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Infrarood verwarmen: het systeem van de toekomst 

Durk Miedema is vanuit zijn 

bedrijf Miedema Planning 

nauw betrokken bij nieuw- 

en verbouwprocessen. Hij 

begeleidt deze van a tot z 

en is daarbij gespitst op een 

duurzaam en energiezuinig  

resultaat. Onlangs rondde 

hij in Berltsum een uniek 

project af wat resulteerde in 

een Lage Energie Woning.  

Het gaat hier om een 

gedateerde woning, die 

vergroot is en van top tot 

teen gerenoveerd. 

 

Infrarood is het toverwoord 

Durk legt uit: “In deze woning 

is het energieverbruik nu minimaal. Niet alleen minimaal ten opzichte van vergelijkbare 

woningen, maar ook minimaal in vergelijking met woningen die volgens het bouwbesluit 

zijn gebouwd. Hoewel dit steeds strenger wordt, zeker op het gebied van energie, wordt 

nog lang niet het optimale uit de hele constructie en de toepassing van energiebronnen 

gehaald.” De techniek die Durk toepast doet dit wel. Het toverwoord is infrarood. 

 

Genieten van de zon 

In het buitenland wordt elektromagnetische verwarming op basis van infrarood lange golf 

al langer toegepast.  Voor Nederlandse begrippen is het een revolutionaire, 

veelbelovende ontwikkeling.  

Het systeem werkt door 

middel van panelen die je op 

verschillende manieren kunt 

bevestigen. Tegen de wand is 

een optie, maar ook het 

plafond leent zich hiervoor 

uitstekend. In de woning in 

Berltsum zijn de panelen 

geïntegreerd in het plafond. 

Ten opzichte van traditionele 

verwarming heeft infrarood 

tal van voordelen. Durk: 

“Infrarood verwarming is 

gebaseerd op 

stralingswarmte. Het voelt 

heerlijk comfortabel aan, je 

kunt het vergelijken met 

zonnewarmte. Het is ook een 

gezonde warmte, ideaal voor mensen die last hebben van stofallergieën. Verwarm je 

door middel van radiatoren, dan is er luchtverplaatsing waarin ook voor hen funeste 

stofdeeltjes mee zweven. Met infrarood heb je dat niet.”  Durk vergelijkt infrarood met 

een zonnebad in een wintersportplaats. “De lucht om je heen is ijskoud en toch lig je in 

je hemd in de stoel te genieten van de zon.”   

 



Eerst energie besparen, dan de badkamer 

Naast de voordelen comfortabel, zuinig en gezond is een infrarood verwarmingsysteem 

ook nog eens goedkoper in aanschaf dan een cv installatie met  radiatoren. Daarnaast is 

de luchtvochtigheid lager dan bij traditionele verwarming. Toch zal niet ieder zomaar 

overstappen op dit systeem. Wil je het maximale rendement eruit halen, dan is de 

voorwaarde dat je woning ook maximaal is geïsoleerd. Daarmee komt infrarood 

verwarming in beeld voor mensen die nieuw willen bouwen, hun woning willen 

opwaarderen of infrarood als bijverwarming willen gebruiken. Durk: “Als een woning van 

eigenaar wisselt, staan er in de regel allerlei wensen op het lijstje; een nieuwe keuken, 

een nieuwe badkamer, noem maar op. Mensen doen er verstandiger aan eerst te kijken 

naar de mogelijke energiebesparingen. Energie wordt naar de toekomst toe alleen maar 

duurder. Besparen op energie vergt een behoorlijke, zekere investering, maar het is het 

waard. Je woning wordt ook nog eens meer waard door het energiezuinige label dat 

eraan komt te hangen. Dat label is overigens per 1 januari 2013 echt verplicht. Geen 

makelaar komt er dan meer onderuit.” 

 

Nog een vergelijking. Zou de voorbeeldwoning in Berltsum met gas verwarmd worden, 

dan schat Durk het verbruik op 400/500 kuub per jaar, inclusief warm tapwater en 

koken. Bij zijn isolatie energieberekeningen hanteert hij drie vuistregels. 1. doe alles om 

warmteverlies te beperken, 2. benut de bestaande warmtebronnen zo efficiënt mogelijk 

en 3. maak gebruik van duurzame energie. Daarbij maakt Durk veel gebruik van de 

berekeningsmethodiek van het passiefhuis; de ultieme variant van energiezuinig wonen, 

een woning die je bij wijze van spreken met een paar gloeilampen kunt verwarmen.  

 

Plan van aanpak cruciaal 

Samengevat stelt Durk dat het succes van infrarood verwarming valt of staat met een 

goed plan van aanpak. Van meet af aan moet er veel aandacht zijn voor de kierdichting 

en isolatiewaarden. Dat vraagt een zeer gedisciplineerde manier van bouwen. Zo’n huis 

zonder kiertjes en tochtgaatjes, is dat niet benauwend? Durk: “Absoluut niet. Je 

ventileert door middel van mechanische balansventilatie met warmteterugwinning. 

Daarbij wordt van buiten koude lucht aangezogen die als het ware voorverwarmd wordt 

met de vuile warme lucht die van binnenuit wordt afgevoerd. Voor het goed blijven 

functioneren van het systeem is van belang dat a) het systeem correct is geïnstalleerd en 

b) de filters regelmatig worden schoongemaakt. Dit kan heel simpel met de stofzuiger.”  

 

Gas overbodig 

Het klinkt allemaal fantastisch. Wonen in een huis waarin de warmte van boven komt, die 

ook nog eens te vergelijken is met zonnewarmte. Een woning, waarin je geen gaskraan 

meer nodig hebt. Harry Postma, die met zijn vrouw Tjitske in dit bijzondere huis woont 

beaamt: “Het is echt zo, het is net zonnewarmte en precies zoals de zon alles verwarmt, 

wordt hier binnen ook alles heel aangenaam warm. Je hoeft vandaag niet langs te komen 

om te voelen” grapt hij. “Het is hier zo geïsoleerd en de zon schijnt, dus we verbruiken 

nu praktisch niets.” Harry vindt het nog te vroeg om wat het stroomverbruik betreft een 

oordeel te vellen, “we wonen hier amper twee maanden”. Bij de gedachte aan het 

minimaliseren van het stroomverbruik komen al snel zonnepanelen bovendrijven. 

“Misschien doen we dat nog wel eens”, antwoordt Harry voorzichtig, “maar eerst de 

tuin”. 

 

Ideaal wordt werkelijkheid 

Durk is ervan overtuigd dat infrarood verwarmen een gouden toekomst heeft. Zijn passie 

voor duurzaamheid kwam begin jaren ’90 naar boven. Een pionier die destijds nog wel 

eens het predicaat geitenwollen sokken kreeg opgeplakt. Dat label is er nu wel af. Naast 

infrarood verwarming adviseert en begeleidt de innovatieve ondernemer ook op het 

gebied van andere energiebesparende alternatieven. Durk is te bereiken op telefoon 

(0518) 461335 of info@miedemaplanning.nl. 
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Duurzaam wonen 

Wat begon als een ideaal wordt bewaarheid in deze tijd van crisis en onzekere toekomst. 

Waar de een de thermostaat noodgedwongen een graadje lager zet, zit de ander in het 

zonnetje in zijn infrarood verwarmde stee.  

RIA 

 

 

 

Minsken mei in ferhaal 

Mensen van verschillende pluimage, oude mensen, jonge mensen, velen hebben een 

verhaal, vanuit verschillende invalshoeken. Als redactie van Op ‘e Roaster gaan we op 

(be)zoek bij (naar)  mensen van wie wij denken dat ze een verhaal hebben, dat onze 

lezers interessant vinden. Heeft u tips voor deze rubriek, dan zijn deze welkom bij de 

redactieleden. Deze maand het verhaal van Piet de Koe. 

 

Voor de gemiddelde inwoner van 

Berltsum hebben we hier te 

maken met een dorpsgenoot die 

al sinds jaar en dag inwoner is 

van Berltsum. Toch heeft deze 

man zijn eerste schooljaren 

doorgebracht op de katholieke 

lagere school in Bruxelles in het 

Franstalige gedeelte van België. 

Het onderwijzend personeel van 

deze school bestond uitsluitend 

uit nonnen. We zitten aan tafel 

bij Piet de Koe, geboren in 

Brussel in het oorlogsjaar 1943. 

In deze omgeving had de Friese 

vader een Waalse vrouw 

gevonden. Zij sprak een beetje Vlaams. 

 

In 1951 verhuisde Piet met zijn ouders naar Easterein (bij Wommels). Piet voelde zich 

net zoals de huidige allochtonen die in Nederland een nieuw start willen maken. Acht jaar 

lang was de omgeving waar hij opgroeide Frans, en plotseling wordt in de nieuwe 

omgeving Fries gesproken, terwijl op school les wordt gegeven met Nederlandstalige 

boeken. Het betekende dat Piet zich voortdurend moest aanpassen. Er was immers 

niemand die je kon helpen, want niemand in Easterein was de Franse taal machtig. 

Alleen thuis was er een moeder die hem vanuit haar Waalse achtergrond enigszins in de 

Nederlandse taal kon begeleiden. Daarmee ben je in een kleine dorpsgemeenschap een 

buitenbeentje. En als zodanig moet je stinkend je best doen om geaccepteerd te worden 

en dit valt af en toe best zwaar. 

 

Als kind van 8 jaar ben je dan toch in staat om snel nieuwe klanken en nieuwe woorden 

te leren.  Na een lastig begin op de lagere school kwam de technische school in Sneek in 

beeld. Uiteindelijk viel de keuze op het vak schilderen. Met name het reclameschilderen 

was een onderdeel dat hem heel goed lag.  Na de LTS werd Piet actief op verftechnisch 

gebied bij FLEXA in Sneek. De meeste lezers kennen verf niet verder dan glanzend of 

mat voor binnen of buiten. Bij Piet over verf praten betekent precies weten hoe verf is 

samengesteld en wat goed is voor binnen en voor buiten, pigmenten, de kwaliteit en de 

houdbaarheid. 

 

Na zijn vijfentwintigste ontdekte Piet een nieuwe uitdaging bij Rondaan in Beetgum. Hij 

werd schilder van al die mooie nieuwe aanhangwagens en aangepaste vrachtwagens.  

Maar Piet had doorlopend de behoefte om zich verder te ontwikkelen op het gebied van 

de verfspuiterij. Hij vond tot 1980 werk bij d’Oude Delft, een bedrijf in Leeuwarden dat 



medische en militaire apparatuur produceerde die zijn weg over de gehele wereld vond. 

Het werk was bijzonder, maar door de recessie in die jaren, moest gezocht worden naar 

ander werk. Bij Ganzinga Schilders in St. Jacobiparochie werd hij verantwoordelijk voor 

inkoop en magazijnbeheer. Hij maakte hier een forse groei van het bedrijf mee. “Het was 

een bijzonder enerverende tijd waarin ik me heel breed heb kunnen ontwikkelen.” 

In 1988 werd de eerdere band met Rondaan weer aangehaald. Piet werd er spuiter en 

kon zijn opleiding van reclameschilder weer te gelde brengen. Naar eigen zeggen vraagt 

het werk van spuiter veel nauwkeurigheid. Piet legt de lat voor zichzelf hierbij erg hoog 

en vraagt dat ook van omgeving. Uiteindelijk gaat het toch om het resultaat. Hij heeft 

het werk altijd met veel plezier gedaan en is nooit met tegenzin naar zijn werk gegaan. 

Zijn nauwkeurigheid als letterschilder heeft hij 23 jaar mogen uitleven bij het beschrijven 

van de dooprollen in de kerk. Schoonschrijven had hij immers geleerd van de nonnen. En 

zo komen katholieke beginselen binnen bij een PKN kerk. Samen met de technische 

vaardigheden is Piet een kunstenaar in handgeschreven stukken. 

Voor de kerk betekende Piet nog meer. Als jeugdouderling en wijkouderling kwamen dan 

ook andere kwaliteiten naar voren. Een man die als vertrouweling werd gewaardeerd. 

Goed kunnen luisteren is hierbij een belangrijke factor volgens Piet. 

 

Als zanger van het Bildts mannenkoor heeft Piet jarenlang met het koor in St. 

Annaparochie gezongen. Het gelegenheidskoor dat tijdens het dorpsfeest in 2002 in 

Berltsum werd opgetuigd heeft iets losgemaakt bij vele inwoners van het mannelijke 

geslacht. Het heeft dan ook een aantal jaren geduurd voordat er echt werd gekozen om 

dit koor een definitieve vorm te geven. Als zanger in “Sjongendewiis” heeft hij dit 

mannenkoor de afgelopen jaar vijf jaar zien groeien naar een niveau dat door veel 

luisteraars wordt gewaardeerd. 

Daarnaast zet Piet zich in voor meerdere verenigingen. Zijn nauwkeurige instelling komt 

dan ook goed van pas in zijn functie als penningmeester bij de gymnastiekvereniging en 

bij onze krant “Op ‘e Roaster”. En hebt u Piet weleens zien fietsen? Zo’n stijl heeft alleen 

iemand met Belgische roots. 

DICK 

 

 

Feilingdei 2012  

De veilingklok blijft het middelpunt 

Aan tafel met de commissie die verantwoordelijk is voor de organisatie van Feilingdei 

2012 valt het mij op dat de leden zich dit jaar zeer bewust zijn dat er een zware taak op 

hun schouders ligt. De Feilingdei 

2011 was immers nog een 

experiment, maar trok meteen al 

een groot aantal bezoekers. Het 

idee en aanpak ondervond dan 

ook veel waardering van zowel 

bezoekers als deelnemers. 

De commissie Feilingdei maakt 

deel uit van de Stichting 

VoortVarend Berlikum. 

Midden in Berltsum, aan het 

water, bevindt zich het 

voormalige veilingterrein De 

Afslag. Hier willen de 

ondernemers, ondergebracht in 

de Stichting VoortVarend 

Berlikum, woningaanbod, 

detailhandel, recreatie en 

toerisme op één centrale locatie 

samenbrengen. Tegelijkertijd wordt de varende veiling in ere hersteld en krijgt het dorp 

een snikkenwerf, watersportvoorzieningen en een tuinbouwinformatiecentrum. 



Het initiatief van de Feilingdei is niet alleen een plaatselijke activiteit. Het maakt deel uit 

van de regionale toeristische ontwikkeling van noordwest Friesland (Westergo). 

De verhalen van veiling “de Afslag” in Berltsum laat de harten van oud-medewerkers 

sneller slaan. Op de vele foto’s in oudheidskamer “De Grusert” is te zien dat deze a.g.f.-

veiling in het verleden veel werk opleverde. Het is dan deze bedrijfstak die van groot 

belang is voor Berltsum en de regio. 

 

Met de vliegende start van afgelopen jaar zijn de verwachtingen voor Feilingdei 2012 

hoog gespannen. Middelpunt van de veiling is voor zowel koper als verkoper, de 

veilingklok. Vele bezoekers hebben vorig jaar aan de lijve mogen ondervinden welk 

gevoel het bieden op een veiling met zich meebrengt. Het is spannender dan meedoen 

aan een loterij. Nu blijf je zelf verantwoordelijk voor de keuze. Wacht je te lang met het 

stilzetten van de veilingklok, dan gaat die ander er met die aantrekkelijk koop vandoor. 

Zet je de klok te vroeg stil, dan heb je een duurdere koop. Ook het afrekenen en 

afleveren van de producten zijn bijzonder effectief en overzichtelijk georganiseerd. 

Bij het veilinggebeuren waren vroeger veel mensen betrokken die daarbij een bijzondere 

functie hadden. Natuurlijk waren er ook opvallende persoonlijkheden. Op basis van de 

vele verhalen van oud medewerkers van de veiling en andere betrokkenen, zijn deze 

personen tijdens de Feilingdei verrassend in beeld gebracht door leden van 

toneelvereniging “Elts syn Rol”. Het leverde die dag een bijzonder sfeer op, die mij deed 

denken aan de Charles Dickens-belevenis zoals die elk jaar rond de kerst in Deventer 

naar voren wordt gebracht. 

Naast het veilen en de nostalgie, is er dit jaar ook een blik op de toekomst. De 

bewustwording van hetgeen we eten en drinken krijgt specifieke aandacht. Terug naar 

puur en herkenbaarheid wordt hierbij als item naar voren geschoven. Hier begint ook de 

eerste stap om groente- en fruitveiling en educatie op de scholen met elkaar te 

verbinden. De Feilingdei wil dan ook een brug slaan om de jeugd meer inzicht te geven in 

de groei en bloei van de producten, waarvan we het “gewoon” vinden dat die zomaar op 

tafel staan. 

Kinderen komen immers steeds verder van de natuur af te staan. Pake en Beppe weten 

het nog wel een beetje, maar voor heit en mem is het al verleden tijd. Zo worden er 

tegenwoordig steeds minder moestuinen gehouden. Als kind zie je steeds minder hoe 

kleine zaadjes zich ontkiemen tot bijvoorbeeld plantjes waar boontjes aan groeien. Het is 

deze beleving die een andere blik biedt op de boontjes in de pot achter glas. 

Binnen het veilinggebeuren heeft de aardappel altijd een bijzondere rol gespeeld. Zo 

hebben we vorig jaar na jaren van afwezigheid op de markt, op grote schaal kunnen 

genieten van “Berltsumer Gieltjes”. Het zijn deze oude aardappel-, groente- en 

fruitrassen die weer aandacht krijgen. 

En daarmee komen we weer bij het thema van de Berltsumer Feilingdei 2012: Zien, 

Ruiken en Proeven. Aardappelen, groente en fruit is een smaakbeleving. Daarom zijn 

ook nieuwe producten aanwezig. Puur natuur en origineel. 

De Berltsumer Feilingdei 2012 wordt gehouden op zaterdag 29 september 2012. 

DICK 

 

 

 

Het bijzondere van doodgewoon 

Als je net als ik in het bestuur van een uitvaartvereniging zit ben je bovengemiddeld 

bezig met de dood. Niet met de dood zelf, daarvoor hebben we een bode, maar met de 

dingen erom heen. Groot respect heb ik voor onze bode. Ik neem haar als voorbeeld, 

maar het zal hier in Berltsum niet anders zijn dan bij veel collega-verenigingen. 

 

Bewondering voor de bode, denk je maar eens in. Het zijn niet altijd oude mensen die 

sterven. Hoe vaak wordt niet onze beleving van een normale levensloop wreed verstoord 

door het overlijden van een dierbare. Op een moment, waarvan wij vinden dat het 

helemaal niet hoort. Waar wij stil vallen, huilen, vloeken, of weet ik welke emoties 



allemaal naar boven komen, daar doet de bode haar werk. 

 

Rustig en betrokken staat zij naast de familie. Heel dichtbij en in de meeste gevallen 

kent ze de familie en hun achtergrond. Dat eigene, dat wat wij zo doodgewoon vinden, is 

eigenlijk heel bijzonder. In de waan van de dag sta je daar niet bij stil, tot het moment 

dat de dood een kink in de kabel hakt en ons zorgvuldig geplande programma compleet 

overhoop gooit. 

 

Dan is het goed dat er iemand naast je staat die jou kent, die jij kent. Dichtbij, 

betrokken, zonder poespas neemt ze je de zorg uit handen. Luistert ze en geeft ze 

samen met de familie vorm aan een persoonlijke uitvaart. Wat ben ik blij dat ik in een 

dorp woon, waar dat nog doodgewoon is. En om je dat te beseffen hoef je echt niet in 

het bestuur van een uitvaartvereniging te zitten. Meer informatie over de De Laatste Eer 

Berltsum is te vinden op www.dleberlikum.nl en www.facebook.com/uitvaart.dle. 

RIA 

 

 

 

 

Kofjemoarn  Berltsum 

woensdag 30 mei 

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

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

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

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

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

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

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

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

s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl)  

De volgende kofjemoarn is woensdag 30 mei.  

Gastspreker is Willem Jansma uit Dronryp. Hij komt vertellen over het verzorgen van een 

nalatenschap. Geen vrolijk onderwerp, wel een zaak waar ieder vroeg of laat mee te 

maken krijgt. Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Sieta Kuipers, Ouderenwerker Menameradiel 

 

 

 

 

Froulju Foar Froulju op zoek naar artiesten 

Zaterdag 13 en zondag 14 oktober 2012 is er weer een Froulju Foar Froulju Beurs in 

de Harnehal in Tzummarum. De vorige beurzen waren een dusdanig groot succes dat de 

beurs dit jaar uitgebreid wordt van één naar twee dagen. Aandacht voor vrouwen met 

borstkanker is een van de factoren die de ondernemers van Froulju Foar Froulju bindt. 

Uit de opbrengst van de beurs kunnen hopelijk heel wat steuntjes in de rug worden 

gerealiseerd. 

Om er gezellige dagen van te maken zullen er, naast de vele stands, op het aanwezige 

podium diverse activiteiten plaatsvinden zoals modeshows, draaiend rad en muziek. Er is 

nog ruimte en daarom is de organisatie op zoek naar personen of groepen die vrijblijvend 

een optreden willen verzorgen tijdens de beurs. Te denken valt aan koren, 

muziekensembles, dansgroepen, dweilorkesten maar ook aan demonstraties van 

volksdansgroepen, sportscholen of sportverenigingen. Graag uw reacties 

naar info@frouljufoarfroulju.nl. Zie ook www.frouljufoarfroulju.nl 
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Stratenvolleybaltoernooi Berltsum 2012 

voor de 25e keer 

Het stratenvolleybaltoernooi in Berlikum is nog steeds een fantastisch speltakel. 

Het wordt dit jaar alweer de 25e keer dat Volleybal Vereniging Berltsum dit evenement 

organiseert en wel op vrijdag 22  juni a.s. vanaf 18.30 uur op het kaatsveld van 

Sportcomplex de Koekoek. 

Een evenement, waarbij de straten onderling strijden voor de hoogste plaats en de eer! 

Supporters, die hun buurtbewoners komen aanmoedigen, zijn natuurlijk van harte 

welkom. 

Het volleybaltoernooi wordt ook dit jaar weer tijdens het kermisweekend gehouden. In de 

feesttent op het kaatsveld kan tussen de wedstrijden door en na afloop van het toernooi 

weer gezellig worden nagepraat. Ook de prijsuitreiking vindt in de feesttent plaats.  

 

Buurtverenigingen hebben reeds de opgavenformulieren en de informatie ontvangen. 

Wij, als organisatie, zijn afhankelijk van de contactpersonen die wij door middel van deze 

informatiebrief aanschrijven. Wij hopen dan ook dat deze contactpersonen stappen zullen 

ondernemen om een team uit hun straat of buurt samen te stellen. Zonder deze mensen 

krijgen wij geen opgave. Mocht je als straat geen team op de been kunnen krijgen, dan 

mag je combineren met een andere straat. Succes! Het inschrijfgeld is € 12,50 per team, 

te voldoen bij opgave. Opgave t/m 4 juni as. bij Leo Faber, Krússtrjitte 3. 

 

 

 

Dubbel gymplezier 

Zowel Jeanet Terpstra als haar dochter Lisanne zijn al jaren verbonden aan 

gymnastiekvereniging Berlikum, dus een goede reden om eens wat nader 

kennis te maken met deze actieve moeder en dochter. 

 

Jeanet is op haar 4e begonnen met gym en heeft dat met veel plezier gedaan tot haar 

18e jaar. Later in haar leven, toen de kinderen alweer wat groter en zelfstandiger waren, 

is zij op haar 30e opnieuw 

begonnen, tot vorig jaar. 

Inmiddels had zich namelijk 

een nieuwe uitdaging 

aangekondigd en heeft zij zich 

toegelegd op het jureren van 

gymnastiekwedstrijden. Dit 

was enigszins uit nood geboren 

want elke gymvereniging dient 

per 9 deelnemers aan een 

bondswedstrijd 1 jurylid te 

leveren en die waren er niet 

meer zodat Jeanet haar 

dochter, Lisanne, niet meer aan 

wedstrijden mee zou kunnen 

doen. 

En wat is een sport zonder een 

uitdaging?? 

Dus ongeveer 4 jaar geleden is Jeanet begonnen, tezamen met een andere moeder en 

dorpsgenoot, aan de 1e cursus. Die bestond uit 6 intensieve avonden die haar opleidden 

tot jury van recreatie niveau R1/R2/R3 en selectie niveau 12 t/m 9. 

De eerste keer jureren vond Jeanet spannend en zij voelde zich ook erg verantwoordelijk 

voor het correct beoordelen in verband met de prestaties van alle deelnemers. Inmiddels 

jureert ze met erg veel plezier en is ze blij dat ze de stap van ‘wachtende moeder op de 

tribune’ tot betrokken jurylid heeft gemaakt. Het jureren vergt een hoge mate van 

concentratie en kennis van alle gymonderdelen en hun waarden. Per onderdeel jureer je 

altijd met zijn tweeën dus je moet steeds op één lijn zien uit te komen. Toen Lisanne op 



een hoger niveau ging trainen heeft Jeanet ook die jurycursus gevolgd, niveau 8 en 

hoger. Per jaar jureert Jeanet ongeveer 6 dagen, het zijn wel altijd lange dagen en het is 

echt vrijwilligerswerk. De reiskosten worden vergoed en er is altijd wel een klein 

presentje voor de juryleden maar wat erg gewaardeerd wordt is een goede verzorging 

van de juryleden op het gebied van eten/drinken en misschien ook wat lekkere extraatjes 

tussendoor!! 

 

Lisanne zit ook al sinds haar 4e jaar op gym en dat is dan ook alweer 12 jaar! 

Ze vindt het nog altijd heel gezellig en leuk om te doen. Toen Lisanne voor haar school 

een maatschappelijke stage moest gaan lopen van 20 tot 30 uur in het eerste jaar, kwam 

zij op het idee om dit bij de gymvereniging te doen onder begeleiding van juf Iris. 

Zodoende deed zij haar 1e cursus assistent leiding 1. 

Dit vond Lisanne zo leuk, het helpen van juf Iris en het leren van nieuwe dingen, dat ze 

besloot om de opleiding tot assistent leiding 2 gymnastiek te gaan doen. 

Deze opleiding duurt ongeveer 3 maanden waarin ze 1 of 2 dagen in het weekend op 

cursus gaat en verder gerichte opdrachten moet uitvoeren en uitwerken, zoals het 

bedenken van een warming up, een les opbouw maken, observeren, een spel bedenken, 

etc. De nadruk ligt op veiligheid en voorbereiding en alle opdrachten worden eerst goed 

geoefend voordat ze in praktijk gebracht mogen worden. Lisanne is erg enthousiast over 

deze veelomvattende vooropleiding om uiteindelijk turnjuf te worden! 

Deze drukbezette jongedame turnt zelf 2 uur per week en is nu dus ongeveer 8 uur per 

week bezig met de opleiding. 

 

Jeanet en Lisanne hebben een paar jaar samen op gym gezeten in de groep van 12 + / 

dames. Ze vertellen dat dat maar even wennen was in het begin maar al heel snel leuk 

en niet vreemd of vervelend! Dus moeders.......kom ook gezellig op gym!!! Heel soms 

waren de dames wat beter dan de jonge meiden en dat werd natuurlijk heel leuk 

gevonden door de dames... maar meestal was het andersom!! 

 

Op de laatste vraag :  “Waarom is gym leuk voor kinderen en volwassenen?“ 

antwoordden Jeanet en Lisanne samen: 

Het is een gezellige en sociale sport met veel uitdaging voor jezelf en je eigen lichaam. 

Je moet het zelf doen dus JIJ kan het!! Het is heel belangrijk om je eigen grenzen te 

kunnen blijven verleggen waarbij je zelf bepaalt hoe moeilijk je het wilt maken. Je leert 

een goede lichaamsbeheersing. De basistechnieken zijn goed voor allerlei sporten en 

conditioneel is het ook pittig. Hoe meer begrip je krijgt voor de opbouw van een 

beweging hoe makkelijker het gaat. Gym is dan ook zeer goed voor de motoriek en het 

ontdekken van het lichaam voor kleuters! Kortom, zeer veel enthousiaste redenen van 

deze gemotiveerde moeder en dochter Terpstra! 

 

 

Ik jou de pen troch 

Deze maand Ilona Wetting 

 

De pen is ergens uit een stoffige la gehaald en ik ben er 

ingekropen! Mijn naam is Ilona Wetting. Ik woon al mijn 

hele leven in de gezelligste straat van Berlikum 'de 

Buorren'. In januari ben ik de redactie ingerold. Dankzij het 

dorpsfeest en mijn buurvrouw Jeanet, die me een aantal 

keer met een camera had zien lopen. 'Is dat niet iets voor 

jou? We zoeken nog iemand voor berlikum.com'. Is dat iets 

voor mij? De site was voor mij vrijwel onbekend terrein 

moet ik toegeven. Dus ben ik op een regenachtige avond 

achter mijn bureau gekropen, mijn laptopje opgestart en 

maar eens gekeken wat Jeanet nu allemaal bedoelde. 

 

Fotografie is een passie en schrijven ook. 'Foutloze teksten 



kan ik je niet garanderen'. Ik ben zo dyslectisch als een slechtziende zonder bril. Maar 

dat was geen probleem, daar zouden we wel iets op vinden. Twee jaar geleden ben ik 

gestopt met mijn studie communicatie. Een leuke studie, maar die heb ik wegens 

omstandigheden niet voortgezet. Dit was hetzelfde, schrijven, fotograferen. Dit was toch 

wat ik altijd al wilde?! Enkele weken later stond ik over de, iets verouderde, scheve, 

eigenlijk wel diep trieste houten schutting te kletsen, zoals buren dat doen. 'Even over de 

site, wat je laatst vroeg. Het lijkt me wel leuk'. Ik kwam op het juiste moment binnen 

want een week later hadden we al een gezamenlijk buffet, met de hele redactie. Zo 

leerde ik direct iedereen kennen. En ik zal je vertellen, het is een gezellige boel. 

 

Het stukje twijfel, want dat had ik, is nu verdwenen. Ik heb het 'berlikum.com' virus te 

pakken. Ongedwongen fotograferen en stukjes schrijven. Toen ik een paar weken 

geleden mijn eerste foto's in onze dorpskrant 'Op 'e Roaster' zag staan, was ik stiekem 

een beetje trots. Dat zijn mijn foto's, die heb ik gemaakt. Dat voelt als een stukje 

waardering voor de foto's die ik maak, er gebeurt nu ook echt iets mee. Ze prikkelen, 

maken mensen nieuwsgierig een stuk te lezen. En het leuke aan alles is dat ik veel 

mensen leer kennen. 

 

Naast de redactie, tik ik wel eens een blogje, schrijf ik wel eens een verhaaltje. Maak ik 

een paar foto's die ik vervolgens op internet plaats. Ik heb jaren toneelcursussen in 

Leeuwarden gevolgd en dat zou ik eigenlijk weer eens op moeten pakken. Ik werk in de 

kinderopvang in Leeuwarden en heb hier en daar een oppasadresje. Dat was mijn 

verhaaltje, ik geef de pen door aan Janette Vrij, die ook in de gezelligste straat van 

Berlikum woont! 

 

 

 

Fysiopraktijk Eijzenga op de bres voor KiKa 

De komende Europese Kampioenschappen brengen velen in 

de verleiding mee te doen aan allerhande pools, in de hoop 

een volle pot op te strijken en mee naar huis te nemen. 

Praktijk Eijzenga doet ook mee, maar dan aan de EK-actie 

van Fys’Optima én met een eigen variant. Deelname aan 

de ‘Eijzengapool’ kost € 2,50 en de opbrengst is dit keer 

niet voor de winnaar, maar voor KiKa. Een bijdrage in de 

strijd tegen kanker bij kinderen. Via SC Heerenveen, een van de sponsors van KiKa, 

komt het geld op de juiste plek terecht.  

 

De poolwinnaar gaat beslist niet met lege handen naar huis. Deelnemers aan de pool 

vullen op het deelnameformulier de naam in van een jeugdteam van een willekeurige 

sportvereniging. De gelukkige winnaar mag samen met dit jeugdteam naar een 

thuiswedstrijd van Heerenveen. Deze prijs wordt aangeboden door SC Heerenveen 

Fysiopraktijk Eijzenga samen.  

Bind de strijd aan tegen kanker bij kinderen en doe mee met deze actie. 

Praktijk Jelle Eijzenga 

 

 

Verslag van de CPVB van dinsdag 10 april 2012 

Op deze laatste avond van het seizoen waren er 38 dames aanwezig, we werden welkom 

geheten door Matty Weijer. Onze gast voor deze avond is de heer B.Boon uit Assen met 

het onderwerp ‘Wil de laatste kruidenier het licht uit doen’. 

Naar aanleiding van dit onderwerp kiest Matty  haar meditatie uit het gebed ‘Onze 

Vader’geef ons vandaag ons dagelijks brood. De heer Boon begint met het gedicht ‘Kleine 

winkel op de hoek’. Het is ontstaan in de middeleeuwen met kruidenwinkels, vandaar ook 

de naam kruidenier. Vroeger had je in een kruidenierswinkeltje 600 artikelen en nu zijn 

dat in een grote supermarkt 30.000. Er komen vele voor ons  herkenbare namen voorbij 



zoals: De Gruijter met het snoepje van de week. Centra, Co-op,en al deze winkeltje 

waren behangen met allerlei reclame: Verkade – Tik-Tak – Persil. 

Na de oorlog kwam de grote revolutie de zelfbediening, de klant die zelf de 

boodschappen uitzocht, men zag dit helemaal niet zitten. Voor  ons ook leuk om te weten  

dat ‘de Spar’ betekent ‘door eendrachtige samenwerking profiteren allen regelmatig’. 

Het was een leuke ontspannen avond waarin we even terug in de tijd gingen. Matty sluit 

de avond af met het gedicht ‘Ook de kleine dingen’. Ze wenst ons een  goede zomertijd 

en wij zien elkaar na de zomer hopelijk weer op 9 september, dan komt de heer B. Bilker 

met een lezing over ‘Marijke Meu’. 

J.P. 

 

 

Land van Belofte 

Fietsen langs Kerken en Kunst 

Geprolongeerd wegens succes: de fietsroute langs kerken en kunst. 

Een initiatief van Adri ter Louw en Janpeter Muilwijk.  

De tweede fietstocht is nog op 17, 19, en 20  mei. Een achttien 

kilometer lange route voert langs de kerken van Deinum, Blessum, 

Boksum, Leons, Baard, Easterlittens en Winsum. In elk van de 

kerken is dan een groot wandtapijt te zien van Janpeter Muilwijk. 

Expositie 

In het Darwinjaar 2009 maakte Janpeter Muilwijk vier wandtapijten 

bij de Bijbelse scheppingsverhalen. Voor hem zijn het verhalen 

voor nu die hij verbindt met ons verlangen naar het goede. Deze 

vier tapijten vormen de basis van deze expositie. Drie andere tapijten maken het 

zevental compleet: ‘De zwevende’, waarop een zwevende menselijke figuur zijn armen, 

zegenend naar ons uitstrekt, en twee werken uit 2011: ‘All right’ en ‘Druivenoogst’.  

Janpeter Muilwijk vraagt met zijn werk aandacht voor de kwetsbare schoonheid van het 

bestaan. Vandaar de titel ‘Land van belofte’. Daarnaast verwijst die naar het weidse 

landschap van de Friese Greidhoeke dat in mei op zijn mooist is. De route kan ook te 

voet worden afgelegd. Alle kerken zijn ook te bereiken met de auto. 

Openingstijden 

zaterdag 12 mei van 14.00 – 18.00 uur; zondag 13 mei van 13.00 – 18.00 uur; 

donderdag 17 mei van 13.00 – 18.00 uur; zaterdag 19 mei van 13.00 – 18.00 uur; 

zondag 20  mei van 13.00 – 17.00 uur. De toegang is gratis.  

Officiële opening 

Zaterdag 12 mei om 13.00 uur in de Sint Jan van Deinum door Sible de Blaauw, 

hoogleraar vroegchristelijke kunst en architectuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen; 

met muziek van Gurbe Douwstra. 

Officiële afsluiting 

Zondag 20 mei om 17.00 uur wordt het project in de Sint Margriet van Easterlittens 

afgesloten met een programma van muziek en poëzie. Daaraan werken mee Tetsje van 

der Kooi, sopraan, Jinke Lyklema – van Weringh dwarsfluit en de cantorij van de 

hervormde streekgemeente Lankmeamert onder leiding van Simon Bouma. 

Bustour 

Op Hemelvaartsdag 17 mei kunt u de tocht maken in een historische bus met Janpeter 

Muilwijk zelf als gids. De bus vertrekt om 13.00 uur vanaf het NS Station van Deinum. 

Ter afsluiting van deze toer brengen Hinke Post - Knol en Adri Terlouw om 17.00 uur in 

de Sint Margriet van Boksum het Hooglied in de vertaling van Hugo Claus. Henk Lyklema 

(piano) en Jinke Lyklema – van Weringh (dwarsfluit) zorgen daarbij voor een muzikale 

omlijsting. 

Meer weten? 

Meer informatie op : www.landvanbelofte.org 

Contactgegevens 

Postadres: Adri Terlouw, Hearewei 36, 9035 EJ Dronryp, telefoon: 0517 233606/06 

12516488, e – mail: adri.terlouw@planet.nl 

Website: www.landvanbelofte.org, www.janpetermuilwijk.com 

http://www.landvanbelofte.org/
mailto:adri.terlouw@planet.nl
http://www.landvanbelofte.org/
http://www.janpetermuilwijk.com/


Opfriscursus Scootmobiel rijden 

Als scootmobielrijder veilig in het verkeer 

Palet, Stichting Welzijn Middelsee, Lammert de Vries revalidatietechniek, 

Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) en Gemeente Menameradiel 

organiseren een opfriscursus voor scootmobielrijders. De cursus wordt 

gehouden in Marsum en is opgedeeld in twee middagen: dinsdagmiddag 15 mei 

en 22 mei. De nieuwe verkeersregels en behendigheidsvaardigheden staan 

centraal om scootmobielrijders veiliger aan het verkeer te laten deelnemen. 

 

Het verkeer wordt steeds drukker, verkeersdeelnemers ongeduldiger en verkeersregels 

wijzigen. Scootmobielrijders voelen zich hierdoor steeds minder veilig in het verkeer. Men 

besteedt tijdens de opfriscursus aandacht aan hoe scootmobielrijders veilig deel kunnen 

nemen aan het verkeer. Praktijkdocenten van SVB analyseren samen met de 

scootmobielrijders ter plekke diverse verkeerssituaties en leggen uit hoe de deelnemers 

het veiligst kunnen rijden tijdens de rit door Marsum en omstreken. Rond MFC Nij 

Franjum te Marsum wordt een behendigheidstest uitgezet zodat deelnemers met eigen 

scootmobiel kunnen oefenen of een ander model kunnen testen. 

De middagen beginnen om 14.30 uur in MFC Nij Franjum, Franjumbuorsterpaed 

12,  Marsum. De kosten voor de opfriscursus zijn € 5,00 per persoon. 

Deelnemers kunnen zich opgeven voor 10 mei bij: KlantAdviesCentrum van Palet tel 

0900 - 321 321 3, Stichting Welzijn Middelsee,  Sieta Kuipers 0518-460805  of via 

e.mail: s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl 

 

 

 

Zwaar verkeer bij It Hûnenêst 

Het is alweer een poosje geleden dat de peuters van It Hûnenêst het thema ‘verkeer’ op 

het programma hadden staan. Stoplichten, oversteken, fietsen, van alles kwam aan bod. 

De minimensjes maakten ook kennis met zwaar verkeer. Zo kwam de heit van Marith 

van der Tuin samen met een collega met een heuse brandweerauto voorrijden. De heit 

van Martijn Algra nam zijn grote Peter Appel vrachtauto mee en om het helemaal 

compleet te maken liet de heit van Chris Boomsma een reuze grote tractor zien.  

De peuters vonden het prachtig, vooral ook omdat ze overal in en op mochten. Een 

enkeling bekeek het toch liever van een veilige afstand. 

Al met al een heel leerzaam thema. En heiten en memmen: let goed op. Als uw peuter 

achter in de auto brult van stop, dan weet u dat het licht op rood staat, tenminste als ze 

niet van een fruitjoy zitten te smullen. 

 

 

 

Buurtverpleegkundigen Palet in Menameradiel 

Marijke Sijtsma, Irma Heidstra en Marloes Nicolai zijn als buurtverpleegkundigen van 

Palet werkzaam in de gemeente Menameradiel. Wat kunt u zoal aan hun vragen of welke 

zorgen dunt u met hen delen? 

* informatie of begeleiding over wonen, zorg en welzijn * zorgen over uw gezondheid * 

coördineren passend hulpaanbod * advies woonsituatie * advies eenzaamheid * zorg om 

iemand uit uw omgeving, door bijvoorbeeld depressie, dementie, gedragsproblematiek, 

vergeetachtigheid of rouw * 

De buurtverpleegkundigen werken nauw samen met huisartsen, andere instanties en 

hulpverleners. Ze kunnen dan ook een verbindende rol spelen of indien nodig 

doorverwijzen. De diensten van de buurtverpleegkundigen zijn gratis, op verzoek komen 

ze bij u langs. 

 

Contactgegevens 

Voor Dronryp e.o.: Marijke Sijtsma, telefoonnummer 06-10042961; Voor Menaam e.o.: 

Irma Heidstra, telefoonnummer 06-82093184; Voor Berltsum e.o.: Marloes Nicolai, 

telefoonnummer 06-51026736 



 

 

 

Mensen voor mensen: vrijwilligers welkom bij VluchtelingenWerk Noord-

Friesland 

Vluchten doe je niet zomaar. Niemand laat zonder reden familie en vrienden achter. Als 

de situatie in je land echt levensgevaarlijk is, kun je niet anders! Vluchtelingen moeten 

vervolgens in een nieuw land de 'eigen' weg zien te vinden, de Nederlandse taal leren en 

weer zelfredzaam worden. 

In heel Nederland, ook hier, zijn vrijwilligers van VluchtelingenWerk actief om 

vluchtelingen te begeleiden bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Ook hier willen 

vluchtelingen graag integreren en een bijdrage leveren aan onze maatschappij. Daar 

hebben zij onze steun hard bij nodig. 

Wie zich in wil zetten voor vluchtelingen, VluchtelingenWerk Noord-Friesland zoekt 

vrijwilligers voor hulp bij de coaching van vluchtelingen tijdens de maatschappelijke 

begeleiding, de educatie (inclusief inburgering en andere scholing) en participatie (het 

zoeken naar (vrijwilligers)werk). Ook zijn er diverse leuke projecten voor mannen en 

vrouwen opgezet voor een nog betere integratie. 

Een vrijwilliger kan écht het verschil maken tijdens het integratieproces van de 

vluchteling. 

Meer weten, surf naar www.vwnn.nl of neem contact op met Foke Dijkstra, senior 

coördinator, telefoon 06 23861790, e-mail fdijkstra@vwnn.nl. 

 

 

 

Praat mee over de bestuurlijke toekomst Menameradiel 

De gemeente Menameradiel kan zich prima redden. Toch gebeurt er op dit moment veel 

om ons heen waardoor we nadenken over onze zelfstandigheid. Zo hebben we er de 

afgelopen jaren een aantal taken bij gekregen en komen er misschien de komende jaren 

nog meer bij. Allemaal taken die we als gemeente op moeten pakken. Bovendien hebben 

Gedeputeerde Staten (GS) van Fryslân eind december bekend gemaakt hoe de 

bestuurlijke toekomst van Noord-Fryslân er volgens hen uit moet zien. In deze visie stelt 

GS voor dat de gemeente Menameradiel per 1 januari 2015 onderdeel wordt van één 

gemeente in het noordwesten van Fryslân. De nieuwe gemeente bestaat dan uit de 

gemeenten Harlingen, Franekeradeel, Littenseradiel, het Bildt, Menameradiel en het 

noordelijke deel (langs de lijn Zurich, Pingjum, Lollum) van Súdwest Fryslân. De nieuwe 

gemeente telt ongeveer 70.000 inwoners. In het advies wordt er van uit gegaan dat 

gemeenten in het geheel samengaan. Indien daaraan behoefte is of zou komen, kunnen 

er wellicht later grenscorrecties in Menameradiel, het Bildt en Littenseradiel komen. 

Samen staan we sterker! 

Menameradiel is een kleine gemeente. Met de komende ontwikkelingen zoals hierboven 

genoemd wordt het voor ons steeds moeilijker om alleen te opereren. Zelfstandigheid 

voor de kleine gemeentes wordt dus steeds moeilijker. 

Zoals u wellicht weet hebben we al geprobeerd om door samenwerking in 

Middelseeverband onze gemeentelijke positie te versterken. Dit is echter uiteindelijk niet 

succesvol gebleken. Door deze ontwikkeling en door de visie van GS oriënteert 

Menameradiel zich op de bestuurlijke toekomst. Ook de overige gemeenten in Noordwest 

Fryslân zijn zich aan het oriënteren op hun bestuurlijke toekomst. 

Maar wat vindt u? 

De gemeenteraad van Menameradiel hecht veel belang aan uw mening in deze discussie. 

Bent u het met de Provincie eens en is het op termijn beter om te fuseren als één 

gemeente in Noordwest Fryslân? Of heeft u daar een heel ander idee over? Misschien 

heeft u nog vragen of opmerkingen over dit onderwerp. De gemeenteraad hoort het 

graag zodat de raad een goed onderbouwd besluit kan nemen. 

U bent van harte welkom om mee te praten over dit onderwerp tijdens de speciale 

bewonersbijeenkomsten die de gemeente Menameradiel organiseert van 14 tot en met 

23 mei. Voor Berltsum, Wier en Kleaster Anjum is er maandag 21 mei een 

http://www.vwnn.nl/
mailto:fdijkstra@vwnn.nl


bijeenkomst in ’t Heechhout. Aanvang is 19.30 uur. De leiding is in handen van 

extern gesprekleider Gerard van der Veer. Naar verwachting sluiten wij de avond rond 

22.00 uur af. Mocht u op de aangegeven datum niet kunnen deelnemen dan kunt u 

natuurlijk aanschuiven bij één van de andere avonden. Zie hiervoor 

www.menameradiel.nl. Hier vindt u actuele informatie. Heeft u nog vragen, neem dan 

contact op met de griffier van onze gemeente, de heer Martin Frensel via email 

takomst@menameradiel.nl. U kunt de heer Frensel op maandag en dinsdag van 10.00 tot 

16.00 uur ook bereiken via telefoon (0518) 45 29 25.  

Graag tot ziens! 

 

 

 

Maaltijdservice aan Huis: nu drie proefmaaltijden voor tien euro 

Ferwert - Eten moet gezond, gevarieerd en natuurlijk ook lekker zijn. Bouwstoffen, 

vezels, vitaminen en mineralen heeft iedereen dagelijks nodig om gezond te blijven, jong 

of oud. Maar smaak en afwisseling tellen ook mee als u iedere dag wilt genieten van uw 

maaltijd. En dat is vooral belangrijk als u (tijdelijk) niet meer kunt of wilt koken. In dat 

geval kunt u een beroep doen op de Maaltijdservice Dienst van Stichting Zorgcombinatie 

Interzorg. 

 

Maaltijdservice aan Huis heeft de thuisbasis in Ferwert. Vanuit daar wordt nu heel Noord-

Friesland bediend,  tot aan de gemeenten Harlingen, Boarnsterhim en Smallingerland. 

Buiten dit gebied bezorgen is overigens in overleg ook mogelijk. 

 

Kwaliteit en keuze zijn de sleutelwoorden voor het bedrijf.  De maaltijden worden op 

ambachtelijke wijze bereid en er wordt gebruik gemaakt van verse ingrediënten. Door de 

maaltijden daarna snel te koelen blijven ze niet alleen langer houdbaar, maar blijven 

smaak en voedingswaarde ook veel beter behouden.  Een vaste chauffeur bezorgt de 

maaltijden gekoeld aan huis. Het enige u zelf hoeft te doen, is wekelijks de 

menukeuzelijst invullen. 

 

Dankzij de uitgebreide keuzelijst kan Maaltijdservice aan Huis iedereen een gerecht van 

zijn of haar smaak bieden. Van traditionele Fryske stamppot en beppe's stoofpotje tot 

aan moderne mediterrane en oosterse gerechten.  Maaltijdservice aan Huis biedt altijd 

net even iets extra's, zoals bij een stamppot twee verschillende stukjes vlees. En 

vanzelfsprekend wordt er ingespeeld  op alle mogelijke dieetwensen, zoals glutenvrije, 

cholesterolarme of vegetarische maaltijden.  Een ander groot voordeel van de 

maaltijdenservice is, dat u baas over eigen tijd blijft. U kunt eten op het moment dat u 

dat zelf wilt. Een paar minuten in de magnetron en er staat een heerlijke warme maaltijd 

op tafel. En wie geen magnetron heeft, kan deze in bruikleen krijgen. 

 

Het vooroordeel dat alleen ouderen gebruik kunnen maken van de maaltijdservice is 

achterhaald. Iedereen die goed en lekker wil eten, kan bij Maaltijdservice aan Huis 

terecht. Ook bijvoorbeeld jonge mensen met een drukke baan. Daarnaast is een diner 

van Maaltijdservice aan Huis een beter en gezonder alternatief dan de kant-en-klaar-

maaltijden uit de supermarkt. 

Maak nu voordelig kennis met de Maaltijdservice aan Huis en bestel drie 

proefmaaltijden voor slechts € 10. 

U kunt hiervoor contact opnemen met onze maaltijdservice via 

www.maaltijdserviceferwert.nl of telefonisch via 0518 – 418 300. Wij hopen u binnenkort 

te mogen begroeten! 

 

 

 

 

 

 

http://www.menameradiel.nl/
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http://www.maaltijdserviceferwert.nl/


Téatertsjerke Wier 

De restauraasje fan de St. Jan’s tsjerke yn Wier sjit moai op. De timmerlju binne klear 

mei balken en souder. It plafond sit der wer yn en is opferve. De stukadoar hat alle 

muorren wite. De hearebank is 

opknapt, alle oare banken 

binne werom en wurde wer te 

plak set. 

Yn 1955 binne de âlde hege 

iperen beammen om it 

tsjerkhôf hinne omseage en 

ferkocht. Doedestiids koene de 

tsjerkfâden der 1000 gûne foar 

barre. Fan dat jild is doe de 

tsjerke opknapt en ferve. 

Albert van der Veen, de 

Wierster skilder hat doe sels in 

kleure-analyse makke en de 

tsjerke yn âlde rose-tinten 

opferve. Dat wie doedestiids 

wol even wennen, omt de 

kleuren dêrfoar gielich wiene. No hat de provinsje yn gearwurking mei de arsjitekt 

keazen foar dyselde kleuren út de fyftiger jierren. In komplimint foar Albert. Kwa kleur sil 

der dêrom net folle feroarje. Wol sil it gebrûk fan de tsjerke feroarje. It wurdt in 

téatertsjerke. Der wurdt gelegenheid jûn ta optredens en útstallings. Der komme trije 

podia yn mei beljochting. De earste artysten ha har al wer oantsjinne. 

Yn it lêst fan de 16e ieu is der boppe de tsjerkegrêft in gemak kommen. In hiele 

ferbettering yn dy tiid. No komme der twa w.c.’s yn.  Dy w.c.-romte sil ‘it nije gemak’ 

neamd wurde. Behalve wetterlieding en riolearing komme der ek nije elektrise kabels en 

in gasoansluting foar de ferwaarmingseleminten yn. 

Der sil aanst folle mooglik wêze, mar altyd ek sille der tsjinsten holden wurde kinne en 

útfeartplechtichheden. 

Mids juny moat alles klear en oplevere wêze. De offisjele iepening sil wierskynlik pas yn 

septimber wêze, y.f.m. fakânsjes. 

 

 

 

 

Een noot van de muziekverenigingen 

Geraniumactie 

Lieve mensen (dat ‘lief’ dat mag best met zo’n resultaat): Hartstikke bedankt voor 

jullie kooplust wat betreft onze geraniums. We waren ze zomaar kwijt afgelopen 9 mei. 

Een echte opsteker, zowel voor de moraal als voor de kas! Dat u er maar een hele zomer 

genot van heeft.  

Koffieconcert zondag 20 mei 

De lente is alweer begonnen en dat betekent voor de beide muziekverenigingen dat we 

nog een aantal weken hebben te gaan voor ons jaarlijks Koffieconcert voor de jeugd. Dit 

jaar zullen het schoolproject, de leerlingen van de beide muziekverenigingen en de 

Berltsumer Beagles hun noten laten klinken op zondag 20 mei aanstaande om 15.30 

uur in ’t Heechhout. Natuurlijk mogen de drumband en de fanfare ook wat van zich laten 

horen, als de jeugd het toe laat..... 

Dus heiten, memmen, pake’s, beppe’s, vrienden, buren en etc. noteer de datum in de 

agenda en kom 20 mei allen naar ‘t Heechhout! 

Elfstedenwandeltocht 

Een paar dagen daarvoor zult u ons weer zien bij de Elfstedenwandeltocht. De 

wandelaars lopen op vrijdagochtend 18 mei tussen 8.30 en 10.00 uur door ons 

dorp. Wij zullen ze bij ’t Heechhout verwelkomen met muziek. 

 



Anjercollecte 

Op dinsdag 22 mei komen we met de collectebus bij u langs voor de Anjercollecte 

terwijl het korps een rondgang door het dorp maakt. De Anjercollecte staat ook wel 

bekend als het Prins Bernhard Cultuur fonds. 

Oud Papier 

Na een paar gewijzigde oud papier data is het vanaf 1 juni weer gewoon op de eerste 

vrijdag van de maand. Uw oud papier wordt dus 1 juni aanstaande weer vanaf 18.00 uur 

opgehaald. Graag ingepakt aan de weg. Bij voorbaat dank. 

 

Maar eerst: koffieconcert zondag 20 mei vanaf 15.30 uur in ’t Heechhout te 

Berltsum. 

Muziekverenigingen Berltsum 

 

 

 

Cijferstrijd 

De Fûgelsang heeft in de weken voorafgaand aan de 

meivakantie meegedaan aan de cijferstrijd. Dit cijferspel 

duurde 4 weken lang en elke week moesten er 12 

cijferraadsels worden opgelost. De opgaven varieerden van 

eenvoudige telopdrachten tot uitdagende rekenopgaven. Zo 

moesten de leerlingen bijvoorbeeld ontdekken wat de 

kleuren van de regenboog zijn, hoeveel procent van de 

meester en juffen 50 jaar of ouder is, onderzoeken hoeveel 

eieren er in 3 doosjes passen, het aantal leerkrachten delen 

door het aantal leerlingen, ontdekken hoeveel water er in 

een ballon zit en tellen hoeveel ramen de school heeft. De 

kinderen hebben allemaal ontzettend goed hun best 

gedaan op de cijferraadsels! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piippraat 

Na de oranjegekte hebben wij inmiddels weer alle mutsen, vlaggetjes en schmink 

opgeborgen om volgend jaar natuurlijk weer tevoorschijn te toveren. De kinderen van 

groep 6,7 en 8 konden op vrijdag 27 april bij ons terecht voor de “Queens Night”. In 

oranje stijl hebben we oud-Hollands “Ge-Spijker-Poept” met als winnaar Wessel Klooster. 

De foto’s hiervan zijn te vinden op www.piipskoft.nl. 

Op Koninginnedag zelf hebben wij in samenwerking met Oranje Nationaal een aantal 

activiteiten georganiseerd. Zo kon een ieder meedoen aan de “Goudvissenrace”. Men kon 

inzetten op een goudvis naar keuze. Wanneer deze als eerste over de finish zwom mocht 

de winnaar de vis mee naar huis nemen. Zo’n zestig goudvissen hebben inmiddels een 

nieuw baasje gevonden. Ook was er de mogelijkheid voor kinderen en de jeugd tot 16 

jaar om tegen elkaar strijden met wat extra kilootjes op heupen. Het sumoworstelen 

(een heel geheister, dat wel) was een daverend succes en een lachwekkend tafereel. 

Helaas was er maar een klein aantal deelnemers te porren voor een potje spijkerbroek 

hangen. Foto’s hiervan komen binnenkort op onze website. 

 

http://www.piipskoft.nl/


Girls Only 

Op 27 mei organiseren wij een Girls Only middag (14.00 – 17.00 / 12 t/m 16 jaar). 

Professionele visagist en fotografe Elisabeth Dijkstra komt deze middag langs om een 

workshop te geven over make-up. Hoe breng je make up aan, welke technieken zijn er 

en er zullen mooie foto’s van het eindresultaat worden gemaakt. Voor deze middag geld 

vol = vol dus geef je z.s.m. op via contact@piipskoft.nl. Kosten hiervoor zijn 3 euro p.p. 

Avondvierdaagse 

Verder kunnen wij alvast bekend maken dat de jaarlijkse avond vierdaagse deze keer zal 

plaatsvinden op 5, 6, 7 en 8 juni. Meer informatie hierover is te vinden op 

www.piipskoft.nl. 

 

 

 

Kampioen Bert Schouten 

bij de foto (driebandenkampioen): Ben je 

kampioen van het jaarlijkse Driebanden 

Toernooi van Berltsum, staat er in de vorige 

editie van Op ‘e Roaster wel een heel verhaal, 

maar geen foto. Dat rooit natuurlijk kant noch 

wal. Vandaar deze editie alsnog een foto van 

de enige echte kampioen van het 9e 

Driebanden Toernooi Berltsum: Bert 

Schouten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om fijn te wandelen hoef je echt niet ver van huis 

Wandel mee met Boeren, Burgers en Buitenlui over de Boerepaden. Een initiatief 

van minicamping Slappeterp in 

samenwerking met de historische 

club Skingen/Slappeterp. De 

wandelingen zijn circa 8 kilometer 

van lengte en twee ervaren 

gidsen lopen mee.  

Data:  

26 mei - start theetuin 

"Slappeterp" Kleasterdijk 12a te 

Slappeterp 

24 juni (zondag) -start kerk 

Skingen aan de Buorren 

28 juli - start dorpshuis "Op 

Healwei" gelegen aan de 

Slappeterpsterdyk 6 te Skingen 



25 augustus - start Kleaster Anjum 4 Berlikum op picknickplek bij nr. 4 

Tijdens de wandelingen is er een pauze op een mooi plekje met daarbij een drankje. 

Opgave kan via www.minicampingslappeterp.nl of spontaan er zijn. Iedere wandeling 

start om 14.00 uur. 

 

 

Met de ANBO mee naar het Hermitage museum in Amsterdam 

De ANBO Menameradiel organiseert leuke dingen voor haar leden. Zo kwam tijdens de 

jaarvergadering, afgelopen maand Aukje Peenstra-Hoogland vertellen over haar boek 

‘Sitebuorren, myn eigen paradys’. Ze schreef dit boek aan de hand van brieven die haar 

moeder had geschreven en haar eigen herinneringen. Sitebuorren is een eilandje bij Grou 

dat toentertijd alleen per boot bereikbaar was. De schrijfster bracht haar jeugd er door 

op de boerderij van haar ouders. 

Voor maandag 4 juni staat er een reis op het programma naar het Hermitage 

museum in Amsterdam. Met de ‘Museumbus’ gratis op pad. Twintig leden kunnen mee, 

maar moeten zich eerst wel aanmelden. De bus vertrekt om 09.00 uur vanaf het Groene 

Kruisgebouw in Berltsum. Circa 17.00 uur arriveert hij daar ook weer.  

 

http://www.minicampingslappeterp.nl/

