vogels in de kerk zijn…
We hopen met veel kinderen een 
mooie kerstviering te hebben. Or-

ganist is Tjeerd Lautenbach en 
een kinderkoor zal zingen.
Tweede Kerstdag, 
zondag 26 december
Deze dienst begint om 9.30 uur 
en Ds.F. Hartmann gaat ons voor.
Organist is Alef Wiersma.
Jeugdactiviteiten
Op 11 december is er voor de ba-
sisschooljeugd een vossenjacht 
in het dorp. De vogels en ande-
re dieren zullen zich op eerste 
kerstdag weer laten zien tijdens 
de kerstgezinsdienst.
Voor de kinderen van 6-12 jaar is 
er een knutselmiddag op 29 de-
cember van 14-15.30 uur in het 
Centrum.
Graag van tevoren opgeven: bij 
Mulder 0518461499 of janne-
kealje@hotmail.com
 
Wij wensen u/jullie gezegende 
kerstdagen toe l
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Sinterklaas en zijn Pieten on tour in WierLeuke activiteiten op 
OBS Lyts Libben
 

Art
Op 17 november kregen de groepen 7/8 een dag les van werelddo-
cent Els Posthumus. De kinderen kregen een workshop ‘Teken een 
kers’ waarin diverse technieken aan de orde kwamen. Wat waren 
de kinderen geconcentreerd, gedrevenheid en enthousiast aan het 
tekenen. Iedereen deed zijn uiterste best om er een prachtig resul-
taat van te maken. Dat is gelukt!
 

Yoga
Het welzijn van onze kinderen staat altijd voorop op OBS Lyts Lib-
ben. Het is enorm belangrijk dat een kind zich happy voelt en ont-
spannend is zodat het lekker kind kan zijn! Daarom volgen alle 
groepen momenteel yogalessen van juf Christa. Juf Christa neemt 
de kinderen mee in ontspannende oefeningen en (pepernoten)
massages. De lessen zijn tegelijk actief én ontspannend. De kin-
deren vinden het heerlijk en voelen zich na die tijd super relaxed.

 

De Taal van je verhaal
Op donderdag 25 november kwam beeldend kunstenaar Alie in de 
groepen 5 en 6 een les geven uit het project ‘De taal van je verhaal’. 
Het werd een hele speciale ‘taal toverles’. De kinderen maakten in 
groepjes een spannend verhaal m.b.v. woorden die ze op een schijf 
gedraaid hadden. Ook maakten ze er samen een prachtig knutsel-
werkje bij. Tot slot werden de verhalen in de klas voorgelezen en 
de knutselwerkjes geshowd. Wat een superleuke les l 

Bloembollenactie Fûgelsang succes  
De afgelopen weken zijn alle leerlingen van de Fûgelsang druk bezig geweest met het verkopen 
van bloembollen. Dit hebben ze gedaan met de organisatie “Mijn school in bloei”.
En we hebben een kleine stimuleringsprijs eraan vastgekoppeld.

Dit heeft groot effect gehad want 
er is voor € 4.524,- bruto ver-
kocht waarvoor een hartelijke 
dank u aan u allen! Groep 6 heeft 
in verhouding leerlingaantal en 
totaalbedrag het hoogste bedrag 
voor de speeltuin verdiend en 
wel € 700,- wat een gemiddelde 
van € 38,89 per kind opleverde. 
Deze groep heeft een grote zak 
met bloembollen gekregen voor 
de schooltuin. Ondertussen zijn 
de bollen gepoot en wachten we 
het voorjaar af. Verder heeft de 
commissie gekeken naar welk 
kind het meeste verkocht heeft 
oftewel wie verdient de titel 
“Kampioen bollenverkoper Fû-
gelsang?" In de onderbouw is dat 
Pawet uit groep 4 geworden, met 
€130,- en in de bovenbouw zijn 2 
meisjes die allebei evenveel ver-
kocht hebben, Marike uit groep 6 
en Elaine uit groep 5 met ieder € 
125,-. Zij kregen een mooie doos 
kleurpotloden en hun eigen zak 
met bloembollen. Ten tijde van 
het rondbrengen aan de klan-
ten sloeg het corona virus toe op 
school waardoor hier en daar wat 
vertraging ontstond. Ook was bij 
het bloembollenbedrijf sprake 
van ziekte en uitval waardoor 
wat strubbelingen bij de levering 

ontstonden. Maar de commissie 
hoopt dat alsnog iedereen op tijd 
de bollen heeft gekregen en dat 
Berltsum in het voorjaar er een 
stuk fleuriger bij komt te staan. 
Gelukkig kon de school als van-
ouds rekenen op de hulp van de 
activiteitencommissie met het 

sorteren van alle bestellingen. 
Namens de jeugd in Berltsum 
“een dank je wel” want hiermee 
is weer een stapje voorwaarts 
gezet in de realisatie van de plan-
nen voor de speeltuin. Meerdere 
acties zullen nog volgen. Kunnen 
we ook dan op u rekenen? l

Sinterklaas en zijn Pieten op de Foarútgong
Afgelopen week ontvingen de kinderen van de Fûgelsang en Lyts Libben een brief van Sinterklaas. Hij schreef dat hij twee Pieten mee wilde nemen. Alleen deze Pieten 
hadden nog geen  pietendiploma. 

De goedheiligman vroeg of deze 
Pieten op onze scholen in oplei-
ding mochten. Het speellokaal 
was de ideale plek om een school 

in het klein na te bootsen. Iedere 
nacht, wanneer iedereen naar 
huis was, oefenden de Pieten zich 
helemaal suf.

Natuurlijk was dit heel vermoei-
end voor de beide Pieten en vielen 
ze in slaap in de opgezette tent in 
de binnentuin van school. Omdat 
het afgelopen week ook een aan-
tal keren heel erg koud was zoch-
ten ze een warmer plekje in de 
school. In meerdere klassen von-
den de Pieten een slaapplek met 
dekentjes en kussens.
Op donderdag 2 december was 
het dan eindelijk zover. Iets waar 
de kinderen al heel lang naar uit-
keken……..Sinterklaas, vergezeld 
door zijn twee Pieten, kwam een 
bezoekje brengen op beide scho-
len. Alle kinderen van groep 1 t/m 
4 brachten een bezoek aan Sinter-
klaas en zijn twee (nog niet gedi-
plomeerde) Pieten in het speello-
kaal. Vrolijke en blije kinderen, 
met gespannen koppies en sneller 

kloppende hartjes lieten hun kun-
sten aan de Sint en zijn twee Pieten 
zien. Het klonk hem als muziek in 
de oren. De kinderen besloten sa-
men met Sinterklaas dat de Pieten 
een diploma verdienden waarna 
deze aan hen werd overhandigd. 
Toen de cadeaus waren uitgedeeld 
brachten Sint en zijn Pieten nog 

een bezoekje aan de kinderen in 
hogere groepen. In deze groepen 
was er hard gewerkt aan mooie, 
unieke, originele en persoonlijke 
surprises en gedichten. Iedereen 
werd in het zonnetje gezet. En zo 
kwam een einde aan een zeer ge-
slaagde dag. “Dag Sinterklaasje en 
tot volgend jaar” l



     
 AGENDA

CORIENS ITEN

Eton mess, in 
hearlike 'troep'
Kryst is faaks in tiid fan nostalgy en 
oantinkens. As't de ferskes foar it 
earst dit jier op de radio hearst, dan 
komme flarden fan smaken, geuren 
en mominten boppe. Bygelyks de 
wytlof yn ham en tsiis dy't wy faaks 
mei kryst iten. Of de geur fan in 
waksineljochtsje dy't je útblaze, foar 
je gefoel sitte je sa wer oan it krys-
tontbyt op de basisskoalle.

Wat soe it moai wêze at we dit jier wer by elkoar oan tafel sitte 
kinne en nije smaken en geuren tafoegje kinne oan dy kryst 
oantinkens. Bygelyks mei it kryst-weardich neigerjocht 'Eton 
mess'. Sa as de namme al seit mei it der lekker rommelich út-
sjen. Een miks fan bakkersskúm (ek wol merengue), rjemme 
en farsk fruit. In geweldiche kombinaasje dy der by iederien 
goed yngiet. Dizze fariant is mei mango en passyfrucht, hiel 
tropysk en fris. Mar kinst it ek mei ierdbeien, blauwe beien 
en framboazen meitsje. It is makklik te meitsjen en slagget 
altyd. Oan de slach! 

Ingrediënten Eton mess voor 5 personen:
150 gram merengue schuim (jeurgens, jumbo) of 
torenschuim (vos banket, ah)
400 gram mango
3 passievruchten
300 ml slagroom
1x zakje klopfix (zie tip1)
3 a 4 el suiker

Zo maak je het:
1.  Klop slagroom met de klopfix op tot het stevig is. Voeg 3 a 4 

el suiker toe en proef of het zo lichtzoet is. Voeg eventueel 
nog een lepel toe. 

2.  Halveer de passievrucht. Snijd de mango in kleine blokjes 
en doe dit onderin de glaasjes.

3.  Maak nu laagjes: Verbrokkel over de mango twee meren-
gue schuimpjes, dan een flinke lepel slagroom, dan weer 
mango en een tl passievrucht, weer 2 merengue schuim-
pjes verbrokkelen, 2 
el slagroom, dan weer 
mango, toefje slag-
room en een tl passie-
vrucht en mango. 

4.  Nog een half schuim-
pje erop en dan direct 
serveren. 

Tip 1: Als je klopfix aan 
de slagroom toevoegt, 
kun je dit in de ochtend 
alvast klaarmaken. Daar-
naast kun je de mango al-
vast in blokjes snijden en 
in de koelkast bewaren. 
Het maken van de laag-
jes doe je op het laatste 
moment en is zo gepiept.
Tip 2: Lijkt het je leuk om 
de merengue zelf te ma-
ken? Op coriensiten staat 
het recept, als je zoekt 
op 'eton mess' l 
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Berltsum kultuer

17 december 18.00 uur Oud Papier-Berltsum
19 december 14.30 uur Inez Timmer: Kerstengelinez, 
 Teatertsjerke Wier 
24 december 21.30 uur Kerstnachtdienst 
 (Youtube of www.pgberltsum.nl)
25 december 10.30 uur Kerstgezinsdienst, Koepelkerk
26 december 09.30 uur Kerkdienst, Koepelkerk
29 december 14.00-15.30 uur Knutselmiddag kinderen 6-12 jaar 
 in het Centrum
3 januari 15.30 uur Flessenactie Elts Syn Rol
8 januari 10.00 uur Oud Papier-Wier
16 januari 14.30 uur Something Else, Teatertsjerke Wier

Decemberactie 
UBW 2021
 

Het is alweer zover, de oude lieve 
Sint zit alweer op de boot naar 
Spanje. De kaarsjes branden bij 
de meesten al, op naar de kerst 
en oud en nieuw! De etalage van 
De Tolfde op de hoek van de Bu-
orren is weer ingericht door UBW 
met deze keer 18 prijzen. In ver-
band met corona hebben we dit 
jaar besloten om minder prijzen 
te kopen waardoor er minder 

contacten noodzakelijk zijn.
Maaaaaar, maar wel van grotere 
waarde. Dus kom en verlekker 
je voor de etalage!! Deze mooie 
prijzen zijn uiteraard gekocht bij 
onze leden. 
Hoe wint u een dergelijke 
mooie prijs:  U ontvangt vanaf 6 
december een UBW bonnetje bij 
€ 25.- boodschappen bij de deel-
nemende winkeliers, kappers, 
salons, etc.. De ingevulde bon-
nen brengt u naar de Poiesz en 
deponeert ze in de blauwe con-
tainer.De trekking is op 11 en 18 
december op de namiddag en op 

31 december om ongeveer 14.00 
uur. Dus, wees op tijd! De win-
naars worden bekend gemaakt 
op een poster bij de deelnemen-
de winkeliers en De Tolfde.Op 
oudejaarsdag na 15.00 uur wor-
den de prijzen thuisbezorgd. Is 
dat niet een leuke service? Nou, 
dat dachten wij ook! Wie weet, 
tot dan!!!!
Koop lokaal, koop in eigen dorp, 
dan maak je kans op deze mooie 
prijzen l 

 
Hele fijne feestdagen toegewenst.
Bestuur van UBW

Kerstengelinez in Teatertsjerke Wier
Beschermengelstaking in de derde hemel, gele hesjes zweven door de wolken en er dreigt een 
schrijnend hemels personeelstekort rond de feestdagen. Hoewel ze zich vast had voorgenomen dit 
jaar met Kerst naar de Bahama’s te vliegen, springt Kerstengelinez nog één keer in als reddende 
engel.

Een nieuw muzikaal kerstprogramma met verhalen, meezing-momenten, een kruimeltje bezinning en 
een stevige portie gezellige kerstpret. En alles draait om de liefde.

Zondag 19 december om 14.30 uur. Reserveren via s.sevenster@hetnet.nl l 



 

Redactieleden:
Carla de Jong 
Frans Rob
Joke Wassenaar
Tryntsje Zwart
Amarins Haijma

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

Verspreiding
Zie colofon ‘De Stienser’ - 
door: FRL Leeuwarden (tel. 058-2154157)

Opmaak
Brandsma Offset Ferwerd
(Druk- en zetfouten voorbehouden)

Email
Advertenties: advertentie@berlikum.com
Kopij: krant@berlikum.com 

Colofon 
Op'e Roaster

Adverteren
Aanlevering: Advertenties kunt u digitaal aanleveren per 
email. Graag als JPG-, EPS-, TIFF- of PDF-bestand.

Kopij
-    Kopij (max. 350 woorden) kan worden aangele-

verd in een Microsoft Word file en gemaild naar:              
krant@berlikum.com 

-    Foto’s die geplaatst moeten worden als apart bestand aan-
leveren.

  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 reso-
lutie hebben van minstens 300 dpi (min 1 MB) in JPG, TIFF 
of PSD file. 

-  Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. 
-    De redactie behoudt zich het recht voor tekst in te korten 

of artikelen te weigeren. 

Sluitingsdata voor de eerstvolgende editie van      
Op ‘e Roaster
•  Advertenties dienen uiterlijk maandag 3 januari 2022 aan-

geleverd te worden per email: advertentie@berlikum.com. 
•  Kopij dient uiterlijk maandag 3 januari 2022 op de 

redactie aanwezig te zijn via krant@berlikum.com

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
woensdag 19 januari 2021

■  MATRASSEN, LATTENBODEMS, DEKBEDDEN, 

KUSSENS, BEDLINNEN

■ DAMES- EN HERENKLEDING

■ WERKSCHOENEN, KLOMPEN, DAMESSCHOENEN

■ GEREEDSCHAPPEN

■  AUTO ONDERHOUDSPRODUCTEN, 

 AUTO/AANHANGWAGEN ONDERDELEN

■ SPEELGOED

■ HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN

■ BREI- EN HAAKGAREN, HANDWERK ARTIKELEN

■ LEVENSMIDDELEN

■ VERF EN SCHILDER ARTIKELEN

■ HOME DECORATIE

■ HONDENVOER

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

Tichelersdyk 28b Berlikum

1500 m2 

winkelplezier!

En gratis parkeren 

voor de deur!

Zijlstra Bouw BV
It Koartlân 1, 9041 VB Berlikum

T 0518 - 46 20 63
F 0518 - 46 10 37

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

Onze kracht is onze toegevoegde waarde. Die vertaalt 
zich in zich in betrokkenheid, duidelijkheid en kwali-
teit. Met onze specifieke klantgerichte aanpak en het 
hoge kennisniveau weten wij zakelijke en particuliere 
opdrachtgevers aan ons bedrijf te binden. 

Bij ons staat de opdrachtgever centraal. Begrijpen,   
creëren, realiseren en vooral ontzorgen zijn de kern-
waarden waar wij voor staan. 

Spreekt u dit aan? Bel/mail dan eens met Zijlstra Bouw  
in Berlikum en vraag naar de mogelijkheden.

Zijlstra Bouw. Altijd in vorm. 

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


