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Lotte (4): “Maar mam, wat nu als iemand helemaal blind 
is?” - Moeder: “Blinde mensen hebben een hond en een 
stok” - Lotte: “Nou, dat is dan niet echt handig… dan gaat 
die hond steeds achter de stok aan!”

Sam (6): “Wat is dat voor crème?”- Moeder: “Anti-rimpel 
crème” - Sam: “Ach, het gaat vast nog wel een keer werken 
mam.”

Moeder: “Jij gaat zo eerst in bad” - Tristan (7): “Hoeft niet, 
ik ben al beeldschoon…”

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

Berltsum maakt zich op 
voor een gezamenlijk begin 
van het nieuwe jaar!
Zoals jullie misschien al hebben gelezen in de oktober editie 
van Op 'e Roaster, wordt er momenteel hard gewerkt aan een 
spetterend begin van 2018 voor Berltsum.

Deze dag - zaterdag 6 januari 2018 - wordt zo georganiseerd dat er 
zoveel mogelijk voor alle inwoners iets te doen is. We starten met 
een WANDELTOCHT vanuit Franeker naar Berltsum. Dit doen we 
niet zomaar: in het kader van Culturele Hoofdstad 2018 vinden we 
het belangrijk dat Berltsum haar stadsrechten terughaalt uit Fra-
neker. Onze eigen vrijheidsstrijdster Bauck van Hemmema zal de 
stadsrechten opeisen op het stadhuis in Franeker. Vervolgens gaan 
de stadsrechten terug naar waar ze horen: ons prachtige dorp. We 
willen dan ook met zoveel mogelijk Berltsumers van Franeker 
naar Berltsum wandelen (ca. 11 kilometer). En om e.e.a. kracht bij 
te zetten en te vieren, zal het document vervolgens meegedragen 
worden tijdens de TRAILRUN die dit jaar voor de tweede maal zal 
worden georganiseerd. Na de trailrun worden de stadsrechten in 
bewaring gegeven en vieren we met het hele dorp 'ons jaar' 2018. 
Dit gebeurt tijdens een NIEUWJAARSRECEPTIE in Sans Souci waar 
heel Berltsum onder het genot van een hapje, drankje en live mu-
ziek van de band Hjirris kan toasten op het nieuwe jaar.
Tijdens deze nieuwjaarsreceptie zal tevens een SPORTGALA wor-
den georganiseerd. Hiervoor zijn we op zoek naar genomineerden 
in de volgende 5 categorieën:
1. Sportman  4. (Jeugd-)Talent
2. Sportvrouw  5. Vrijwilliger van het jaar 2017.
3. Sportploeg    

Iedereen kan genomineerden aanmelden. Dit kan via email: 
berlikum.12e.stad@gmail.com. Bij iedere nominatie moet wel ar-
gumentatie worden toegevoegd, dus alleen het insturen van een 
naam is niet voldoende. We willen graag weten waarom iemand 
genomineerd wordt. Een (vak) jury zal vervolgens op basis van de 
ingezonden nominaties per categorie 3 genomineerden selecte-
ren. Deze genomineerden worden bekend gemaakt via social me-
dia en in Op 'e Roaster. Dan volgt er een stemronde. 

Tijdens het sportgala zal dan per categorie de winnaar bekend 
worden gemaakt. We willen jullie dan ook vragen om uiterlijk 
15 december aanstaande de genomineerde + argumentatie (inzet, 
sportprestaties, etc.) aan ons door te geven. We stellen het op prijs 
als jullie jullie leden hierover ook zouden willen informeren. Dus: 
zegt het voort! Volg alle ontwikkelingen van deze bijzondere dag 
ook via Facebook (www.facebook.com/berltsum12estad) en Insta-
gram (www.instagram.com/de12estad) l

It hynderriden docht se al sa ‘n 
seis en in heal jier. “Toen ik ûn-
gefear trije en in heal jier wie, 
bin ik begûn mei hynderriden. Ik 
train fiif dagen yn ‘e wike, soms 
seis, as ik in wedstryd haw.” Lot-
te is sportyf, serieus en wit wat 
se wol.

Tegearre mei har papa, mem en 
broer wennet se yn Berltsum. Se 
sit yn groep sân fan de Fûgelsang 
en hat in drok libben. Lotte hat 
in saneamde topsportersstatus. 
Dat betsjut dat as der in wichtige 
wedstryd fan it hynderriden is, 
se fry mei om mei te dwaan oan 
‘e wedstryd. “It ôfrûne jier binne 
wy mei de feriening 3e wurden 
op it FK, it NK gong net sa goed. 
Yn 2016 wiene we 1e wurden 
op it FK en 3e op it NK. Ik ryd by 
Sjaerdema Liauckema Ruiters yn 
Frentsjer. Der train ik sawol foar 
de dressuer as foar it springen. Ik 
haw in pony foar it springen en 
in pony foar de dressuer. Kieze 
is lestich, sa lang it kin wol ik 
graach beide noch dwaan, mar 
oer in pear jier sil ik dochs kieze 

moatte. Ik mat no ek twa pony’s 
fersoargje: iten jaan, drinken 
bringe, de pony’s skjin meitsje 
en it hok mat ek skjin.”

De topsportersstatus hat se net 
foar neat krigen. Lotte is selek-
tearre foar sawol it HTC (Hip-
pisch Training Center), in lanlike 
talinten organisaasje en foar it 
JSP (Jeugd Stimuleringsplan), in 
regionaal talintenteam fan Frys-
lân. Mei har tsien ier is Lotte de 
jongste by beide teams. “Der bin-
ne fjouwer kear yn it ier eikmo-
minten wêrop ik sjen litte moat 
dat ik foarút gongen bin. Dat is 
dan ergens yn Nederlân. Dat is 
sawol foar it springen as foar 
de dressuer. Ungefear trije kear 
yn’e moanne haw ik in wedstryd. 

Soms meitsje we der in wykein 
fuort fan. Op fakânsje gean, nee 
dat dogge wy net. Dat kin net 
hjer.”
It mei wol dúdlik wêze dat Lotte 
libbet foar en mei de hynders. 
Oare hobby’s, die hat se eins net. 
“Myn grutte dream is om oait 
mei te dwaan op ‘e Olympyske 
Spelen. Springe as dressuer, dat 
wit ik noch net.” Miskien slaan 
we oer tsien ier de krante wol ie-
pen en stiet Lotte op de foarside 
mei in moaie medalje. Foar no is 
Lotte yn elk gefal drok dwaande 
om oan har dream te wurkjen en 
der hat se in soad foar oer. Lotte 
is fanatyk en har bewust fan al-
les. Se wit wat har te dwaan stiet, 
wol se har dream werklikheid 
meitsje l

Hynsteriedtalint Lotte van der Kaaij: In libben 
yn it teken fan springe en dressuer
Ik sko oan by Lotte van der Kaaij. It libben fan Lotte stiet foar in grut part yn it teken fan hynders. 
Lotte is fanatyk hynder rydster. Sawol springe as dressuer, foar Lotte makket it neat út. 

Voordat de gemeente Waadhoe-
ke wordt, is Berltsum er voor 
de komende jaren klaar voor. 
De gemeente zet volop in om de 
openbare ruimte te herstellen, te 
vernieuwen en te moderniseren. 
Berltsum is klaar voor de Waad-
hoeke, maar ook in omliggende 
dorpen en buurtschappen wordt 
fors geïnvesteerd om de dorpen 
te upgraden. Wegen en openbaar 
groen en daarmee het straatbeeld 
wordt grondig hersteld. Hieron-
der volgt een foto gemaakt op 31 
oktober: bestrating Bûterhoeke/
Molestrjitte l

Acht straten tegelijk aangepakt in Berltsum voor fusie 
met Waadhoeke
Het zal geen enkele Berltsumer ontgaan zijn dat de gemeente Menameradiel op acht plaatsen te-
gelijk aan het werk is. Wegomleidingen en aanpassen van de snelheden om de werkzaamheden te 
passeren is een dagelijks gegeven. 

Foto’s en tekst: Hieke Joostema-Greidanus



Eartiids en No…
Stimme
Ja ja, it is hast wer safier. Op woansdei 22 novimber meie we stimme. De 
ynwenners út sa ‘n 89 doarpen kinne stimme. Mei de nije gemeente moatte 
der ek nije minsken keazen wurde. En dy taak, die leit by ús. Geane jo ek 
stimmen?
Der binne ferskate redenen werom ien beslút om te stimmen. Alderearst hin-
get it ôf fan de prioriteit, hoe wichtich fine je it om te stimmen? As twadde 
hinget it fan jo eigen gefoel ôf. Is dizze stimming ek fan ynfloed op it ferfolch 
fan jo libben? Wa komt der oan de ‘macht’ en wat foar ynfloed hat dat. As 
lêste moatte je as boarger it gefoel ha dat der wat te kiezen is. Dochs binne 
der ek noch altyd minsken dy ’t net stimme. Soms kin immen simpelwei net 
stimme omdat dy siik is, yn it bûtenlân sit as oan it wurk is. Soms is it sa dat 
minsken in te lege ferwachting hawwe fan de ferkiezing. Men hat der gjin 
fertrouwen yn. Op woansdei 22 novimber is it oan ús om de riedsleden as 
folksfertsjintwurdigers te kiezen. Ik fyn dat elkenien stimme moat. Trochdat 
de opkomstplicht yn striid wie mei it stimgedrach fan de kiezers, is dizze 
ôfskaft. Dochs is it wol belangryk as jo ek stimmen gean. Under de jongerein 
is de opkomst oer it algemien summier. Dit kin en moat dochs eins oars. As 
jo wolle dat jo stim echt heart wurd, dan is stimme wichtich. Mei jo stim 
kin der feroaring plak fine. As net elkenien stimt, dan witte wy net wat der 
krekt bard wie. We witte net wa as wat no de measte stimmen hie. Dan is ek 
net elkenien tefreden, tink ik. Wy, jo kinne it ferskil meitsje. Eartiids is net 
foar neat it rjocht om te kiezen útfûn. Fan 1917 ôf, hat elkenien kiesrjocht, 
manlju en froulju. Meitsje der gebrûk fan, kom yn aksje, ferdjippe jo yn de 
partijen en stim. Doch it foar jo sels en foar it doarp. Jo binne in wichtige 
stim. Mochten jo dochs beslute om net te stimmen, dat kin. Mar dan fyn ik 
dat jo ek net klaaie meie. Ik hie it wol witten. Op nei it stimhokje woansdei 
22 novimber! 

Stoarmke l

In het onderstaande verhaal vertelt 
Doutzen ons iets over zich zelf. Wij ho-
ren iets over haar hobby’s, school en hoe 
zij het vindt om in Berltsum te wonen. 
Veel leesplezier gewenst met haareigen 
geschreven verhaal!

Hoi ik ben Doutzen Osinga, en ik ben 8 
jaar. Ik woon samen met mijn heit en 
mem en 2 zussen in Berltsum.
Ik woon in de Eyck van Heslingastrjitte 
op nummer 40. Mijn heit is projectleider 
bij een bouwbedrijf. Mijn mem is gast-
ouder. Dit vind ik erg gezellig. 
Mijn hobby’s zijn skeeleren en schaat-
sen. Ik ga elke zaterdagochtend met 
mijn vriendin Kirsten en mijn heit naar 
de schaatsbaan in Leeuwarden. Ik heb 
een hamster als huisdier, hij heet Bolly.
Ik zit op de Fûgelsang in groep 6. Ik vind 
het een leuke school en ik heb een hele 
leuke meester en juf. Mijn lievelingsvak-
ken zijn gymnastiek, knutselen en re-
kenen. Ik wil later gastouder of dokter 
worden. Wat ik mooi vind in Berltsum is 
de speeltuin, hier ben ik zomer avonds 
vaak te vinden. Het beweegteam dat in 
Berltsum actief is vind ik ook erg leuk. 
Ik vind dat er maar weinig winkels zijn 
in Berltsum.

Ik wil altijd wel in Berltsum blijven wo-
nen omdat ik hier ben geboren.
Ik ken “Op ‘e Roaster” niet, maar ik zal 
hem nu een keer lezen.

Groetjes Doutzen

Tot zover de bevindingen van Doutzen 
Osinga in deze jeugdrubriek. In de vol-
gende editie weer een ander persoon 
van groep 6 voor deze rubriek! l

Bern mei in ferhaal: Doutzen Osinga
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Doutzen Osinga. Zij is leerling van 
de Fûgelsang en zit in groep 6. Jarenlang was de jeugdrubriek het podium voor 
groep 8, maar voor de afwisseling leek het ons leuk om eens een andere groep 
voor het voetlicht te brengen.
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Beste klanten!
Na bijna 37 jaar stoppen wij, Folkert & Fetsje de Groot,
per 31 december met AUTOBEDRIJF F. de Groot.

Het is een goed moment om u/jullie als trouwe klanten 
persoonlijk te bedanken voor vele jaren dat u/jullie 
vertrouwen stelden in ons bedrijf.

Op zaterdag 16 december houden wij daarom 
een receptie in het MFA Doarpsfinne in Minnertsga. 

Op deze receptie kan in een ontspannen sfeer met 
een hapje en een drankje nog even teruggekeken 
worden op deze tijd, die voorbijgevlogen lijkt.

2 januari 2018 start zoon René de Groot z’n eigen 
garagebedrijf aan de Opfeart 5 te Minnertsga. 
U bent daar ook van harte welkom. 

Wij hebben er het volste vertrouwen in 
en prijzen hem ook bij u aan.

 

* 16 December vanaf 16.00 uur
* Receptie ter gelegenheid van het afscheid 
   van Folkert & Fetsje van AUTOBEDRIJF F. de Groot
* Locatie: MFA Doarpsfinne Minnertsga 
* Adres: Fjildleane 14, Minnertsga

Folkert: 
‘Fansels 

komme jim my 

noch wolris tsji
n yn ‘e g

raazje’

UITNODIGING

Groeten en tot kijk

Folkert & Fetsje

Beste minsken,
 
Mei dit skriuwen wol ik eltsenien graach 
tank sizze foar it waarme ôfskied fan 26 
septimber. Tank foar de waarme wurden 
die't der sprutsen binne, foar alle moaie 
kado's en blommen en ek alle kaarten 
die tastjoerd binne. Yn dit wurk komme 
jo ticht by minsken yn kwetsbare om-
standichheden. Ik haw dit altiid mei in 
goed gefoel dien en de“Nardus Gedrags-

code Uitvaartzorg” útrikt oan “De Laatse 
Eer” fersterkt dit gefoel. Yn de 21 jier as 
bode fan de begraffenisferieniging koe 
ik altiid oan op it bestjoer en dragers fan 
De Laatste Eer, al dizze minsken bin ik 
tige tankbar. Derneist koe ik ek altiid 
rekkenje op in hiel protte oaren, sûnder 
al dizze minsken hie ik it bodewurk net 
dwaan kinnen. Eltsenien tige tank!! l
 

Wimmie Wassenaar-Lautenbach

In wurd fan tank fan 
Wimmie Wassenaar-Lautenbach    
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Eindfase werkzaamheden in 
de Buorren nadert
Begin november zijn de werkzaamheden ondertussen 
aan de nieuwe parkeerplaatsen aan It Dok begonnen. Dit 
wordt in zijn geheel meegenomen en in vorm gebracht. 
Nieuwe bestrate parkeerplaatsen en de gedateerde 
groenvoorziening wordt vervangen door nieuw openbaar 
groen. 

Hierdoor krijgt de parkeerplaats een totaal, nieuwe metamor-
fose. Er komen op It Dok vier extra parkeerplaatsen bij. De 
hardgebakken stenen zijn in bestelling, want doordat veel 
extra inritten, stegen en de Lytse Buorren die eerder meege-
nomen zijn in de planning, raakten de kleurrijke straatste-
nen op. De gemeente heeft in samenspraak met bewoners 
bewerkstelligt dat door gebruik van dezelfde hardgebakken 
steen er een rustiger en uniform straatbeeld ontstaat en daar-
door is er veel extra steen gebruikt. Zoals op de foto te zien is, 
wordt er hierdoor intussen hard gewerkt op It Dok, maar ook 
de Brouwerssteech naast It Piipskoft wordt opnieuw bestraat. 
De woordvoerder van de gemeente laat weten dat de bloem-
bakken en de hagen eind 2017 nog geplant worden zodat het 
straatbeeld in de Buorren ook hierdoor weer een totaal ander 
en verbeterd aanzicht krijgt. Ook zijn er een paar plaatsen 
waar borders zijn ingegraven om hierin openbaar groen te 
planten voor een mooi straatbeeld. Dit uiteraard ook onder 
voorbehoud afhankelijk van de weersomstandigheden zoals 
extreme regenval of vorst. De bankjes en verlichting zijn ook 
in bestelling en ook die worden eind 2017 geplaatst. Dit al-
les volgens de tekening die gepresenteerd is aan de bewoners 
eind december 2016 tijdens de inloopspreekuren voor be-
woners in de Buorren. Zo wordt de gehele Buorren weer een 
prachtig, beeldbepalende en historische dorpskern met op de 
achtergrond de Koepelkerk l

Tekst en foto: Hieke Joostema-Greidanus

Werkzaamheden aan It Dok in volle gang voor 30 parkeerplaatsen in 
de openbare ruimte als alles klaar is.

UITGELICHT

tekst: Ria Algra
beeld: Rommie Miedema

All-Electric-Livingconcept
Miedema vat all-electric-living 
samen als de sleutel naar ener-
gieneutraal wonen, puur op elek-
trisch. “Ons concept is gebaseerd 
op infraroodverwarming in com-
binatie met een uitgekiende mix 
van isolatie, ventilatie en tapwa-
tervoorziening. De bouwkundige 
constructies die we toepassen 
borgen een optimaal rendement 
van de infraroodpanelen. De 25 
zonnepanelen die we hier heb-
ben gelegd geven zoveel energie 
dat er genoeg stroom overblijft 
voor het opladen van een elektri-
sche auto of scooter.”  

Samenwerking met Friesland 
College
Het bijzondere aan dit speci-
fieke project was niet zozeer 
het toepassen van het concept. 
Daarmee weet Profijtwarmte 
onderhand wel raad, net als de 
bouwpartners Bouwbedrijf Van 
Dokkumburg en Technisch Buro 
Zonderland. Nee, het speciale 
school in de samenwerking met 
het Friesland College. Onder aus-
piciën van de docenten Praktijk-
opleiding Techniek Anne Dijk-
stra en Gerrit Klomp, werkten 
leerlingen van de mbo-opleiding 
niveau 2 ‘servicemedewerker ge-
bouwen’ actief mee aan het pro-
ject. 

Het nieuwe bouwen
De jongens staken er veel van 
op en ook de school maakte ken-
nis met deze nieuwe manier van 
bouwen, die toch een andere 
aanpak vraagt. Dat is ook wel no-
dig, vindt Miedema. “Het wordt 
tijd dat we echt de knop omzet-
ten en dat we af durven wijken 
van de gebaande paden, ook de 
grote bouwbedrijven. 

Met ons concept laten we zien 
dat het kan. En de extra inves-
tering verdien je snel terug. De 
provinsje Fryslân heeft ons pro-
ject geselecteerd voor subsidie in 
het kader van de NOM (Nul-op-
de-Meter). Voor Miedema beves-
tigt deze keuze dat er voor het 
All-Electric-Livingconcept een 
veelbelovende toekomst is weg-
gelegd.

Energieneutraal met karakter
Dat de hele woning is gestript zal 
geen verbazing wekken. “Wat 
voor ons wel voorop stond is dat 
we de karakteristieke uitstraling 
zouden behouden. Daartoe heb-
ben we bijvoorbeeld de metsels-
tenen hergebruikt en de deuren 
nagemaakt in de originele stijl, 

maar dan wel met isolatie. Voor 
de verhoging van de isolatiewaar-
de en kierdichtheid hebben we 
in de bouwkundige constructies 
reflecterende folies aangebracht 
en aan de binnenzijde warmte-
accumulerend plaatmateriaal.

In combinatie met infraroodpa-
nelen zorgen deze materialen 
voor een lager energieverbruik. 
Verder hebben we een ingenieu-
ze en erg zuinige tapwatervoor-
ziening toegepast. Dit in de vorm 
van een klein warmtepompje in 
combinatie met een energiepa-
neel dat warmte opvangt aan de  
achterzijde van de PV-panelen. 
In deze woning hebben we in 
totaal 15 infraroodpanelen aan-
gebracht aan, of in het plafond 
met een totaal vermogen van ca. 
5400 Watt.”

Dat is ruim voldoende voor het 
zalige wooncomfort dat annex 
is aan infraroodverwarming. 
Én energieneutraal. De woning 
heeft een gebruiksoppervlakte 
van 100 m2 en vraagt voor een 
vierpersoons huishouding een 
energieverbruik van 5650 kWh 
op jaarbasis. Waaraan Miedema 
enthousiast toevoegt dat dit ‘be-
paald niet slecht is voor een vrij-
staande woning’. 

Infraroodverwarming is als de 
zon
Zonnestralen die je raken in de 
vroege lente. Het gevoel van 
pure weldaad. Daarmee laat in-
fraroodverwarming zich het bes-
te vergelijken. Miedema legt uit: 
“Je moet het voelen, het is echt 
een heerlijke warmte, niet te 
vergelijken met verwarming via 
radiatoren. Daarbij worden lucht 
en stof verplaatst en is het tegen 
het plafond altijd warmer dan bij 

de vloer. Infraroodverwarming 
werkt totaal anders. De stralings-
warmte die verspreid wordt door 
de infraroodpanelen, is de meest 
directe vorm van verwarming. 
De ruimte wordt comfortabel en 
gelijkmatig warm. Ook nog eens 
ideaal voor mensen met longpro-
blemen of een stofallergie.”

Maatwerk
“Maar of het nu gaat om nieuw-
bouw, een oude of jonge woning, 
het toepassen van het All-Elec-
tric-Livingconcept blijft maat-
werk”, besluit Miedema. “Voor-
dat het plan staat is er het nodige 
rekenwerk verricht, we gaan 
absoluut niet over een nacht 
ijs. Nul-op-de-Meter is niet altijd 
haalbaar, maar heel vaak wel.” l

All-Electric-Livingconcept plaveit de weg 
naar energieneutraal wonen 19e-eeuws pand 
getransformeerd naar Nul-op-de-Meter 

“Het klinkt als een sprookje, maar niets is minder waar. Dat bewijst wel dit woonhuis uit 1830 in 
Berltsum. Toen we het onder handen kregen had de tand des tijds hevig toegeslagen. En overgele-
verd aan wind, water en vandalen was er van de oorspronkelijke charme weinig terug te vinden. 
Wij prikten erdoor heen en zagen de potentie. Met ons All-Electric-Livingconcept gingen we de 
uitdaging aan om van dit pand een energieneutrale woonbeleving te maken.” Aan het woord is 
infraroodspecialist Durk Miedema van Profijtwarmte. 

Op deze avond zullen wij de mogelijkheden gaan voorleggen voor een snelle aanleg van een  
glasvezelnetwerk in Berlikum e.o.. Hoe dit te realiseren, onze ideeën hierover etc.  

Daarnaast gaan we de status van de start in Dronrijp bespreken en natuurlijk alle vragen beantwoorden. 
 

Laat u weten of u komt? Dit kunt u mailen naar info@dewaadhoekeopglas.frl
Ook kunt u telefonisch contact opnemen via 06-22777775 

Alvast meer informatie over ons initiatief en de voordelen van glasvezel, bezoek dan onze website: 

UITNODIGING INFORMATIEAVOND  
voor de aanleg van glasvezel in BERLIKUM e.o. 

21 NOVEMBER om 19:30 uur  
Locatie: Doarpshûs ‘t Heechhout  

initiatiefnemers: Dewaadhoekeopglas in samenwerking met Glês Ferbynning B.V.

www.dewaadhoekeopglas.frl



Zijlstra Bouw BV
It Koartlân 1, 9041 VB Berlikum

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

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

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

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

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

Zijlstra Bouw. Altijd in vorm. 

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

■ voeg- en metselwerk 
■ stralen 
■ betonrenovatie 
■ kelderafdichting 
■ kitapplicatie

Berltsum
0518-41 92 95
www.siegersmagevelrenovatie.nl

Jouw nieuwe Beko Selective Line 
vaatwasser, wasmachine of wasdroger inclusief 
vijf jaar garantie, levering en installatie in de  
regio, die shop je natuurlijk bij Wytguod!

Wytguod | Ir. C. M. van der Slikkeleane 4 Berltsum 
+ 316 16 09 62 96  |  + 316 55 70 08 19  |  open op afspraak  |  pieter@wytguod.nl

WTV 7734XSO

€449,-

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!

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

Specialisten

in binnen- en

buitenschilderwerk,

wandafwerking

en beglazing

Vakmanschap hoeft
niet duur te zijn...

Nu hadden we een mooi groen boekje. 
Beter gezegd, we hadden er een hele sta-
pel. Overgehouden van die keer dat we 
al onze leden zo’n boekje stuurden. Be-
doeld voor het noteren van hun laatste 
wensen. Of er bij onze leden zo’n exem-
plaar ingevuld en wel bij de belangrijke 
papieren ligt, geen idee. Dat gaat ons 
ook niet aan. Maar bij een duik in het 
archief kwamen genoemde boekjes voor 
het licht. Na een kritische blik op de in-
houd kwam er een vraag bovendrijven: 
waarom maken we het niet wat simpeler 
en waarom digitaliseren we het niet? We 
hebben de daad bij het woord gevoegd. 
Op onze website vind je het resultaat 
onder het menu ‘ledeninformatie’, sub-
menu ‘laatste wensen formulier’.

Het werkt heel eenvoudig. Je vult het in 
op de computer. Het formulier is opge-
deeld in persoonlijke gegevens, wensen 
voor na het overlijden, wensen voor de 

opbaring, het soort uitvaart, de bekend-
making, het afscheid en de nazit. Het is 
zuiver bedoeld als handvat voor je na-
bestaanden en geen officieel document 
waaraan je rechten ontleent. 

Vast niet het leukste karweitje,  maar 
toch goed om je eens over te buigen. 
Ons digitale formulier maakt het je mis-
schien een beetje makkelijker l

De Laatste Eer digitaliseert 
formulier Laatste Wensen
Iedereen zal het ermee eens zijn. Op het moment dat jij er niet meer bent is 
het handig dat je nabestaanden enig idee hebben hoe ze jou naar je laatste 
rustplaats brengen. Als je dat genoteerd hebt, maak je het hen in dat opzicht 
wat makkelijker. 

Onder bezielende leiding van Wim Dijk-
stra, dirigent van beide verenigingen, en 
vaste pianiste Gelske Bergsma is er een 
aantrekkelijk programma samengesteld.  
De muzikanten zullen afzonderlijk te 
horen zijn. Tevens zal er gezamenlijk 
gezongen en gemusiceerd worden, maar 
ook samen zingen met het publiek zal 
zeker niet ontbreken!
Crescendo, opgericht in 1930, kent een 
rijke historie met vele hoogtepunten en 
ook in dit seizoen laat deze vereniging 
zien en horen dat ze het publiek kan ver-
rassen met haar muziek en de soms ver-
rassende acts die ze tijdens de concerten 
laat “zien”. De Bliid Boadskip Sjongers 
hebben een ietwat kortere historie. Zij 
zijn in 1974 opgericht en de zangers 
hebben al vele kerkdiensten, muziek-

avonden en concerten georganiseerd en 
ook zij zijn niet bang om hun grenzen te 
verleggen. Afgelopen seizoen hebben zij 
nog een bijzonder concert gegeven met 
het Frysk Hoorn Trio, dat je gerust een 
unieke combinatie kunt noemen!
Kortom, de muzikanten van Crescendo 
en de Bliid Boadskip Sjongers willen met 
“Hallo Kerst!” alvast een voorproefje ge-
ven van het bijzondere feest dat kerst 
altijd weer is en mag zijn! 
De concerten zullen worden gehouden 
op:
•  Zaterdag 9 december in de Hege Stins 

te Stiens om 20.00 uur;
•  Zondag 17 december in de Groate Kerk 

te St.-Jacobiparochie om 15.30 uur.  
De entree is € 10 per persoon en jonge-
ren tot 16 jaar hebben vrij entree l

“Hallo Kerst!” met de Bliid Boadskip 
Sjongers en Crescendo
Gospelkoor Bliid Boadskip Sjongers uit Berltsum en fanfare Crescendo uit 
Hijum Finkum hebben een muzikaal programma samengesteld: “Hallo Kerst”; 
een muzikale opmaat naar kerst 2017.

Een quilt is een doorgestikte deken. Deze 
wordt gemaakt van drie lagen textiel die 
op elkaar genaaid worden door middel 
van quilten. De top (bovenste laag) kan 
een hele lap stof zijn (whole cloth) of 
patchwork. Deze quilts en andere mooie 

handwerken worden gepresenteerd op 
de Quilt- en handwerktentoonstelling. 
Er zitten ware kunstwerken tussen! De 
kerk is op beide dagen geopend van 
13.30 uur tot 17.00 uur. De entree is 
gratis l

Quilt-en handwerktentoonstelling (Herinnering)
In het jubileumjaar van 100 jaar V.v.V. Wier mag een creatieve noot natuurlijk 
niet ontbreken. Daarom is er op 18 en 19 november is er een Quilt-en hand-
werktentoonstelling in de Ioannis Theatertsjerke in Wier. 



BERLTSUMER 
HÛNTSJE
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Lytse hûskes
Ha jo it al heart? Grut wenjen 
hat west. Lytse hûskes binne 
hielendal hip. Wenje yn in 
hûs fan op syn meast 50m2 is 
it nije wenjen hjoed-de-dei. Bytiiden tink ik wolris. Alles wat 
west hat, komt wer werom. Eartiids wenne men ek lyts. Wit 
je it noch? De wenten oan de Streek hjir yn it doarp. In rige 
lytse wenten fan in pear m2 mar elts mei in protte bewenners. 
Grutte gesinnen yn lytse hûskes. Dizze wenten stean der al jie-
ren net mear. Hûzen moasten grutter, elts bern in eigen kea-
mer. In keamerke diele wie er net mear by. Ik leau dan ek net 
fuort en daliks dat it de nije trend wurd om wer mei 10 bern 
op ‘e soulder te wenjen. Doe ik foar it earst fan it nije wenjen 
hearde naam ik dan ek it beslút om ris op ûndersyk út te gean. 

Ik neam de nije trend ‘lytse hûskes’ mar eins heart er by dizze 
trend in wat djoerdere namme “Tiny Houses”. Wat hâld it no 
yn san ‘tiny house’? At je it internet ôfstrúne dan sjoche je dat 
it net allinnich om in lytse wente giet mar dat it eins in hiele 
beweging is. It is net allinich in oare wize fan wenjen . It is 
eins ek in soarte fan libbensstyl. Bewuster libje sawol yn’e hûs 
as yn hoe at je yn it libben stean, genôch is genôch en in lib-
ben libje mei dat wat écht wichtich foar jo is. It klinkt my as 
noftere Berltsumer hûn al in bytsje dizenich yn ‘e earen mar ik 
jou it in kâns. Dus doe ik yn it gemeente krântsje seach at er in 
ynformaasjedei organisearre waard, soarge ik dat ik efkes mei 
harkje koe nei wat de minsken der te fertellen hiene. 

It earste wat my dizze dei opfoel wie dat de FNP ien fan de par-
tijen is dy ’t de karre lukt binnen ús gemeente. Prachtich úter-
aard dat sy harren hjir foar ynsette mar ik foen it wol in moai 
grapke dat de partij dy ‘t eins alles yn in Frysk jaske set, it oer 
‘tiny houses’ hat yn plak fan bygelyks lytse hûskes. Ik seach 
ek dat er moaie hûskes te krijen binne. Der wie in frommeske 
wa at sels al lyts wenne. En der wiene ferskeidene minsken 
die ‘t wat moais te bieden hiene. Fan in hokje bouer út de 
Wâlden oant in mini villa. Wilens ik de ynformaasje tot my 
naam waard ik al wat entûsjaster oer de wente opsich. Hoe-
wol ’t de hiele presentaasje al wat de focus op de kommersje 
hie, wat dan eins wer net by de libbensstyl fan de beweging 
‘tiny house’ past, makke it my dochs wol nijsgjirrich. Dêrtroch 
komme er ek wer fragen. 

Oan welke easken moat de wente foldwaan? Wurde de wenten 
op eigen grûn delset as hâld bygelyks de gemeente de grûn yn 
eigendom? En wêr mei de wenten stean? De gemeente hie de 
dei mei optûge dus se sil fêst ek sjoen ha nei in plak. Genôch 
lege plakken yn us doarp, dochs? Safier wie de gemeente dan 
krekt wer net. Wol spiitich eins. It hie wol moai wêst at se hjir 
in plan foar hiene. Dat se wat sjen litte koene hoe se de lege 
plakken yn it doarp oanklaaie sille. Dit hie er neffes my in 
moaie kâns foar west. It hie it hiele ferhaal taastber makke. It 
hie de stap nei lytser wenjen miskien wol wat lytser makke. 

Lytse hûskes? Bin de Berltsumers der klear foar? Is ús doarp 
der klear foar? De tiid sil it leare…. l

It Berltsumer Hûntsje

Een groot aantal gymnastiekle-
den hebben met elkaar de han-
den uit de mouwen gestoken 
door in een paar uurtjes al het 
zwerfvuil in Berltsum op te rui-
men. Dit hebben we in samen-
werking gedaan met “Samen 
Fryslân Schoon”.

Zij hebben ervoor gezorgd dat 
wij met de door hun beschikbaar 
gestelde grijpers en vuilniszak-
ken alle blikjes, bekertjes, snoep-
papiertjes, glas, flesjes, kranten 

etc. konden opruimen. Er is zelfs 
geprobeerd om een gedumpte 
vriezer in een zak te krijgen. He-
laas was deze te groot.

Zo’n schoonmaakdag heeft al-
leen maar positieve punten: Het 
verbaasde de kinderen dat er 
hier en daar zo veel zwerfvuil 
lag en ze hebben er zeker ook 
wat van opgestoken. Daarnaast 
is Berltsum een stuk schoner 
geworden en als Gymnastiekver-
eniging krijgen we een bijdrage 

voor het meedoen met deze ac-
tie. Met deze bijdrage is er intus-
sen trainingsmateriaal gekocht 
voor de gymnastiek. Wat een 
succes! Iedereen bedankt voor de 
inzet!

Voor meer informatie over Sa-
men Fryslân Schoon kun je even 
kijken op http://www.samenfrys-
lanschoon.frl l

Bestuur 
gymnastiekvereniging Berltsum

Berltsum schoner door 
Gymnastiekvereniging Berlikum
Hebt u ook gemerkt dat Berlikum sinds zaterdag 23 september een stuk schoner is geworden?

Op dinsdagavond 21 november 
2017 is het weer traditiegetrouw 
de tijd voor onze banketstaven 
actie. We gaan die avond weer 
huis aan huis met een prachtig 
ambachtelijk product, geheel 
passend in de sfeer van de avon-
den rond Sint en Kerst. 

Op zaterdag 25 november zal de 
drumfanfare Sinterklaas welkom 
heten in Berltsum. 
De leden van de drumband zul-
len dit optreden verzorgen op 
nieuwe instrumenten. 

Deze instrumenten zijn met zorg 
uitgekozen bij Vancore Percus-
sion te Joure. Tevens hebben de 
leden van de drumfanfare zelf 
nieuwe jasjes aangeschaft, om-
dat de uniformen door de brand 
niet meer compleet zijn. Door dit 
initiatief kunnen ze toch herken-

baar en uniform het optreden 
verzorgen. Wij, muzykferiening 
‘OpMaat’ Berltsum, zijn natuur-
lijk super trots op deze nieuwe 
ontwikkelingen. 

Op zondagmiddag 10 decem-
ber 2017 om half vier organi-
seren we een najaar concert in 
’t Heechhout. Alle facetten van 
onze vereniging werken mee aan 
dit concert. De fanfare zal deze 
middag het nieuwe slagwerk la-
ten zien en horen. Zij zijn naar 
Muziekcentrale Adams B.V. in It-
tervoort geweest en hebben daar 
een basisset concertslagwerk ge-
kocht. 

We hebben als vereniging geko-
zen voor nieuw slagwerk. Deze 
keus is zeer duurzaam en een 
prima investering voor de toe-
komst. De komende periode zul-

len we ons buigen over de andere 
zaken zoals: blaasinstrumenten 
voor leerlingen, nieuwe leden 
en het schoolproject en nieuwe 
muziek.

We nodigen iedereen, die op wel-
ke wijze ons de afgelopen peri-
ode gesteund heeft, uit om naar 
dit concert te komen. 

Via deze middag willen we onze 
dank nog een keer extra laten 
horen aan u of aan jou! Dus zet 
de datum in je agenda en vier 
samen met ons de herstart van 
onze vereniging l

Muzykferiening ‘OpMaat’ Berltsum 
begint weer te bruisen
De komende maanden kunt u weer volop actie van onze Muzykferiening ‘OpMaat’ Berltsum ver-
wachten.



COLUMN

Ondertussen bij het MFC… 
Winterbazaar
Een jaar geleden organiseerden wij als werkgroep “activi-
teiten, pr & communicatie” onze eerste Winterbazaar om 
geld in te zamelen voor het nieuwe MFC. 

Inmiddels zijn we een jaar verder en is er al heel wat gebeurd. 
We hebben pepermuntjes verkocht, stonden te rocken in ’t 
Heechhout en verkochten lootjes tijdens het volleyballen. 
En natuurlijk werden er achter de schermen o.a. de nodige 
subsidieaanvragen gedaan. Het einde van al deze acties lijkt 
in zicht! We houden jullie nog even in spanning maar meer 
nieuws hierover volgt binnenkort!
Maar eerst is het tijd voor de tweede editie van de Winter-
bazaar. Op vrijdag 29 december, van 16 tot 20 uur organise-
ren wij weer zo’n beregezellige markt voor de Kruiskerk. We 
hebben nog een paar plekjes vrij, dus heeft u leuke (eigenge-
maakte) spulletjes te koop dan hebben wij (in ruil voor een 
vrijwillige bijdrage) een stand beschikbaar.
Ook zijn wij nog op zoek naar de beste oliebollenbakkers van 
Berltsum! Ben jij een beetje handig met knetterende frituur-
vet, klontjesvrij beslag en stuivende poedersuiker? En wil je 
ons helpen met oliebollen bakken? Meld je dan nu aan door 
een berichtje te sturen via onze facebookpagina of mail naar 
mfc@berlikum.com l 
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Lieuwe Osinga en Eeltje Osinga 
(beiden ruim 40 jaar), Klaas Min-
ne Nieuwhof (25 jaar) en Theo 
Cramer (20 jaar) werden onlangs 
in de bloemetjes gezet door de 
Gerrie Stremler, coördinatrice 
van de Edukans-collecte. Zij bena-
drukte dat een dergelijke collec-
te niet kan zonder vrijwilligers. 
Dat deze vrijwilligers zo trouw 
zijn en zo lang actief blijven voor 
deze collecte is erg bijzonder. 
Dit geeft wel aan hoe goed de 

onderlinge sfeer tussen de vrij-
willigers is. Dit komt aan de ene 
kant doordat de collecte in twee-
tallen wordt gelopen, maar aan 
de andere kant ook omdat op de 
avond dat de collecte wordt ge-
teld en het totaalbedrag bekend 
wordt gemaakt alle vrijwilligers 
nog even blijven ‘plakken’ om 
de ervaringen met elkaar te de-
len. De vier heren hebben in hun 
‘loopbaan’ als vrijwilliger vele 
leuke momenten meegemaakt 

en daarom kan Edukans elk jaar 
weer een beroep op hen doen. 
Het wordt als een sport gezien 
om mensen, die aanvankelijk af-
houdend reageren, toch iets aan 
de collecte te laten bijdragen.
 
De opbrengst van de Edukans-
collecte in ons dorp bedroeg dit 
jaar EUR 2.613,45. Namens Edu-
kans wordt iedereen hierbij har-
telijk bedankt voor zijn of haar 
bijdrage l

Edukans-vrijwilligers in de bloemetjes
Ook in 2017 zijn de vrijwilligers van de Edukans-collecte weer bij u aan de deur geweest. In 
Berltsum zijn ca. 35 vrijwilligers actief geweest om deze collecte tot een succes te maken. Sommi-
gen van hen doen dit al lang, heel lang. Hieraan werd onlangs aandacht gegeven. 

V.l.n.r. Eeltje Osinga, Theo Cramer, Klaas Minne Nieuwhof en Gerrie Stremler. Lieuwe Osinga kon wegens omstandighe-
den niet aanwezig zijn.

Nieuws van Hemmemapark
Na het prachtige theaterspektakel Bauck in het Hemmema-
park is het weer rustig in het park.

Wij zijn als dorp trots op zo’n prachtig optreden op zo’n mooie lo-
catie. De natuur heeft zich er niet veel van aangetrokken. Tijdens 
de optredens was het geluid van de koekoek en de kleine karekiet 
regelmatig te horen.
Stichting Hemmemapark zal het komend voorjaar, als het iets dro-
ger is, enkele plekken bijwerken en de bank herplaatsen. Alleen 
op Google earth is dan nog te zien hoe de situatie was tijdens de 
opvoering van Bauck. 
In het weekend van 04/05-11 is de uitkijktoren zwaar beschadigd.  
Jammer dat er mensen zijn die genoegen beleven aan het afbreken 
van wat wij als dorp hebben opgebouwd. Spijlen van de balustrade 
zijn vernield en planken van de trapleuning gerukt. Het zijn extra 
kosten die wij zelf als dorp moeten ophoesten. Maar het ergste is 
dat er een onveilige situatie op de uitkijktoren ontstaat. Wij heb-
ben met de politie afgesproken dat iedereen die s ’avonds onge-
wenst gedrag in het park bespeurt, 112 kan bellen l

Bestuur Stichting Hemmemapark

De dokufilm is een spin-off van 
BAUCK!, het theaterspektakel 
van Sybe Joostema in het Hem-
memapark in Berltsum. Duizen-
den toeschouwers maakten daar 
voor het eerst kennis met het tot 
dan onbekende verhaal van deze 
Friese heldin. Een succesvoor-
stelling. 
Filmmaker Janko Krist, ook be-
kend van de trailer van BAUCK, 
de tv-programma’s ‘Hea!’ en ‘Jan 
rijdt rond’, gaat op zoek naar 
verschillende filmlocaties met 
middeleeuwse uitstraling. Waar 
mogelijk zijn dat plekken waar 
Bauck’s heroïsche en tegelijk 
hectische leven zich afspeelde. 
Krist: “It is in útdaagjende foarm 

dêr’t ik as dokumintêremakker 
yn de skiednis fan Bauck dûke 
wol en eins yn har libben en tiid 
sjen wol.’’
Bauck werd halverwege de vijf-
tiende eeuw geboren op het ei-
land Terschelling als dochter van 
de heer van Skylge. Nadat de En-
gelse koning het eiland vanwege 
geldnood verkocht aan Holland, 
raakte de familie alle status 
kwijt. Bauck kwam via Kimswerd 
– waar haar zus Gaets woonde, 
de overgrootmoeder van Grutte 
Pier – terecht op het buitendijks 
Hemmema-kasteel in Berltsum. 
Daar vocht ze in 1496 voor de 
Friese vrijheid, het kasteel en 
lijfsbehoud na het vluchten van 

haar man Doeke van Hemmema 
en diens broer Alef naar Albrecht 
van Saksen. 
Na drie heroïsche overwinningen 
met huurlingen van Terschelling 
en het Berltsumer volk, werd 
Bauck bij de vierde aanval versla-
gen en kwam in de gevangenis in 
Groningen terecht. Ze overleed 
enkele jaren na haar vrijlating, 
totaal uitgeput, in 1501. Spelers 
uit het spektakel, spelen ook 
hier een rol in. 

De dokufilm BAUCK! is een 
samenwerking van de cultu-
rele stichting Grut Hermana en 
Omrop Fryslân. Het script is van 
Sybe Joostema l

Docufilm BAUCK! over de eerste Friese vrijheidsstrijdster
Berltsum - Filmmaker Janko Krist gaat een docufilm maken over Bauck van Hemmema, de eerste 
Friese vrijheidsstrijdster. De film BAUCK! moet eind 2018 klaar zijn en zal onder andere bij Omrop 
Fryslân (ook landelijk) te zien zijn.

Nieuwe straatverlichting in 
de Buorren
Door de bewoners in de Buorren, maar ook andere dorpsbe-
woners uit Berltsum worden veel vragen gesteld over de nieu-
we verlichting in de Buorren òf ze komen en zo ja, wanneer. 

Op een oude foto is te zien vanaf de Klompebuorren richting It Skil 
van 100 jaar geleden, welke armaturen er toen waren. Tijdens de 
inloopspreekuren in december 2016 hebben de bewoners de mooi-
ste verlichting uitgezocht en die is hieronder afgebeeld. Het wordt 
dus verlichting met een boog aan de bovenkant zoals op de oude 
foto getoond en deze is inmiddels besteld. 
Ongeveer over twee maanden wordt alle oude verlichting verwij-
derd uit de Buorren en in één á twee dagen de nieuwe paal en ar-
matuur geplaatst. Hieronder het 
bestelde armatuur met nieuwe 
paal door de gemeente Mena-
meradiel: l
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Berltsum kultuer
18 & 19 nov. 13.30 - 17.00 uur  Quilt- & handwerktentoonstel-

ling, Ioannis Teatertsjerke - Wier
21 november ‘s Avonds  Banketstaven-actie Muzykferie-

ning OpMaat
21 november 19.30 uur  Informatieavond Glasvezel, it 

Heechhout - Berlikum
25 november 13.30 uur  Intocht Sinterklaas
29 november 10.00 uur Kofjemoarn, Berlinga State
1 december 20.15 uur  Concert Noordijper Kamerkoor - 

Koepelkerk Berltsum
2 december 20.00 uur  Orgelconcert Gert van Hoef, 

Kruiskerk - Berlikum
10 december 15.30 uur  Najaarsconcert OpMaat, it 

Heechhout - Berlikum

Gert van Hoef is op 17 juni 1994 
geboren in Barneveld. Op 13 jari-
ge leeftijd ontving hij zijn eerste 
orgellessen van zijn opa. Van zijn 
ouders kreeg hij een orgel waar-
op hij zichzelf wegwijs maakte. 
Vanaf juni 2008 is Gert  begon-
nen met zijn orgelstudie o.a. bij 
Herman van Vliet, die hem voor-
bereidde op zijn conservatorium-
studie.
In 2013 begon zijn studie bij Jos 
van der Kooij aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag 

met hoofdvak orgel. Hij krijgt 
zijn orgellessen in de Westerkerk 
te Amsterdam. Als bijvak krijgt 
Gert pianolessen van Katy Satur. 
Hij studeert ook muziektheorie, 
muziekgeschiedenis en koor-
directie bij de Nederlands/Ita-
liaanse operadirigent Giacomo 
Formentini.
Naast zijn Conservatoriumstudie 
geeft Gert veel orgelconcerten 
door het gehele land. Zelfs van-
uit het buitenland toont men 
belangstelling voor de jonge or-

ganist. Dit zal mede zijn bereikt 
door de vele video's die Gert op 
YouTube plaatste vanaf het prille 
begin van zijn muzikale carrière.
Hij heeft al verschillende CD's, 
DVD's en liedbewerkingen op 
bladmuziek uitgebracht.
Noteert u alvast 2 december in 
uw agenda want dit concert mag 
u toch zeker niet missen. Neemt 
u alvast eens een kijkje op www.
gertvanhoef.nl. Ook op youtube 
kunt u veel improvisaties van 
hem vinden l

Orgelconcert door Gert van Hoef 
Zaterdag 2 december, vanaf 20.00 uur geeft Gert van Hoef uit Barneveld een concert  in de Kruis-
kerk van Berltsum.

ONS en PCOB
Dinsdag 17 oktober openden wij ons winterprogramma met 
een Muziekmiddag in Nij Statelân.

Om half drie mocht het COMBO FLEUR o.l.v. dirigent Otten begin-
nen met hun optreden. Voor de pauze maakte het combo een mu-
zikale tour door Europa en een uitstapje naar Amerika het geheel 
werd door Joukje Otten vlot aan elkaar gepraat.
Er werd gestart met Russische muziek, waarna we konden genie-
ten van Windmills of your mind. Een korte uitleg van de dirigent 
over het ontstaan van de accordeons was ook zeer interessant en 
dan vooral waar men de accordeon voor gebruikte van een kerk-
orgel tot het maken van bluesmuziek door de Amerikanen. De de-
monstratie een rauw stukje blues was zeer vermakelijk.
En zo ging het door tot de pauze waarbij de verscheidenheid al-
leen maar groter werd van Gabriella Song uit de film As it is in 
Heaven naar muziek van John Ewbank. Na de pauze werd begon-
nen met een muzikale Quiz waarbij de zaal steeds kon kiezen uit 
twee antwoorden. Een hele grappige opzet.
Daarna waren het vooral meezingers waarbij ieder een tekstboek 
had gekregen, door de diverse verzoeken werd de muziek keus wat 
minder kleurrijk. Het geheel werd afgesloten met vrolijk muziek. 
Om plm. half vijf kon de dagvoorzitter Gosse Bootsma namens alle 
aanwezigen het Combo bedanken voor de mooie middag l

‘Wier is it en wier sil it bliuwe’
Yn Wier is dit jier in boek útkommen mei boppesteande titel 
op de rêchbân. It is in tige ynformatyf skiednisboek wurden, 
dat begjint mei it ûntstean fan de ierde en einiget mei de 
belofte en de hope op in nije dei.

‘Wier heart by Berltsum’, is ek in útspraak dy’t men faak heart. 
Mar ís dat wol sa? Wie it foarhinne net sa dat Wier in eigen tsjerke 
hie, in eigen dûmny en in eigen skoalle? Hoesa dan Wier heart by 
Berltsum? Hoe’t dat sit kin men yn it boek WIER gewaar wurde.
Simy Sevenster- de Jong is mei dit boek yn it jier 2000 útein set. Se 
hat hiel wat ûndersyk dien. Op Tresoar, op it Kadaster, âlde tsjer-
keboeken neipluze en ynterviews holden. It is allegear opnom-
men yn it boek, dat sa’n 600 bledsiden beslacht. Mei in komplete 
kadastrale kaart. Utjûn troch Terp en Tsjerke Wier, ynbûn troch 
boekbiner Wytze Fopma te Wier. It is in mânsk, mar tige lêsber 
boek wurden. Sa’n boek wol men op jins jierdei wol kado krije fan 
freon, famylje of Sinteklaas.
It is tidens foarstellingen yn de theatertsjerke fan Wier te besetten 
of by museum Martenastate te Frjentsjer of by de skriuwster sels:
Beintenwei 1, 9047VL te Minnertsgea. Tel. 0518-471123  email: 
s.sevenster@hetnet.nl. It jildt € 40,- l

Benieuwd naar deze mensen, 
kom dan naar de kofjemoarn in 
Berlinga State waar Marjan van 
der Heide ons zal informeren 
over deze groep mensen.
Deze kofjemoarn vindt plaats in 
de algemene ruimte van Berlinga 
State van 10.00 - 11.30 uur.
De kosten hiervoor zijn € 2,50 
per persoon.
Tijdens de Kofjemoarn is het de 
bedoeling dat er zo nu en dan 
een gastspreker langs komt of 
dat er een activiteit wordt ge-
daan. Tussendoor is er volop tijd 

om even met uw buurvrouw of 
buurman te praten. Daarnaast 
wordt u tijdens de kofjemoarn 
hartelijk ontvangen door onze 
vast gastvrouwen Willy Runia en 
Anneke van Dijk.

De eerst volgende keer zal zijn 
op, Woensdag 29 november 2017
Tijdens deze bijeenkomst zal 
Marjan van der Heide, coördina-
tor steunpunt Vluchtelingen van 
De Skûle Welzijn aanschuiven 
en ons wat vertellen over vluch-
telingen en nieuwkomers.

Datum :  Woensdag 29 Novem-
ber

Tijd : Aanvang  10.00 uur.
Plaats : Berlinga State.
Kosten : € 2,50 per persoon 

Voor meer informatie/ ideeën of 
staat u er open voor dat de deel-
nemers van de kofjemoarn nu 
eens bij u op locatie komen, dan 
kunt u contact opnemen met  
Sieta Kuipers, ouderenwerker 
van De Skûle Welzijn, tel. 0518-
460805 (e-mail: s.kuipers@des-
kule.nl) l

Kofjemoarn Berltsum
Vluchtelingen en nieuwkomers we komen ze voortdurend in het dorp tegen. Maar wanneer ben je 
een vluchteling of een nieuwkomer. Wat heeft hun er toe gebracht om hun vaderland te verlaten? 

Ze bezochten woensdagochtend 
eerst Tresoar in Leeuwarden on-
der leiding van Victor Fast. Vervol-
gens reisde het gezelschap naar 
de Doopsgezinde Kerk, de histo-
rische Vermaning in Berltsum 
voor een gastvrije lunch. Deze 
Doopsgezinden zijn op zoek naar 
de Doopsgezinde herkomst en 
stellen belangstellende vragen. 
Ze spraken allen Russisch en zijn 
woonachtig in Duitsland spra-
ken Duits en deden vertaalwerk. 
Het bleek dat de gemeentes van 
deze Doopsgezinden groeiende 

gemeentes zijn en door de week 
hechte geloofsgroepen vormen. 
Na de lunch zong het gezelschap 
vierstemmig Russische liederen. 
Onijdes Sijtsma uit Berltsum die 
contacten heeft met Mennis-
ten over de hele wereld, sprak 
het gezelschap toe met exposi-
tieboeken die in de Vermaning 
tentoongesteld waren. Viktor 
Fast fungeerde als tolk van het 
Duits in het Russisch. Na dit be-
zoek vertrok het gezelschap naar 
Franeker, waar de voormalige 
Vermaning in het bolwerk werd 

bezocht. De verbouw is in volle 
gang. In Witmarsum en Pingjum 
werd stilgestaan bij het leven en 
werk van Menno Simons, om-
dat  Na dde Mennisten op zoek 
zijn naar zijn sporen. Na deze 
laatste en gedenkwaardige dag 
met het volle programma reisde 
het gezelschap weer terug naar 
Duitsland. Jaarlijks komen groe-
pen van overal ter wereld naar 
Witmarsum. De vermaning van 
Berltsum is daarbij een belang-
rijke pleisterplaats geworden l
Tekst/foto: Hieke Joostema-Greidanus

In de Vermaning in Berltsum worden de Mennisten ontvangen met een gastvrije lunch

Duitse en Russische Mennonieten 
bezoeken Doopsgezinde Vermaningen
Op hun vierdaagse rondreis door België en Nederland kwamen op woensdag twintig Doopsgezin-
den en twee echtgenotes uit Duitsland, Oekraïne, Moldavië en Kazachstan aan. 

Samar in Momint...

“U moet de groente van HAK… eh, van Aeltsje hebben!”



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 
Op'e Roaster

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

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

verd in een Microsoft Word file en gemaild naar:                                                       
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 6 december 2017 

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

•  Kopij dient uiterlijk woensdag 6 december 2017 op de          
redactie aanwezig te zijn via roaster.berlikum@gmail.com 

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
zaterdag 16 december 2017

 

■  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!

Sybren 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
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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

Volgende 
maand 
uw advertentie 
hier?

Voor meer informatie neem contact 
op met het bestuur roasteradvertenties@gmail.com

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


