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Noa is mei mem oan it winkeljen As mem op in swarte tas 
wiist, seit Noa: “Noch in tas? Do hast al tassen genôch!”

Lars is by syn pake en beppe op besite. Pake is krekt mei 
pensioen, wêrop ’t Lars freget: “Wêr moat pake no fan libje? 
Is pake no in asielzoeker?”

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

Hilde mag zich een wereldreizi-
ger noemen. Zo is ze in de peri-
ode 2009/2010 in Amerika ge-
weest en daar heeft ze toen een 
“travel bug” opgelopen. Het rei-
zen en de kennismaking met an-
dere delen van de wereld hadden 
haar in de greep. Na een klein 
jaar weer in Nederland werken 
werd een nieuwe reis van 12 
maanden gepland. Een reis zon-
der planning door Azië, Australië 
en Nieuw Zeeland.

Op de vraag “ Hoe kwam je er-
bij om naar Nieuw Zeeland te 
gaan?” volgt een simpele doch 
nieuwsgierige verklaring. Ik heb 
vanaf mijn kleuter tijd contact 
met de familie Bangma in Nieuw 
Zeeland gehad. Mw Bangma was 
een zuster van Popke Schram. 
Sake en Neeltje Bangma waren 
in de vijftiger jaren geëmigreerd 
en kwamen regelmatig terug 
naar Berltsum voor familie be-
zoek. Ze vonden het leuk om een 
klein meisje in Fryslân te kennen 
en hebben Hilde geënthousias-
meerd om meer van de wereld 
te ontdekken. Hun kleindoch-
ter Danielle en Hilde hebben als 

penvriendinnen vanaf hun acht-
ste jaar regelmatig met elkaar 
geschreven.
Tijdens haar reis is Hilde voor een 
langere tijd in Nieuw Zeeland 
verbleven met het welbekende 
working-holiday visum die je kan 
aanvragen tot je 31e om zo een 
jaar door Nieuw Zeeland te wer-
ken en te reizen. Dit gebeurt op 
veel grotere schaal dan dat hier 
in Nederland bekend is. 

Zo is Hilde in Christchurch in 
een hostel, vergelijkbaar met 
een jeugdherberg, aan het werk 
gegaan. Haar werk in Nederland 
had ze achtergelaten met on-
betaald verlof, dus moest ze in 
2012 weer naar terug naar Ne-
derland. Toch bleef de baan in 
Nieuw Zeeland nog steeds lon-
ken. Na een werk visum te heb-
ben geregeld kon ze in januari 
2013 haar werk in Nederland op-
zeggen en opnieuw naar Nieuw 
Zeeland vertrekken.

Vervolgens benoemd Hilde een 
paar belangrijke aspecten van 
deze stap, t.w.: “Vertrekken be-
tekent knopen doorhakken”, “Je 

kunt altijd weer terug” en “Angst 
is maar voor even, spijt is voor 
altijd.”
De baan waarvoor ze was terug 
gegaan viel een beetje tegen, 
maar ze was er nu wel achter 
dat Nieuw Zeeland een land voor 
haar was. Vertrekken was geen 
optie dus in november 2013 is 
ze een nieuwe baan in het zui-
den in de buurt van Queenstown 
begonnen. Een baan midden in 
de natuur, bij een groot meer 
tussen de enorm hoge bergen. 
Ze runde daar een lodge, een 
samenvoeging van hotel, res-
taurant en hostel. Haar huidige 
vriend Michel (afkomstig uit 
Maassluis) kwam daar in maart 
2014 om voor een paar weken 
klusjes te doen en was, net als 
Hilde in haar eerste jaar, op een 
working holiday visum door 
Nieuw Zeeland aan het werken 
en reizen. De klusjes kunnen 
van alles zijn van houthakken, 
schoonmaken tot het helpen in 
de keuken van het restaurant of 
andere toeristen begeleiden tij-
dens het kajakken. Michel zou 
drie weken blijven maar dit wer-
den al snel maanden. Tijdens het 

Berltsumer om útens: Hilde Hoogterp en het 
leven op een vulkaan
Even op bezoek bij Hilde Hoogterp op de Skoallestrjitte in Berltsum is wel een bijzonder begin 
voor een interview. Wanneer u weet dat Hilde woonachtig is in Nieuw Zeeland, en zij voor een kort 
bezoek bij ouders was, begrijpt u dat alles goed gepland moest worden.

interview lieten ze mij prachtige 
omgevingsfoto’s zien, waarmee 
ook duidelijk werd waarom ze 
beiden verliefd zijn geworden op 
Nieuw Zeeland.

In juli 2014 (winter in NZ) kon-
den ze tijdens het laag seizoen 
tien weken een reis rond de we-
reld maken waarbij ze twee we-
ken in Nederland waren voor tijd 
met familie. Eenmaal terug in 
NZ is Michel naar Christchurch 
vertrokken omdat daar als pro-
ject manager mee te werken 
aan de heropbouw van de stad 
na de aardbeving van Feb. 2011. 
Eind 2014 is ook Hilde terug 
verhuisd naar Christchurch en 
kon er weer een nieuwe banen 
zoektocht beginnen. Er was snel 
weer werk, maar daarbij is de in-
stelling van ‘alles oppakken wat 
maar kan’ wel belangrijk. Met 
een nieuw baan was een nieuw 
werkvisum weer mogelijk. 

Nieuw Zeeland zit vol met al-
lerlei nationaliteiten. Michel en 
Hilde worden dus niet als bui-
tenlanders beschouwd. Op vele 
plaatsen is er sprake van seizoen-
werkers in het toerisme. Het 
toerisme is dan ook van groot 
belang voor de economie van 
Nieuw Zeeland. Sinds 2008 was 
er ook in deze toeristenindustrie 
een forse crisis. Sinds afgelopen 
zomer is er weer een stijging van 
het aantal toeristen. Het is ook 
nog steeds een effect van de film 
“Lord of the Rings”. Wat vinden 
de inwoners van die stroom toe-
risten? Het belast de natuur, al-
les is nu nog gratis maar dat staat 
hierdoor onder druk. 

Hoe lang blijven jullie nog in 
Nieuw Zeeland? ‘In ieder geval 
nog twee jaar. We hebben nu de 
verblijfsvergunningen op orde, 
in die zin is er geen haast om 
te vertrekken. We zien ons niet 

snel terug in Nederland, want 
de bergen hebben voor ons iets 
uitdagends en we houden van de 
rust en vrijheid.’
Nieuw Zeeland is 8x groter dan 
Nederland en heeft maar 4.5 mil-
joen inwoners. 

Hilde en Michel denken anders 
dan de gemiddelde Nederlander. 
Ze leven nu, en hebben nog veel 
dromen om naar andere landen 
te gaan. Rondfietsen in Zuid-
Amerika en Europa en hopelijk 
nog door Afrika met als afwisse-
ling om vrijwilligerswerk te gaan 
doen met mensen en wilde die-
ren.

Een avontuurlijk paar? “We gaan 
onze droom achterna’’. Globale 
plannen worden altijd gesmeed 
maar concreet zijn ze nooit. Ze 
veranderen vaak van ideeën om-
dat ze dingen aanpakken die op 
hun pad komen. Als je te veel 
plant mis je de leuke spontane 
momenten.

Wil je dit ook doen? Ga er dan 
voor. Je kan altijd weer terug 
naar het leventje dat je had maar 
dan heb je het in ieder geval ge-
probeerd. Zo zijn Michel & Hilde 
ook begonnen. De Nederlandse 
mentaliteit moet je wel achter-
laten want flexibiliteit is belang-
rijk omdat dingen altijd anders 
gaan dan je van te voren had ge-
dacht. En dat maakt het ook zo 
leuk maar ook zo spannend!

‘Het is als een reis begonnen, 
maar is nu een levensstijl van 
ons. We kijken nog elke week 
naar de bergen alsof we ze voor 
het eerst zien en genieten van de 
kleine dingen. Ons motto: ‘Col-
lect moments, not things.’

Nieuwsgierig naar foto’s van Mi-
chel en Hilde? 
www.imhages.wordpress.com l

Hilde en Michel met op de achtergrond de bergen waar ze zo van kunnen genieten.



Bouwen is
teamwerk! 

Bij bouwen komt nogal wat kij-
ken. Hoe omvangrijker het pro-
ject, des te meer partijen zijn 
er bij betrokken. Om een klus 
naar wens te klaren, is ervaring 
alleen niet voldoende. Want elk 
project - groot of klein - heeft 
een coach nodig. Iemand die 
eruit haalt, wat erin zit door op 
de juiste tijd de juiste mensen 
in te zetten en aan te sturen. 
Zodat men elkaar in vakman-
schap aanvult en functioneert 
als één team. 

Spreekt u dit aan? 
Spreek dan eens af met 
Zijlstra Bouw in Berlikum.

Zijlstra Bouw B.V.       |     It Koartlân 1, 9041 VB Berlikum       |     Telefoon   0518 - 46 20 63
Fax   0518 - 46 10 37        |        E-mail   info@zijlstrabouw.nl          |       Site   www.zijlstrabouw.nl
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■ voeg- en metselwerk 
■ stralen 
■ betonrenovatie 
■ kelderafdichting 
■ kitapplicatie

Berltsum
0518-41 92 95
www.siegersmagevelrenovatie.nl

gu o dWyt

Ir C.M. vd Slikkeleane 4 
9041 CH Berltsum 
pieter@wytguod  -  06-16096296

IN- EN VERKOOP 
WITGOED 

REPARATIES 
- Reparatie tegen een 

vaste prijs  € 25  
   

   Incl. voorrijkosten  en 
30 min. arbeidsloon 

In het onderstaande verhaal vertelt zij 
ons iets over zich zelf. Wij horen iets 
over haar hobby’s, school en hoe zij het 
vindt om in Berltsum te wonen. De eer-
ste maanden op school zijn alweer ach-
ter de rug, benieuwd dus hoe het Marcel-
la tot aan nu toe bevalt! Veel leesplezier 
gewenst met haar eigen geschreven ver-
haal!
Hallo, ik ben Marcella Miedema. Ik ben 
11 jaar en ik voetbal graag. Ik heb twee 
broers en 1 zusje. Mijn moeder heet Tea 
en mijn vader heet Peter. Mijn moeder 
werkt in het ziekenhuis en mijn vader is 
buschauffeur. Ik woon in de straat Hem-
memastate op nummer 12. 
Ik wil later voetbalster worden. Ik zit op 
de school OBS Lyts Libben in groep 8 en 
ik vind school heel leuk. 
Ik heb een meester en mijn lievelings-
vakken zijn gym en rekenen. Volgend 

jaar ga ik naar het voortgezet onderwijs. 
Welke school weet ik nog niet. 
In Berlikum kun je veel soorten sport 
doen zoals voetbal, tennis, kaatsen, gym 
en dansen.
Ik zit zelf op voetbal in een meisjesteam 
dat vind ik heel leuk. In mijn vrije tijd 
vind ik het leuk om te voetballen, te 
knutselen en met mijn hamster Lucky te 
spelen. Ook ben ik wel eens bij een wed-
strijd van SC Heerenveen geweest. Dat 
is erg spannend. Mijn favoriete speler 
is Zeneli maar bij de vrouwen uiteraard 
Vivianne Miedema. Zij is ook op 15 juli 
jarig (dat kan toch geen toeval zijn!)
Groetjes Marcella.

Tot zover de bevindingen van Marcella 
Miedema in deze jeugdrubriek. In de 
volgende editie weer een ander persoon 
van groep 8 voor deze rubriek! l

Bern mei in ferhaal: Marcella Miedema
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Marcella Miedema. Zij is leerling 
van Lyts Libben en zit in groep 8. Het is een belangrijk schooljaar waarin onder 
meer de keuze wordt gemaakt voor de vervolgstudie. 

Wie weet zien wij Marcella Miedema later terug in het Nederlands vrouwenvoetbalelftal. Aan de 
naam zal het niet liggen!

Eartiids en No…
Sinterklaas en syn Swarte Pieten?
De donkere dagen steane wer foar de doar. It wurdt jûns wer betiid donker. 
We binne alwer healwei novimber en dat betsjut dat Sinterklaas wer it lân 
yn komt. Yn Berltsum binne we der ek dit ier wer klear foar. Wat my no sa 
benije sil is hoe de Berltsumer swarte Pieten der út sjen sille. As sil ik mar 
gewoan Pieten sizze, stel je foar as minsken swart assosjearje mei rasisme en 
diskriminaasje. 

It ôfrûne jier ha ús Pieten wol gauris even yn it nijs west. Guon minsken fine dat 
dy Pieten fierstente swart om harren kop binne en dat wurdt dan assosjearre mei 
slavernij en mishanneling. Oaren binne it der hielendal net mei iens en fine dat ús 
Pieten swart wêze moatte, sa as se altyd west hawwe. 

It bernefeest is al in iuwenâlde tradysje en einliks net mear fuort te tinken út it 
deistich libben fan in bern. Dêr't it eartiids begûn mei allinne Sinterklaas, kaam 
der letter ek in Piet by, in swarte. Geandewei ûntwikkele der de tradysje fan hiel-
tyd mear Pieten. Pieten binne soms wat dom, mar úteinlik binne se 
grutte bernefreonen. 

Wêerom soene wy dat feroarje wolle? Om 't 
der wetten binne dêr’t wy rekken mei 
hâlde moatte? Dy wiene der ommers 
eartiids ek al. Om 't der minsken 
binne die fine dat alles oars moat? 
Die sille der fest wêze en ek altyd 
bliuwe. It is wol dúdlik dat der in 
grut mar dochs ek lyts ferskil is tus-
ken eartiids en no. 

Ik ha it idee as meitsje wy ús hjoed 
de dei mear drok om saken as dat 
wy dat diene yn it ferline. In tra-
dysje is net foar neat in tradysje. 
It heart by ús. En hoewol wy no 
yn in oare wrâld libje, betsjut dat 
net fuortendaliks dat tradysjes net 
mear bestean meie l

Onder ideale weersomstandigheden 
wer-den eerst de lijnen uitgezet voor 
onder andere de parkeerplaatsen, mi-
nirotonde, het zebrapad. Hierna kon-
den we alles gaan verven. Het resultaat 
mag er zijn een prachtig verkeersplein 
waar de kinderen heerlijk kunnen fiet-
sen, steppen en autorijden.
We willen alle ouders die ons hebben 
geholpen om dit alles te realiseren 
nogmaals heel erg bedanken!!

Kinderopvang Okidoki, Mulseleane 13 in 
Berltsum, 0518-461889 l

Nieuws van Okidoki
Op zaterdag 29 oktober hebben we samen met een aantal enthousiaste ouders 
bij kinderopvang Okidoki een verkeersplein gemaakt. 

De kinderen van Okidoki op hun eigen verkeersplein.



Berltsum yn bedriuw
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Samen met zijn studiegenoot 
Jasper Stender (27) heeft Jelle-
Harm het bedrijf opgezet. “Ein-
liks is it bedriuw ûntstien yn de 
oplieding. Ik wurke wol gauris 
even tegearre mei Jasper en nei-
dat ús projekten klear wiene, 
woene wy wat nijs. Doe kaam 
it idee om in reklameburo te 
starten. Ik ha kennis fan fideo's 
meitsjen en Jasper hat kennis fan 
ûntwerpen. We ha ús krêften te-
gearre brocht en sa is it bedriuw 
ûntstien”.  

Akehorn is een reclamebureau 
dat zich richt op de verkoop van 
voornamelijk online video’s. 
Daarnaast kan het bedrijf ook je 
website bouwen of jouw social 
media vormgeven. Een bedrijf, 
of eigenlijk bureau dat breed in-
zetbaar is, maar zich heeft gespe-
cialiseerd in het ontwerpen van 
online video’s. “Wy wurkje ek in 
soad mei oaren. Oant no ta haw-
we we foaral opdrachten hân om 
fideo's te meitsjen. We hoege 
net te klaaien, wy ha genôch te 
dwaan. Minsken witte ús te fi-
nen en mûle-oant-mûle-reklame 
docht ek in soad. It aardige oan 
dizze opdrachten is dat je frij 
binne om te dwaan wat je wolle, 
yn gearspraak mei de opdracht-
jouwer natuerlik. Ik hâld der fan 
om echt wat kreatyfs te betin-
ken, eat dat oars as oars is. Ik wol 
minsken nijsgjirrich meitsje en 
ik hâld der fan om de grinzen op 
te sykjen”. 
Akehorn, je spreekt het uit als 

eekhoorn, is een veelzijdig, dy-
namisch en creatief bedrijf. Dit 
blijkt uit de naam van het bedrijf 
en het logo. “De namme fan it 
bedriuw is einliks hiel simpel 
ûntstien. Jasper mocht wol gau-
ris even game en dit wie syn 
bynamme yn it spultsje. Simpel 
mar effektyf. Wy ha besletten 
dizze namme oer te nimmen. 
Krekt even wat oars as oars. In 
simpele namme dat maklik te 
ûnthâlden en werkenber is. De 
namme komt dûbel en dwers 
werom yn it logo. Yn it logo sit 
de sturt fan in eekhoorn en ús 
slogan is: Let's get nuts”. 

Naast het werken in dit bedrijf is 
Jelle-Harm ook actief op het voet-
balveld, draait hij regelmatig 
R&B en hiphop muziek in TDF 
en houdt hij van reizen. Hij vindt 

het leuk om nieuwe dingen te be-
denken, te ontwerpen en uit te 
voeren. 

Sinds kort heeft het bedrijf zijn 
eigen werkplek in Leeuwarden 
in de Kanselarij. Hier huren ze 
een bureau vanwaar ze hun werk 
doen. Fanút hûs wurkje is fijn, 
mar no't wy in eigen plakje ha, 
is dat einliks better. “It plak dêr 
't we no sitte is ideaal. Ticht yn it 
sintrum fan Ljouwert;, we ha al-
legearre oare ûndernimmers by 
ús en as it nedich is, kinne we ek 
begelieding krije. Ik merk dat ik 
hjir mear enerzjy krij en dêrtroch 
ek effektiver oan it wurk bin. In 
perfekt plak foar ús.”

Bent u nieuwsgierig geworden en 
wilt u meer weten van Akehorn? 
Ga dan naar www.akehorn.nl l

Jelle-Harm Kooistra “kreatief en de 
grinzen opsykjend”
Pas 26 jaar en nu al succesvol ondernemer. Jelle-Harm Kooistra, mede-oprichter van reclamebureau 
Akehorn, mag niet klagen. Hij woont sinds kort samen met zijn vriendin, zit in de afrondende fase 
van zijn studie Communicatie en Multimedia Design en heeft een goed lopend bedrijf. 

Als organisatie mogen we terug-
kijken op een zeer geslaagde 
dag. De deelnemende bedrijven 
hadden hun deuren opengesteld 
voor publiek of presenteerden 
zichzelf in de speciaal hiervoor 
gebouwde ondernemerstent op 

industrieterrein west. Het weer 
was perfect en er waren een 
hoop mensen op de been om te 
bekijken wat de Berltsumer be-
drijven in huis hebben. 
Al met al een zeer geslaagde 
bedrijvendag en wat ons be-

treft zeker voor herhaling vat-
baar.

Winnaar ballonvaart Bedrij-
vendag 2016 bekend!
De organisatie had op de bedrij-
vendag ook een prijsvraag uitge-
schreven waarbij de winnaar een 
ballonvaart zou winnen voor 2 
personen. De prijsvraag bestond 
uit het beantwoorden van een 
aantal specifieke vragen over 
diverse deelnemende bedrijven. 
Het antwoord op deze vragen 
kon alleen worden beantwoord 
door het betreffende bedrijf te 
bezoeken. 
Aan het aantal ingeleverde ant-
woordformulieren hebben we 
kunnen zien dat hier veelvuldig 
gebruik van is gemaakt. Na zorg-
vuldige telling van de punten 
kwam mevr. B. Gerlofsma als 
winnaar uit de bus. Mevr. Ger-
lofsma mag dus de lucht in met 
2 personen. Hidde Visser heeft 
namens de organisatie de prijs 
inmiddels uitgereikt aan mevr. 
Gerlofsma lDe gelukkige winnares mag de lucht in!

Bomen langs de Koekoeksleane 
kerngezond
De 4 rijen abelen zijn om landschappelijke redenen, als buf-
fer tussen het dorp en het glastuinbouwgebied, geplant. Denk 
aan lichthinder en natuurcompensatie.

In het bestemmingsplan Berltsum/Wier staat deze beplanting aan-
gegeven als waardevolle, structuurbepalende beplanting en op de 
kaart van de Ecologische Hoofdstructuur van de provincie als te 
behouden beheersgebied en natuur buiten de EHS. Dat betekent 
niet dat er nooit gekapt mag worden, maar wel dat er zeer goede 
redenen moeten zijn om te kappen. 

De woonkwaliteit voor het gehele dorp is dermate verweven met 
deze beplanting dat het jammer is dat de gemeente niet de moge-
lijkheid heeft geboden aan alle inwoners om op het voornemen 
van kap te reageren.

Bij veel dorpsgenoten groeide het besef dat de monumentale abe-
len langs de Koekoeksleane ten onrechte door de gemeente als 
kaprijp bestempeld zijn. Een nader onderzoek door een boomdes-
kundige en een bosbouwdeskundige heeft deze indruk bevestigd. 
Een dergelijk onderzoek kan alleen effectief in het groeiseizoen 
worden uitgevoerd. Elke boom is bekeken. Het resultaat is dat alle 
bomen kerngezond zijn. De komende jaren bestaat er geen gevaar 
voor omvallen. Zij kunnen bijzonder goed tegen stormwind. Bij de 
zomerorkaan in 2013 zijn veel iepen in Berltsum omgewaaid. De 
abelen hadden nauwelijks schade. Wel is, zoals bij alle boombe-
plantingen, het nodig om eens in de vijf tot zeven jaar een snoei-
beurt te geven. 

De abelen zijn circa 40 jaar oud. Ze kunnen nog zeker 20 jaar mee. 
Hierbij is rekening gehouden met de relatief dichte stand van de 
bomen. Het voorstel van de gemeente is om de bomen in 4 termij-
nen te kappen. Het laatste kwart in 2023.

Het geeft aan dat de gemeente ook van mening is dat de veiligheid 
voorlopig niet in het geding is. Het gefaseerd kappen kost echter 
veel gemeenschapsgeld (geschat op minimaal €15.000,=). Minder 
geld voor het hout. Viermaal kappen. Viermaal verkeershinder. 
Viermaal herplant-maatregelen. Het uiteindelijk resultaat in 2023 
is een zeer rommelig beeld van de Koekoeksleane in allerlei sta-
dia van ontwikkeling. De eenheid is volledig zoek. Het genoemde 
voordeel van een gewenningsproces voor de inwoners is nauwe-
lijks relevant te noemen.

De ondergetekenden hebben daarom de Raad van de gemeente 
Menameradiel verzocht om de kap uit te stellen tot 2023. Dan de 
vitaliteit beoordelen en eventueel in één keer kappen. We kunnen 
dan zeker nog 7 jaar genieten van de prachtige beplanting, maar 
ook van de licht afschermende effecten.

De ondergetekenden zijn jaren nauw betrokken of betrokken 
geweest bij de groenontwikkeling en instandhouding in en rond 
Berltsum.

A. de Haan, M. van Hout, J. Hoogterp, D.H. Osinga, D.K. Osinga, K.H. Smits, 
U. Strooisma en C. van der Wal l

Geslaagde Bedrijvendag 2016
Op 1 oktober jl. hebben bijna 50 Berltsumer bedrijven zichzelf gepresenteerd tijdens de door Un-
dernimmend Berltsum-Wier georganiseerde bedrijvendag. 

Heeft uw buurt al een 
buurt-app ingesteld?
Ook Berltsum wordt de laatste tijd weer opgeschrikt door 
(auto-) inbraken en diefstallen. Om dit mogelijk te kunnen 
voorkomen en om elkaar op verdachte situaties attent te ma-
ken bestaat de mogelijkheid een buurt-app in te stellen. 

Het gebruik van de buurt-app 
is gericht op het signaleren 
van verdachte situaties en het 
mobiliseren van buurtbewo-
ners om de kans op een mis-
drijf te verkleinen en degene 
die zich verdacht gedraagt te 
laten weten dat hij/zij gezien 
is. 
De verdachte situaties waar-
voor de buurt-app kan wor-
den gebruikt, zijn bij voor-
keur 112 waardige situaties, 
waarbij kan worden gedacht 
aan babbeltrucs, woning- en/
of autoinbraken of pogingen 
daartoe l



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

Bitgumerdyk 30b  |  9041CE Berltsum 

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

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

    

Sijbren van Tuinen
registermakelaar - taxateur

Sybren van Tuinen

registermakelaar - taxateur

* taxaties (o.a.-gevalideerd NHG)

* aan- en verkoop onroerend goed

* lid VBO-Taxateurs Unie-SCVM-NRVT

Neem vrijblijvend contact op
via tel. 0629.07.03.03

Soms kom je er alleen niet uit...

'Vivita' | Praktijk voor 
psychosociale therapie 
en rijangstbegeleiding

Berltsum | 0518 46 2552 |  

www.vivita.nl

Lid van:

Kleaster Anjum 17A
9041 VE Berltsum
T: 06 – 1027 2387

Op donderdag 15 december 2016 begint 
de avond begint om 18.00 uur in 't Cen-
trum met een gezamenlijke broodmaal-
tijd. Hierna zal rond 19.45 uur de kerst-
viering beginnen. Tijdens deze viering 
zal een collecte worden gehouden t.b.v. 
de onkosten van de viering.

Muzikale begeleiding tijdens de kerst-
viering zal worden verzorgd door: Zang-
groep Gaandeweg. U kunt zich opgeven 
tot dinsdag 6 december 2016 bij: K. Tols-
ma, Buorren 46, tel. 0518 461321 (op-
gave alleen nodig bij deelname brood-
maaltijd) l

Het initiatief dat een paar jaar geleden 
is genomen om de Kruiskerk om te 
bouwen tot multi functioneel centrum 
wordt nu verder uitgewerkt door de 
verschillende werkgroepen (Bouw, Ver-
gunningen, Financiën, PR activiteiten 
en communicatie, Exploitatie). Het is de 
bedoeling dat het MFC de centrale plaats 
van ons dorp wordt, waar het bruist van 
de activiteiten en gezelligheid. Dat het 
gaat bruisen, is wel duidelijk want het 
is een unicum dat de bij het initiatief 
betrokken verenigingen op één lijn zit-
ten. Zodra het MFC is gerealiseerd zullen 
deze verenigingen hun activiteiten gaan 
voortzetten in het MFC, zodat het met 
recht de huiskamer van ons dorp mag 
worden genoemd. 
Momenteel zijn zo’n 30 vrijwilligers in 
deze werkgroepen actief om de plannen 
verder uit te werken. De Gemeente Me-
nameradiel heeft een subsidie toezeg-
ging gedaan en inmiddels is het schets-
plan een definitief plan geworden. Nu is 
het zover dat de inwoners van ons dorp 
bij de realisatie van de plannen betrok-
ken kunnen worden. De eerste aanzet 
hiertoe vindt plaats op vrijdag 30 de-
cember aanstaande op het terrein voor 
de kerk. Er wordt dan een winter bazaar 

georganiseerd met allerlei leuke activi-
teiten, waar ook kennis kan worden ge-
nomen van de plannen en de realisatie. 
Daarna zal er maandelijks een activiteit 
worden georganiseerd om de inwoners 
te betrekken bij de plannen. Zo zijn er 
nog steeds vrijwilligers nodig voor de 
werkgroepen maar ook als alles is gerea-
liseerd, zijn er vrijwilligers nodig. 

Als iemand interesse heeft, kan hij/zij 
zich dan aanmelden. Verder moeten er 
nog gelden worden verworven om de 
gehele financiering sluitend te krijgen. 
Ook hiervan zult u later nog meer ho-
ren. Mocht u alvast een indruk willen 
krijgen hoe het gebouw er uit komt te 
zien? Kijk dan op https://www.youtube.
com/watch?v=4MSSLCmAeXY l

Aankondiging Kerstviering
Namens Vrouwenvereniging Rondom Gods woord, Vrouwenvereniging Dorcas, 
Christelijke Plattelandsvrouwenvereniging Berlikum, de Doopsgezinde zuster-
kring en de diaconie van de protestantse gemeente Berltsum nodigen we alle 
vrouwen, echtparen vanaf 65 jaar en alleengaanden vanaf 60 jaar uit Berltsum 
uit voor een kerstviering op donderdag 15 december 2016. 

Schetsplan MFC is definitief

Stand van zaken rond MFC Berltsum
Na een periode van radiostilte hierbij weer een update van de stand van zaken 
rond de realisatie van het multifunctioneel centrum (MFC) in ons dorp. Wij 
spraken met Jurjen Kuikman, voorzitter van de werkgroep PR activiteiten en 
communicatie.

Hardlopen op een prachtig gevarieerd 
parcours (2,5-5-10 km) door de natuur-
gebieden in en om Berlikum. Schelpen-
paden, bruggetjes, weilanden, boeren-
paden en drassige grasgebieden, kortom 
genieten van een sportieve uitdaging 
door de natuur! Doe jij mee? Bericht ook 

je collega lopers, tot zaterdag 7 januari, 
aanvang 15.30 uur l

Vooraankondiging: SC Berlikum 
Nieuwjaars Trail 2017
De organisatie (Loopgroep Berlikum en SC Berlikum) heeft voor een nieuwe 
opzet gekozen, er wordt een ware Trailrun georganiseerd. 

De samenleving verandert. We individu-
aliseren, de overheid trekt zich terug, 
burgers worden steeds meer terugge-
worpen op zichzelf. Je moet jezelf kun-
nen redden. Maar dat lukt niet iedereen, 
zeker niet in de crisis. Bovendien voe-
len steeds meer mensen zich eenzaam. 
Twaalf procent van de Nederlanders 
heeft geen vrienden. En als je dan ziek 
wordt, je baan verliest of je huur niet 
meer kunt betalen. Wat dan?
Het Leger des Heils is vaak het laatste 
vangnet voor mensen in problemen. Dat 
is belangrijk werk, maar voorkomen is 
beter dan genezen. Daarom stimuleren 

we iedereen om samen te werken aan 
een gezonder sociaal leefklimaat. Het so-
ciaal-maatschappelijk werk van majoor 
Bosshardt is daar een goed voorbeeld 
van. De deuren van buurtsteunpunten 
en korpsgebouwen staan voor iedereen 
open. Er worden wekelijks inloopoch-
tenden, gezamenlijke maaltijden en 
andere activiteiten georganiseerd. Voor 
sommige mensen is het hun enige hou-
vast. Mocht u de collectant mislopen, 
dan kunt u ook uw bijdrage overmaken 
via NL72RABO0707070171 of online via 
www.legerdesheils.nl
Alvast heel hartelijk dank voor uw gift! l

De landelijke collecte voor het Leger 
des Heils komt er weer aan! 
“Want samenleven doe je dus niet alleen”. In week 48, van 28 november tot en 
met 3 december 2016, kunt u weer een collectant aan de deur verwachten.
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Nayf as goed 
fan betrouwen?
Berltsum is in moai doarp. Net 
te grut en dochs grut genôch. Grut genôch want wy ha yn ús 
doarp noch in protte ûundernimmers en wy kinne der te plak 
foar al ús deistiche boadskippen. Net te grut omdat de mins-
ken hjir noch in bytsje op inoar lette. Buorlju witte inoars 
namme en meitsje sa no en dan in praatsje. At der wat bart 
dan kinne je op inoar rekkenje. En dat is moai. Soks moatte je 
koesterje. Mar wat at der minsken binne dy’t dat oars sjoche. 
Die misbrûk fan jo betrouwen meitsje. Wurde je dan sels ek 
skeptysk as bliuwe je der posityf ynstean?
Krekt as dat er no yn it doarp dingen barre die net hearre. 
Minsken dy yn it tsjuster op paad gean. Op’e strún nei saken 
dy net fan se binne mar wêrfan se miskien wol miene dat se 
it nedich binne. As dat se miene dat se der rjocht op ha. Wa 
binne dizze minsken? Bin it doarpsgenoaten as minsken fan 
bûten it doarp? Doche se it foar de kick as út earmoede? Wa 
it wit mei it sizze. Stel dat dizze dieven it echt nedich ha. Dan 
soe it kreaser wêze dat se der gewoan om freechje. Oanbelje 
en gewoan freechje. Núver miskien mar wol earlik en dúdlik. 
Nee ha je, ja kin je krije. En wa wit smyt it jo ek noch wat op. 
Elts hat tefolle spul yn ‘t hok en moat nedich ris opromje. Win-
win. De dief hoecht nachts de doar net mear út, de potinsjeel 
dupearde fielt sich de oare dei net bestellen en rommet sa ek 
noch syn hok ris op. It wurdt wer oars at it minsken binne dy’t 
sels neat ha oan it guod wat se meinimme mar it wer troch 
ferkeapje en it jild wer brûke foar saken die net hearre. By 
dizze minsken tink ik al: “Bliuw mei dyn poaten fan in oar syn 
guod ôf”. Sa is der gjin win-win. Want de dieven nimme dan 
fêst net dat guod mei wat jo wol graach kwyt wolle. Boppedat 
is it ek in núver idee dat wannear jo op bêd lizze in oar by jo 
op it hiem omstrúnt. Wat docht soks barren mei jo? Set je no 
altyd jo fyts op slot en is de efterdoar no ticht? As lit jo je net 
fan de wiis bringe en bliuwe je dwaan sa at je diene. Bliuwt jo 
doar iepen stean? Nayf as goed fan betrouwen?
As beslút moat ik noch wat bekinne. Sels strún ik ek graach 
troch it doarp. Soms strún ik sels ris op jo hiem. Mar ik ferniel 
nea wat en nim nea wat mei. Op syn heechst doch ik ris myn 
poat omheech en lit ik in pear dripkes efter op jo strúk, mar 
hé, litte wy earlik wêze, nei wat reinwetter merke jo dêr neat 
mear fan. 
It Berltsumer Hûntsje l

Ook de komende tijd zullen 
er weer diverse evenementen 
vragen om gemotiveerde hulp-
verleners. Om aan die vraag te 
kunnen blijven voldoen, start de 
EHBO-vereniging Berlikum Wier 
begin 2017 een nieuwe oplei-
dingscursus Eerste Hulp.

U wordt opgeleid tot gekwali-
ficeerd hulpverlener en u ont-
vangt, na het goed afleggen van 
het examen, 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? 
Of hoe je moet reanimeren wan-
neer 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 bie-
den. 
In circa ? lessen van 2 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 aan-
dacht geschonken aan de theore-
tische achtergrond en kennis van 
het menselijke lichaam. Om het 

oefenen zo realistisch mogelijk 
te maken worden Lotusslachtof-
fers ingeschakeld.
In deze cursus is de opleiding re-
animatie en AED-bediener opge-
nomen en vanaf januari 2017te-
vens de (belangrijkste) lesstof 
van de cursussen reanimatie bij 
kinderen en EHBO aan kinderen, 
omdat dit onderdeel is geworden 
van de eindtermen van het Di-
ploma Eerste Hulp.

Examen
De cursus wordt afgesloten met 
een examen. Na het behalen 
van het examen ontvangt u het 
Diploma EHBO van Het Oranje 
Kruis. Dit diploma is twee jaar 
geldig.
•  Ondersteuning van ervaren EH-

BO’ers bij de praktijk inzet,
•  Jaarlijkse herhalingslessen op 

een 5 dinsdag  avonden in ok-
tober en november.

•  Inzet bij (sport) evenementen 
in de gemeente,

•  Lezingen over algemene eerste 
hulp vraagstukken,

•  Reanimatietrainingen voor 
Burger Hulp Verleners,

•  Lidmaatschap van de EHBO-
vereniging,

•  Een leuke en enthousiaste 
groep collega hulpverleners.

•  De opleidingskosten worden, 
afhankelijk van de aanvullende 

verzekering, vergoed door de  
zorgverzekeraar. Zekerheid 
daarover krijgt u bij uw zorg-
verzekeraar.

•  Bent u geïnteresseerd om deel 
te nemen aan de opleiding Eer-
ste Hulp, of wilt u leren reani-
meren,  neem dan zo spoedig 
mogelijk contact op met de 
secretaris van de EHBO-ver-
eniging, Dik Scholten, email 
adres scholten459@tele2.nl               
ovv ‘Basis EHBO-opleiding’. 

Als u geen EHBO-opleiding wil 
volgen maar wel de techniek 
van het reanimeren wil beheer-
sen, bieden wij de cursus reani-
matie 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. Slacht-
offers van een hartstilstand zijn 
voor een overlevingskans afhan-
kelijk van directe hulpverlening 
door omstanders. Door binnen 6 
minuten 112 te bellen, te reani-
meren en defibrilleren, kan de 
overlevingskans oplopen tot 50 à 
70 procent.
Kosten zijn bij de meeste zorg-
verzekeraars tot 100% vergoed.
Geef je nu op!! scholten459@
tele2.nl o.v.v. Reanimatie cursus 
l

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. 

Gerrit de Boer spilet dit jier 
foar de 45e kear foar Elts syn 
Rol
Gerrit hat sels ek wol yn de ga-
ten dat it bêst bysûnder is 45 jier 
op rij te spyljen, mar om it noch 
moaier te meitsjen soe hy it sa 
graach ris tagelyk mei syn doch-
ter en pakesizzer dwaan wolle. 
De dochter  is slagge, de pakesiz-
zer hast, it is syn tsjinoerbuor-
jonge Renik Roorda wurden. En 
dêrneist fansels al dy oare leuke 
aktieve leden fan Elts syn rol. It 
is sa fier noch net, wy spylje pas 
yn maart, mar wy binne al los 
mei it rippetearjen ûnder rezjy 
fan Janneke Bergsma. Wy wolle 
jim waarm meitsje foar maart 
troch Jan Arendz oan it wurd te 
litten yn dit PR stik. Jan Arendz , 
destiids akteur by Tryater.

Jan Arendz  fertelt: wannear, 
wêr en hoe faak TWA
“Yn 1997, 2000 en 2001 ha wy 
TWA yn totaal 250 kear spile. Ea-
rst op de boat en dernei yn it ka-
fee yn Rie. Foar de 1e  try out op 
de boat wiene te min minsken, 
dêrnei wie it eins altyd útfer-
kocht. Wy ha it yn Fryslân spile 
fansels yn it Frysk en  dêrnei ek  
yn Drinte en Grins yn it Neder-

lansk. En letter yn 2000 en 2001 
yn it kafee yn Rie en op Oeral. 
It hold net op, it publyk bleaun 
mar kommen, it wie in hearlik 
grut sukses eltse jûn wer. Ik foel 
kilo’s ôf troch al dat geflean en 
gedraaf en ferklaaierij. It wie in 
hichtepunt yn myn loopbaan as 
akteur.

Annekdotes fan Jan:
In frou fertelde Jan dat sy it 8 
kear sjoen hie. Sy hie ek 8 kear 
betelle. Jan sei: “Jo hiene der fan 
Tryater ek fêst wol ris fergees 
yn mocht safolle kear”. De frou: 
“Wolnee, wêrom, it wie sa moai , 
ik betelje der graach foar!”
Man sjocht nei ien fan de perso-
naasjes Wullem en makket him 
sa lulk dat hy hast oerein soe om 
Jan in klap te ferkeapjen. Gelok-
kich pakte syn frou him by it 
skouder en sei:  “Sitte, it is mar 
toaniel”.  Jan: “Ik ha letter wol 3 
pilskes fan him hawn, hy skam-
me him dea. Mar it personaasje 
Wullem wie sa echt, die him tin-
ken oan ien fan syn lestige klan-
ten dy’t hy begeliede, hy koe him 
net mear ynhâlde.”
Der sit in man noch yn it kafee 
yn Ried, moat der út want jûns 
sil TWA wer spile wurde. Man: 

“Toaniel, dêr fyn ik gjin bliksem 
oan. Harrejasses.” Jan : “As jo jûn 
sjogge en oan it ein fan de jûn fû-
nen jo der noch neat oan, krij jo 
it tagongskaartsje fan my”. Oan 
it ein fan de jûn: “Ja mar dit wie 
geweldich.” Ariën, soan fan Pie-
ter Jan en Janneke sjocht TWA op 
de tillefysje. Jan is in freon fan ús 
en hy siet der alhiel ûntluistere 
nei te sjen. “Mem dit is Jan dochs 
net!” sei der!  “Nee jonge, hy spi-
let it.”

Twa
De kroech, de kastlein, syn frou 
en harren libbensechte klanten. 
Dat krije jo te sjen yn maart. 
Kom allegear, mei u.o.  in pracht 
rol fan Gerrit de Boer, 45 jier spi-
ler, dat moatte jim sjen!
Jan en Marijke komme te sjen, 
dat sprekt foar him sels. Jo kom-
me dochs ek? 18 maart premjêre. 
Oant dan! Janneke Bergsma l

Elts syn Rol Berltsum spilet maart 2017 TWA
Maart 2017 spilet Elts syn rol de “kaskraker” TWA fan Jim Cartwright oerset troch Romke Toering. 
It stik wêr’t Tryater destiids sa’n grut sukses mei hie. En wêrom no TWA yn Berltsum sille jo tinke. 
Dat ha ik doe al sa moai sjoen op de boat of yn Rie. Wolno: 

Pilot Buurtkamer gaat van 
start in Berltsum!
Vanaf november komt er voor volwassenen en ouderen uit 
gemeente Menameradiel een buurtkamer. De pilot van de 
buurtkamer heeft als locatie het dagcentrum van Palet in 
Berlingastate. Dit is een initiatief van werkgroep Berltsum 
Foarút. 

Het idee achter de buurtka-
mer is om dorpelingen te sti-
muleren, te begeleiden bij de 
invulling van de dag, verbin-
dingen te maken en de leef-
baarheid in het dorp op een 
positieve manier te stimule-
ren. Voor iedereen die sociale 
contacten wil leggen, er even 
op uit wil of gewoon gezellig 
een bakje koffie wil drinken. 
Een “ontmoetingsplek” voor 
iedereen. De bezoekers van de buurtkamer sluiten aan bij het hui-
dige dagcentrum van Palet. Voor de bezoekers begint de dag met 
een gezellig gesprek, waarbij nieuwtjes en verhalen worden uitge-
wisseld onder het genot van een bakje koffie of thee. Daarna wor-
den er verschillende spellen gespeeld of een creatieve-/beweegac-
tiviteit gedaan. Na de gezamenlijke warme maaltijd is er tijd om 
even heerlijk te ontspannen. In de buurtkamer staan twee bedden, 
waar lekker een dutje op gedaan kan worden. De middag wordt 
er weer een kopje thee gedronken en een activiteit gedaan. De 
buurtkamer is elke maandag en donderdag geopend van 10.00 tot 
16.00 uur onder begeleiding van een medewerker van Palet/vrij-
willigers. Van de deelnemers wordt een eigen bijdrage gevraagd 
van €5,- voor een dagdeel en €10,- voor een hele dag. De deelnemer 
dient zelf vervoer te regelen, dit kan via de Hin-en-Wer bus, WMO 
vervoer of diens netwerk. Opgave via Stichting Welzijn Middelsee, 
Sieta Kuipers. tel.: 0518-460805 of stap binnen bij Hofsleane 30A. 
Namens de werkgroep Berltsum Foarut l

Voor wie dat wil is er elke maandag 
en donderdag gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten in de Buurtkamer.
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Samar in Momint...

“Zie de maan schijnt door de bomen.”

Maak je sterk tegen MS
MS Collecteweek 21-26 november
Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds 
de landelijke huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan er weer 
duizenden collectanten met een collectebus langs de deur om 
geld in te zamelen voor mensen met Multiple Sclerose (MS). 

Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Zo weten we nog niet 
waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe we het kunnen genezen.
De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor het Nati-
onaal MS Fonds. We ontvangen geen subsidies en zijn volkomen 
afhankelijk van donaties en giften. Met de opbrengst van de col-
lecte kunnen we investeren in het verbeteren van de kwaliteit van 
leven van mensen met MS én in innovatieve onderzoeken om MS 
te genezen. Maak je ook sterk tegen MS. Geef aan de collectant van 
het Nationaal MS Fonds. Iedere donatie -groot of klein- is welkom! 
De collectant van het Nationaal MS Fonds is te herkennen aan de 
collectebus met het oranje vlinderlogo. Collectant gemist? Ga naar 
www.mscollecte.nl en doneer online. Het is ook mogelijk om een 
donatie over te maken op giro 5057 (NL 92 INGB 000000 5057) of 
sms STOPMS naar 4333 en doneer eenmalig €2.
Aanmelden als collectant kan ook nog steeds! Kijk op de website 
www.mscollecte.nl voor meer informatie over de MS Collecteweek. 
Samen maken we ons sterk tegen MS! l

De groepen 1 en 2 van de Fû-
gelsang hebben een herfstwan-
deling gemaakt naar het Hem-
memapark. We hebben heel veel 
fruit gevonden en blaadjes verza-
meld maar ook nog een paar pad-
denstoelen gezien. Kortom een 
echte herfstwandeling!

Donderdag 8 november zijn we 
met de beide kleutergroepen 
naar de bibliotheek van Sint 
Annaparochie geweest. We zijn 
begonnen met een spannende 
"geluidentocht" door de bieb 
waarna we het mooie prenten-
boek "ik voel een voet" hebben 
bekeken. Er werd afgesloten met 
het maken van een bijpassende 
puzzel en natuurlijk allemaal 
een boek lezen. Fijn dat er weer 
vaders en moeders waren die ons 
er naar toe wilden brengen en 
hebben voorgelezen aan enkele 
kinderen! 

Een aantal leerkrachten volgt dit 
schooljaar de cursus Met Spron-
gen vooruit. Deze cursus gaat 
over hoe we rekenen via spellen 
aan kunnen bieden.
Groep 4 heeft deze week geoe-
fend met de spellen. We leren 
hierbij de getallen op de juiste 
plek plaatsen op de getallenlijn, 
straatjes maken en het raketspel. 
Een groot succes! 

Groep 8 maakt kennis met 
leerlingen inburgeringcursus 
Twee verschillende werelden 
kwamen samen op het Friesland 
College, vrijdag 14 oktober. Op 
die dag bezochten leerlingen 
groep 8 van christelijke basis-
school De Fûgelsang uit Berltsum 

Friesland College-onderdeel FC 
Extra. Daar gingen zij samen met 
inburgeraars lessen volgen, kaar-
ten maken en spelletjes en een 
speurtocht doen. Maar vooral 
maakten ze kennis met elkaar.
Vroeg in de ochtend vertrok-
ken de 22 leerlingen samen met 
hun onderwijzers en een aantal 
ouders met de bus uit Berltsum. 
Om vervolgens direct na aan-
komst in Leeuwarden met ruim 
70 inburgeraars aan de slag te 
gaan met een aantal lescircuits 
van de inburgeringscursus die ze 
volgen bij FC Extra.

Inkijkje
Onderdelen daarin waren onder 
andere een werkwoordenspel, 
zinnen maken, antwoorden be-
vestigen/ontkennen, informatie 
over een huis huren of kopen, 
het milieu …. Niet alleen een 

goede manier om met elkaar te 
communiceren en samen te wer-
ken, maar ook een prima inkijk-
je voor de basisschoolleerlingen 
op wat inburgeraars allemaal 
moeten kennen en kunnen om 
hun cursus met goed gevolg te 
doorlopen.

Gezellig
Na een pauze met koffie, thee, 
limonade en heerlijke koekjes 
deden de kinderen en inburge-
raars in gemengde groepjes sa-
men oer-Hollandse spellen. Na 
korte uitleg door de kinderen 
van onder meer mens-erger-je-
niet en ganzenbord ging ieder-
een fanatiek aan de bak. Waarbij 
de Olympische gedachte ‘deelne-
men is belangrijker dan winnen’ 
het allerhoogst in het vaandel 
bleek te staan. Of zoals een in-
burgeraar het uitdrukte: ‘gezel-
lig zo, samen spelletjes doen ...’

Begrip
De afsluitende speurtocht op 
twee verdiepingen viel eveneens 
bij allen in goede aarde. De groep 
die als eerste met de oplossing 
kwam mocht het slot van een 
koffer te kraken. Een koffer die 
poncho's en zonnebrillen bleek 
te bevatten voor iedereen, niet 
alleen voor de winnaars. Rond 
het middaguur aanvaardden de 
Berltsumers de terugreis met een 
bredere kijk op de wereld om hen 
heen en met meer begrip voor de 
situatie waarin de inburgeraars 
zich bevinden. Een initiatief dat 
zeker navolging verdient l

Nieuws van de Fûgelsang

Herfst, herfst, wat heb je te koop?

Edukans Uniecollecte 2016
We zijn wat later dan voorgaande jaren. Meestal wordt de 
Edukans Uniecollecte gehouden eind oktober, begin novem-
ber. Door omstandigheden hebben we er dit jaar voor moeten 
kiezen de collecte een maand op te schuiven. 

Dit jaar wordt de  Edukans Uniecollecte gehouden in week 49 met 
een uitloop naar week 50 van 5 t/m 13 december 2016. Het motto 
van Edukans is “Omdat onderwijs ‘echt’ helpt!” Dit jaar gaat de op-
brengst naar een project in Kenia. “Goed basisonderwijs in Kenia” 
In het westen van Kenia loopt het basisonderwijs flink achter. De 
scholen zijn gemiddeld zwak in vergelijking met de rest van Kenia, 
percentage HIV besmettingen is het hoogst, gemeenschappen zijn 
het minst betrokken en het management van scholen is slecht ont-
wikkeld. Met dit project wil Edukans 31 basisscholen voorzien van 
extra hulp. De directies van de scholen krijgen trainingen om te 
leren hoe zij bij de overheid geld kunnen aanvragen voor verbete-
ring van het onderwijs. In de toekomst moeten de scholen zichzelf 
op deze manier kunnen redden. Hiermee zorgt Edukans voor een 
duurzame verandering. Voor meer informatie: kijk op www.edu-
kans.nl. We hopen dat we ook dit jaar weer op uw steun mogen 
rekenen. Alvast bedankt! Plaatselijk Uniecollecte Comité l

Broersma en Siegersma winnen 
het Belgium Open Wallball
Annelien Broersma en Harmke Siegersma zijn in het Belgische 
Huissignies winnaar geworden van de Belgium Open wallball. 

In de finale werd het Spaanse 
duo Mar Giminez en Victo-
ria Diez Sanjuan verslagen 
met 21-14. De Belgium Open 
maakt deel uit  van de Euro-
pean Pro-tour wallball. Voor 
Harmke Siegersma was de 
winst het tweede succes in Eu-
ropa. Een paar weken geleden 
won ze met Mirande Scheffer 
de Spanish Open l
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Berltsum kultuer
19 nov. 13.30 uur  Sinterklaasintocht m.m.v. Muzykferiening 

Opmaat (Brêge Kleasterdyk) 
19 nov. 10.30-
 17.00 uur  Wierster WinterWillemerk  
  (Ioanis Teatertsjerke)
20 nov. 13.00-
 17.00 uur  Wierster WinterWillemerk  
  (Ioanis Teatertsjerke)
21 t/m 26 nov. Collecteweek MS
26 nov. 10.00- Grote hobbymarkt (Nij Statelân Menaam)
 17.00 uur
28 nov. t/m 3 dec. Collecteweek Leger der Heils
5 t/m 13 dec. Collecteweek Edukans
29 nov.  Actie Banketstaven (Muzykferiening OpMaat)
2 dec. 18.00 uur  Oud Papier (Muzykferiening OpMaat)
10 dec.  Muzykfyrus (Muzykferiening Opmaat)
15 dec. 18.00 uur  Kerstviering alleengaanden (‘t Centrum)

Weet u wat een scrapbook is? 
Hier krijgt u het antwoord. En 
als u het leuk vindt, kunt u ook 
meteen in een workshop leren 
hoe het gemaakt wordt. U kunt 
er natuurlijk terecht voor ca-
deautjes, voor iedere gelegen-
heid en voor elke prijs. Van schil-
derijen tot vogelkransen en van 
graveerkunst tot kalenders. De 
Wereldwinkel verkoopt eerlijke 
producten, er zijn schapenvach-
ten en andere lekker warme wol-
len winterspullen. Bloemstukjes, 
keramiek, brocante en allerhan-
de snypsnaren, te veel om op te 
noemen.

Voor het verwennen van de in-
wendige mens zijn er allerhande 
eigengemaakte producten (zon-
der E-nummers en kleurstof-
fen!) om mee te nemen, zoals 
vruchtenjam, gebak en ook zelf 
gebrouwen bier. Verder zijn lek-
kere worst, spek en (met goud be-

kroonde) rookworsten ook niet 
te versmaden. Wilt u meteen al 
proeven van al dat lekkers? Dat 
kan in de speciale koffiehoek, 
met een drankje, zelf gebakken 
taart of een warm pasteitje.
En tenslotte zoals gebruikelijk 
de loterij, met altijd prijs. De 
opbrengst is, net als de entree, 

bestemd voor het onderhoud van 
het orgel.

Hier vind je aandacht voor jezelf 
en je woonomgeving maar ook 
een plek om even heerlijk te ont-
spannen.

De WiersterWinterWillemerk
Zaterdag 19 november 2016 van 
10.30 - 17.00 uur
Zondag 20 november 2016 van 
13.00 - 17.00 uur
Ioannis Teatertsjerke, Lautawei 
5a, Wier
Entree € 1,00
www.ioannistheatertsjerkewier.
nl l

De WiersterWinterWillemerk
In Wier geen ‘Winter Wonderland Christmasfair’ of een ‘Romantischen Weihnachtsmarkt’, nee, 
de knusse WiersterWinterWillemerk komt er weer aan. Klein maar fijn in de Ioannistsjerke. Een 
prachtige gelegenheid om te beleven, te proeven en te genieten.  

’s Ochtends bezocht dit Russi-
sche gezelschap onder leiding 
van Onijdes Sijtsma het kerkje 
van Pingjum en er werd een be-
zoek gebracht aan de voetsporen 
van de Doopsgezinden, Menno 
Simons in Witmarsum. 

Het gezelschap was diep onder de 
indruk van de historische verha-
len die horen bij de wortels van 
hun geloofsgemeenschap. Voor 
deze Russische Mennonieten is 
de gezamenlijke geloofsbeleving 
erg belangrijk en het zoeken 
naar hun geschiedenis. Met een 
bus verplaatste dit gezelschap va-
riërend van 1-80 jaar zich afgelo-
pen dinsdag door Fryslân. 

’s Middags kwamen ze in de 
Doopsgezinde Kerk van Berltsum 
aan. Er werd gezamenlijk ge-
luncht in het zaaltje achterin 
de Vermaning. Daarna werd er 
gezongen in de kerk met het 
pianospel van Tjeerd Lont. De 
gasten zongen in het Duits en 
in het Russisch. Aan het einde 

van de middag presenteerde On-
ijdes Sijtsma de historie vanaf 
1500 van de Mennonieten via 
de beamer. Ook kon Sijtsma zijn 
verhaal tastbaar maken door de 
expositiematerialen van de ten-
toonstelling. 
Rond 16.00 uur ging de groep 
met de bus naar Steenwijk om 
daar te overnachten. Behalve de 
Russische Mennonieten bezoch-
ten ook voorgaande jaren Ameri-
kanen, Canadezen, Indonesiërs, 
Mexicanen en Paraguayanen de 
Doopsgezinde Kerk in Berltsum, 
op zoek naar de voetsporen van 
Menno Simons l

Foto en tekst: Hieke Joostema-Greida-
nus, Berltsum

Russische Mennonieten bezoeken Berltsum
Een Doopsgezinde gemeente uit Fulda bezocht ’s middags met 48 personen de Doopsgezinde ge-
meente in Berltsum. 

Russische Mennonieten bekijken aan-
dachtig de expositie in de Doopsge-
zinde Kerk in Berltsum.

De groepsfoto van de 48 Russische Mennonieten in de Doopsgezinde Kerk te Berl-
tsum. Voor op de foto zitten Onijdes Sijtsma (links) en Tjeerd Lont.

Lunchen in het zaaltje achterin de 
Doopsgezinde Kerk.

Grote hobby-cadeaumarkt 
op zaterdag 26 November
In de grote zaal en overdekte binnentuin van Ny Statelan wordt op 
Zaterdag 26 November de jaarlijkse hobbymarkt gehouden.

Deze hobbymarkt wordt georganiseerd door woonzorgcentrum 
Ny Statelan, Palet en hobbyisten uit Menaam en omgeving. Voor 
Sinterklaas en Kerst zijn er leuke handgemaakte cadeautjes te 
koop. U bent van harte welkom tussen 10.00 - 17.00, Nijlan 25 in 
Menaam. De toegang is gratis, en de koffie staat klaar. Vriendelijke 
groet van de hobbycommissie Menaldum l

Fietspad Berltsum-Wier 
geheel opnieuw betegeld
In oktober en november is de gemeente bezig het traject 
tussen Berltsum en Wier opnieuw te betegelen. 

De klachten die fietsers hadden waren de naadvorming tussen de 
tegels, losse tegels en overgroei van onkruid over het fietspad. De 
Fietsersbond behartigt de belangen van fietsers en signaleert knel-
punten. Eind november zal bij normale weersomstandigheden het 
hele fietspad rijklaar zijn l
 
Hieke Joostema-Greidanus, Fietsersbond Menamameradiel, Berltsum

Fietsen gaat weer van een leien dakje tussen Berltsum en Wier.

Op de Hemmemawei zijn deze fraaie lindes genomen ( foto Hieke Joostema).

Mooie herfstkleuren



Redactieleden:
Henny van der Graaf
Jan Joostema
Dick Abma
Geertje Miedema
Henk Muller
Karina de Vries
Harmke Siegersma

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

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

Opmaak
Brandsma Offset Ferwerd
(Druk- en zetfouten voorbehouden)

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

Colofon 
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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

■  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!

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:                                                       
roaster.berlikum@gmail.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 woensdag 7 december 2016 

aangeleverd te worden per email: roasteradvertenties@
gmail.com. 

•  Kopij dient uiterlijk woensdag 7 december 2016 op de re-
dactie aanwezig te zijn via roaster.berlikum@gmail.com 

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
zaterdag 17 december 2016

 

Bakkerij Wijnsma 
al 25 jaar een begrip 
in Berlikum en wijde 

omgeving.

Elke week 

vaste reclame:

Maandag 
4 Krentenbollen 

+ 2 gratis

Dinsdag 
Brooddag 

3+1 gratis 

(€ 1,65 p/st)

Woensdag 

Puddingbroodjes 

4 voor 

€ 3,50

Donderdag 

Zak broodjes 

€ 1,00

Wij serveren ook

heerlijke gebak met 

verse koffie 

Al heel vroeg in de morgen zijn 7 bakkers druk 
in de weer om een groot assortiment brood en 
banket te bakken, vers en van topkwaliteit. 

Buorren 10, Berltsum  |  Tel. 0518 - 461 406

  

Specialist in:
•  Autolaadkranen
•  Bulkkippers
•  Containerafzetsystemen
•  Laadbakken & opleggers
•  RAF aanhangwagens
•  Wintermaterieel

Rondaan Carrosserie & Wagenbouw BV
Bitgumerdyk 69, 9041 CB Berltsum (Frl.) 
� 0518-462070  � 0518-461723 
�: info@rondaan.nl

Rondaan Transportservice BV 
Schoenmakersstraat 12, 8601 WC Sneek
� 0515-439298  � 0515-434830 
�: sneek@rondaan.nl

Sinds 1915

www.rondaan.nl

Dealer van: Onze activiteiten:
•  Engineering & constructie
•  Reparatie & onderhoud
•  Periodieke keuringen
•  Spuiten & Conserveren
•  24/7 Hydrauliekservice
•  Import & Export 
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DS Catering &
Party Verhuur

wenst u 
smakelijke 
feestdagen

Tel. 0518-462505
Mob. 06-12723751

www.dscateringenpartyverhuur.nl
info@dscateringenpartyverhuur.nl

Vers van het mes

Volgende maand 
uw advertentie hier?

Voor meer informatie neem 
contact op met het bestuur

roasteradvertenties@gmail.com


