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Redactie
Redactie Op ‘e Roaster: Jan Joostema, Dick Abma, Henk Muller, Brigitte Matter, Geertje
Miedema. E-mail kopij: roaster.berlikum@gmail.com.
Redactie berlikum.com: Jeanet Terpstra, Romy Groenewoud, Ella Vis, Akke Zijlstra, Ilona
Wetting. E-mail: berlikum@gmail.com
Penningmeester Op ‘e Roaster en berlikum.com: Ella Vis
E-mail advertenties: roasteradvertenties@gmail.com.
Van de redactie:
Het eerstvolgende nummer van Op ‘e Roaster komt uit op woensdag 20 mei. De kopij dient
uiterlijk maandag 11 mei ingeleverd te zijn.
De redactie houdt zich het recht voor kopij niet te plaatsen dan wel in te korten. De
ingezonden stukken die worden geplaatst vallen niet onder verantwoordelijkheid van de
redactie.
Nieuws
Beoefent u een aparte hobby of weet u iemand die dat doet. Loopt u tegen iets aan waarvan u
denkt: ‘Hé, dat zou leuk zijn voor de krant’, aarzel niet, maar tip iemand van de redactie.
Advertenties
Advertenties levert u via roasteradvertenties@gmail.com.
Verspreiding
Op ‘e Roaster verschijnt 11 keer per jaar (3e woensdag van de maand) in (delen van) de
gemeentes het Bildt, Menameradiel, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en in de dorpen Ried,
Boer, Dongjum, Oosterbierum, Sexbierum en Tzummarum.
Geen krant?
Mensen die geen krant hebben gekregen, kunnen een exemplaar afhalen bij de Spar. Klachten
over bezorging kunt u doorgeven aan Van Leer en De Jong in Sint Annaparochie (0518)
401222

+LOGO Alzheimercafe
Alzheimercafé Noordwest Friesland komt in Dronrijp
Op donderdag 16 april a.s. is er weer een bijeenkomst van het Alzheimer Café Noordwest
Friesland op locatie in: Drenningahof, Hearewei 83, 9035 EK te Dronrijp. De zaal is open
vanaf 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur.
Het thema van de avond “Dementie en met elkaar gebonden blijven” wordt gepresenteerd
door Karlijn Kwint, geestelijk verzorger bij zorggroep Noorderbreedte. Voor veel mensen is
dementie een schrikbeeld. In het debat over euthanasie wordt dementie vaak genoemd als een
aanleiding om voor euthanasie te kiezen. De waarde van het leven wordt in deze samenleving
grotendeels afgemeten aan je cognitieve vermogen en datgene wat je doet. Maar heb je nog
waarde als mens als je zelf steeds minder weet? Karlijn Kwint heeft jarenlang gewerkt als
geestelijk verzorger bij zorggroep Noorderbreedte. Zij houdt een betoog om de mens niet
alleen te zien en te waarderen in wat hij of zij doet, maar ook om wie hij of zij ten diepste is.
Vanuit haar ervaringen in de ouderenzorg geeft zij praktische voorbeelden hoe je de ander als
mens kunt blijven zien en ontmoeten en laat zij zien wat de zin van zijn is. Vanzelfsprekend
zal er ook weer gelegenheid zijn voor uw vragen en persoonlijke ervaringen. Een Alzheimer
Café is een maandelijks trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en
vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang
en de koffie en thee zijn gratis.
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Het Alzheimer Café Noordwest Friesland is een samenwerkingsproject van Stichting
Alzheimer Nederland met Zorggroep Tellens, Stichting Palet, Zorggroep Noorderbreedte,
Zorgcentrum het Bildt, Thuiszorg het Friese Land, Ouderenwerk Franekeradeel, het Bildt en
Menaldumadeel.

+LOGO GROENE KRUIS
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering woensdag 13 mei 2015
Deze wordt gehouden in Groene Kruis gebouw, aanvang 20.00 uur
Agenda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening voorzitter
Vaststellen agenda en notulen vorige jaarvergadering
Verslag gebouwenbeheer
Financieel verslag, balans en exploitatie 2013, begroting 2014
Controle-rapport accountant en decharge penningmeester
Ontwikkelingen Groene Kruis (participatie MFC Berlikum)
Inbreng leden Groene Kruis/inventarisatie eventuele activiteiten
Bestuurswisseling, rooster van aftreden en benoemingen
Rondvraag en sluiting

+ logo Fugelsang
Groep 5 van de Fûgelsang heeft 19 maart jl. de boodschappen gedaan bij de Spar in Berlikum.
Alle ingrediënten om smoothies te maken zijn gekocht, banaan, appel, yoghurt en zelfs
spinazie! In de klas mochten de kinderen het fruit zelf schillen en smoothies maken! Smullen
maar! Het kopen van de boodschappen past bij het thema: Week van het Geld!
+ foto’s Fugelsang groep 5 (1 en 2) met als onderschrift: De afgelopen weken zijn er
verschillende projecten georganiseerd op de Fugelsang. “Ik eet het beter” en “De Week van
het Geld”. In groep 5 maken ze een smoothie.
Ik eet het beter – Groep 7 de Fûgelsang
Groep 7 heeft meegedaan aan het ‘Ik eet het beter’-project. Tijdens dit Testlab kropen de
leerlingen in de rol van onderzoekers. Ze testten en vergeleken levensmiddelen en ontdekten
zo welke gezonde voedingsstoffen er in allerlei producten zitten. Natuurlijk moest er ook het
nodige worden geproefd! Een leerzame, maar vooral leuke middag!
+foto’s fugelsang groep 7 met onderschrift: Groep 7 kan in het Testlab proeven aan
verschillende dingen.
Fugelsang groep 8
Op 26 maart hebben de kinderen van groep 8 meegedaan aan “Klasselunch”, een
lesprogramma over gezond eten van ’Ik eet het beter”, afgesloten met een gezonde lunch op
school. Met dit programma wordt geprobeerd de leerlingen aan te zetten tot een gezonde leefen vooral eetstijl.
+ foto fugelsang groep 8
Meer nieuws groep 8
Binne Reitsma fan Tresoar, de schatkamer van Friesland in Leeuwarden, heeft een bezoek
aan groep 8 gebracht. Oude kaarten en oude foto’s van Berlikum kwamen hierbij op tafel.
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Ook werd in het kader van ‘Fryslân 70 jier frij’ gelezen uit het dagboek van Adrie
Meindersma, een 12-jarige jongen uit Leeuwarden die een dagboek bijhield over zijn
belevenissen in de Tweede Wereldoorlog. Aan dit bezoek is later nog een excursie gekoppeld
aan Tresoar en het Verzetsmuseum.
+ foto Fugelsang groep 8 (deel 2)

Gediplomeerde typecursisten op de Fûgelsang
Donderdagmiddag 19 maart jl. was het een spannende middag voor alle 15 cursisten van
CBS De Fûgelsang die dit schooljaar mee hebben gedaan aan de typecursus van Instituut
Noord.
Deze typecursus wordt na schooltijd aangeboden en leidt de kinderen binnen een paar
maanden op tot vingervlugge typisten. Instituut Noord neemt eigen materiaal mee,
moderne laptoppen en beschikt over een eigen instructrice. Het examen werd afgenomen
door een gecertificeerde examinator.
Na afloop waren er natuurlijk felicitaties van ouders en overige familieleden die tijdens
de diploma-uitreiking op school aanwezig waren. Nog even een foto en na wat limonade
en cake gingen de kinderen tevreden naar huis.
U telt niet verkeerd want helaas ontbreekt er één leerling op de foto, maar alle 15
cursisten hebben het diploma behaald en hebben mooie cijfers gekregen op alle
onderdelen.
+ foto typediploma Fugelsang met onderschrift: Vijftien kinderen hebben hun
typediploma op zak, een hele prestatie!

Lovende woorden tijdens de opening van Gardener’s Pride
Kwaliteit, duurzaamheid en innovatie waren de woorden die tijdens de opening van het
prachtige bedrijf van de Familie Van Overbeek centraal stonden.
Het verduurzamen van de locatie was het doel voor deze nieuwbouw. Dit kon men realiseren
door de bestaande locatie te vergroten en te streven naar een beter product.
“Duurzaamheid is zuinig omgaan met hulpbronnen: mensen, geld en natuur. Vertrouwen
hebben in de markt.” Dat waren de woorden van Gedeputeerde van de Provincie Friesland de
heer Konst, die als spreker lovende woorden had richting de familie Van Overbeek. De kas is
gebouwd met de nieuwste duurzame mogelijkheden zoals; ontspiegeld glas, isolerende gevels
om energie te besparen, belichting door middel van hoge rendement lampen welke werken op
stroom geleverd door WKK installaties, dubbelscherm om lichtvervuiling tegen te gaan en om
energie te besparen, grote waterbassins en natuurlijk een computersysteem dat alles regelt. De
plant wordt geteeld op teelthoogte en op steenwol. Hierdoor krijgt met een beter product en
een hoger rendement.
Onverpakte producten is een trend die ook bijdraagt aan duurzaamheid. Duurzaamheid is ook
terug te vinden in het personeelsbeleid van Gardener’s Pride. Via het bedrijf Todam, dat zich
inzet om mensen weer terug te krijgen in het arbeidsproces, zijn er al enkele jaren mensen
binnen het bedrijf Gaderner’s Pride opgeleid en in sommige gevallen hebben deze mensen een
duurzaam arbeidscontract gekregen. Duurzaamheid is ook het kunnen voortzetten van een
familietraditie. De nieuwe generatie staat al achter de startlijn te wachten op het startschot.
Kwaliteit en innovatie vinden we terug in de samenwerking met de Albert Heijn en Bakker
Barendrecht. Zij vormen samen met Gardener’s Pride een driehoek van plant tot klant. We
gaan terug naar het jaar 1982 toen Albert Heijn een andere weg moest inslaan om op te
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kunnen tegen de concurrenten zoals Edah. De reclame slogan: ‘Op de kleintjes letten’ komt
ook uit die periode. De kracht haalde Albert Heijn uit het feit dat ze dicht bij de klant gingen
staan. De klant wilde kwaliteit tegen een redelijke prijs. Door samenwerking met de
glastuinbouwers aan te gaan konden ze aan die behoefte voorzien. Om een ruimer assortiment
te kunnen aanbieden was de Albert Heijn op zoek naar een innovatie. En die kon de familie
Van Overbeek bieden in de vorm van cherrytomaten, een groot succes is later gebleken.
Sprekers tijdens de officiële opening waren:
1. Jeroen Noordermeer van adviesbureau Steur
2. Gé Happe sourcing director Europe Ahold ( Albert Heijn)
3. Maarten van Hamburg commercial manager Bakker Barendrecht
4. Jan de Vries van Todam
5. Personeel Gardener’s Pride
6. Burgemeester van Menameradiel Tom van Mourik
7. Gedeputeerde van Provincie Fryslân de heer Konst
Het personeel gaf de familie Van Overbeek een Boppeslach! In de vorm van een mooie
krans die symbool staat voor een uitzonderlijk hoge prestatie. De klompjes in de krans
staan symbool voor met beide benen in de Fryske klei blijven staan om zo te zorgen voor
goed management wat voor het personeel veel betekent. Ze geven aan trots te zijn om
medewerkers van Gardener’s Pride te mogen zijn.
Berltsum is van oudsher een gerniersdorp. Vandaag was er voor gekozen om oud en
nieuw te combineren. Muzykferiening “OpMaat” bracht ons al in de stemming door
gekleed te gaan in een boerenkiel. Na het doorknippen van het lint was er een verrassing.
In de kas was een veiling opgebouwd. De aanwezigen werden door Sijbren van Tuinen
uitgenodigd om in de veilingbankjes plaats te nemen en mooie groente en fruitpakketten
te kopen. Klaas Smits was de veilingmeester en bracht in rap tempo de goederen in
veiling. De opbrengt was voor een goed doel: samenloop voor hoop, de actie wordt
gesteund door het KWF( Koningin Wilhelmina Fonds). De aanwezigen konden dit
initiatief wel waarderen want na drie ronden en 20 minuten tijd was er een opbrengst van
€1.320,50. De laatste bieder, de familie Van Overbeek, brachten het tot een mooi
eindbedrag van €1.500,00. Na de veiling was er gelegenheid om het bedrijf te bewonderen
en zoals een feestje kenmerkt, iets lekkers te nuttigen.
JT
+ 2 foto’s Gardener’s pride met als onderschrift: Op 13 maart jl. is het nieuwe bedrijf
van de familie Overbeek feestelijk geopend.

+logo Samenloop voor Hoop
Ambassadeur Roelof Lousma plakt stickers ‘Wij doen mee!’
De SamenLoop voor Hoop Franeker 2015 begint aardig te rijpen. In de aanloop naar het
laatste weekend van juni maken stad en omstreken zich op voor de beroemde wandelestafette
die symbool staat voor de strijd tegen kanker. Een flink aantal sponsoren heeft zich al gemeld
om op een of andere manier bij te dragen aan dit evenement en dat mag men weten ook, zo
vindt de organisatie.
Het is om die reden dat bekende Fries en Franeker SamenLoop-voor-Hoop-ambassadeur
Roelof Lousma zaterdagmiddag 21 maart op pad ging om een aantal stickers te plakken. Niet
zomaar een sticker, maar een herkenbaar etiket met ‘Wij doen mee’; onder aanvoering van
Bert Bloemsma in zijn kielzog een afvaardiging van de organisatie.
Straat van Hoop
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Het spits wordt afgebeten bij Bloemen- en cadeaushop Welgeschikt aan het Leeuwarderend,
enthousiaste sponsor van het eerste uur. Welgeschikt is een van de verkooppunten en
inleverpunten van de zakken voor de kaarsenceremonie. Buurman De Korenaar doet ook mee.
Voor Koningsdag toveren de winkeliers het Leeuwarderend om tot Straat van Hoop met
gezellige kramen en dito spelletjes. De Straat van Hoop staat ook open voor actievoerende
teams. Zo schuiven bijvoorbeeld de Soulsisters aan, die voor het goede doel hun zolders gaan
uitruimen. Er is nog plaats voor 5 a 6 kramen, waarschuwt Heidi Rispenstimmers van
Welgeschikt. Wie mee wil doen moet zich dus snel melden bij een van de twee winkels in het
bedrijvige straatje.
Saamhorig op pad
De reis voert verder langs Kamsma schoenen. Winkelman Bonnie broedt nog op ludieke
acties waarmee de SamenLoop voor Hoop gebaat is, maar met wandelen als bindende factor
moet dat niet moeilijk zijn. Het is nog te vroeg voor een pitstop als het gezelschap bij café De
Doelen aanklopt. Het blijft bij het plakken van een sticker. De organisatie staat bij De Doelen
overigens wel een gezellige, gesponsorde avond te wachten. Een avond met een missie: elkaar
beter leren kennen en de antennes eendrachtig richten op dat laatste weekend van juni. Met
andere horecabedrijven is De Doelen tijdens de SamenLoop voor Hoop te vinden op het
speciaal voor de gelegenheid in te richten horecaplein.
Symbool van licht
Intussen banen Roelof en zijn volgers zich een weg tussen het winkelend publiek door om via
Poiesz te eindigen bij Ythúske De Bikker, sponsor van kaarsenzakken. Een simpel product,
dat bij de SamenLoop voor Hoop ineens transformeert tot drager van een symbool van licht
en aandacht voor iedereen die weet heeft van wat kanker met je doet.
Goed voorbeeld doet goed volgen. De organisatie wenst Franeker en omstreken nog heel veel
stickers toe. En dat moet lukken. Immers, als er één sponsor over de dam is …
Meer informatie vindt u op www.samenloopvoorhoop.nl/franeker.
+ foto SamenLoop voor Hoop

SamenLoop voor Hoop Franeker op de catwalk
De organisatie vlagt, flyert, praat, schrijft en bedenkt van alles om de SamenLoop voor Hoop
Franeker 2015 onder de aandacht te brengen. De fantasie is oneindig en zo kon het zijn dat de
modeshow, zondagmiddag 29 maart in de binnenstad, werd afgesloten met een verrassende
‘Sister Act’. Een paarse performance, ook om de 21 teams die zich al hebben ingeschreven
symbolisch succes te wensen. Drie minuten kregen de dames om Franeker ‘op te joekelen’.
Voor ongeoefende modellen duren drie minuten op de catwalk best lang. Uitleggen in drie
minuten wat de SamenLoop voor Hoop is, dat lukt. Lees je mee?
De SamenLoop voor Hoop gaat uit van KWF Kankerbestrijding. Het is een 24-uurs wandelestafette die symbool staat voor de strijd tegen kanker. Het is een evenement met een lach en
een traan rondom de thema’s beleven, meeleven en doorleven.
Overal ter wereld wordt de SamenLoop voor Hoop gehouden, ook in Nederland en nu ook in
Franeker. Je wandelt in teamverband en wisselt elkaar een etmaal lang af. In Franeker zijn
ook hardlopers welkom om mee te doen.
Er zijn 3 hoogtepunten.
1.
Ten eerste is er de openingsceremonie voor en door de survivors. Survivors zijn mensen
die kanker hebben of hebben gehad. Zij zijn ook de eregasten van de SamenLoop voor Hoop.
Alles wordt uit de kast getrokken om ze eens heerlijk te verwennen.
2.
Dan is er de kaarsenceremonie in het donker. Heel indrukwekkend, al die brandende
kaarsen in zakken langs de baan. Op de zakken staan persoonlijke wensen, tekeningen,
gedichten etc. als hart onder de riem voor een dierbare of als herinnering aan een dierbare.
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3.
Het derde en laatste hoogtepunt is de slotceremonie. Deze wordt door alle deelnemers
gelopen. Een paarse zee. Paars, omdat alle deelnemers het paarse SamenLoop voor Hoop
T-shirt dragen. Daarom een paarse zee, gevuld met tranen van vreugde en verdriet. De grote
ontlading.
De opbrengst van de SamenLoop voor Hoop is voor KWF Kankerbestrijding en wordt
bestemd voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Een toekomst met minder kans op
kanker, meer kans op genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten.
Daar werkt Franeker graag aan mee! Helpen jullie mee van de SamenLoop voor Hoop
Franeker een onvergetelijk feest van hoop te maken?
Geef je snel op. Bij voorkeur voor 1 mei. Ga naar www.samenloopvoorhoop.nl/franeker. Daar
vind je alle informatie. Lees ook ons magazine: tekstactief.instantmagazine.com/slvh.

Flessenactie Berltsum
Jong en oud ratelde donderdagavond 26 maart over de keien van Berltsum om lege flessen op
te halen voor de SamenLoop voor Hoop. De opbrengst: € 355,55. Totaal in Berltsum is de
stand nu € 1.950.00. Aan de foto's is af te lezen dat het een gezellige boel was, vooral ook de
nazit bij Fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga. Hoeveel statiegeld die nog heeft opgeleverd laat
zich raden. Een volgende flessenactie staat al in de planning.
Bedankt, mensen. Onze volgende actie zal Koningsdag zijn, onze activiteit zal dan o.a.
Bubbelvoetbal zijn. U krijgt binnenkort een folder van Oranje Nationaal en KV Berlikum;
hierop kan u lezen wat onze activiteit precies inhoud.
+foto’s Samenloop voor hoop 1 en 2 met onderschrift: Jeugd van Berltsum haalde flessen
op voor Samenloop voor Hoop

Verslag van de CPVB te Berltsum gehouden op dinsdag 10 maart 2015 in ’t Centrum.
Matty kan vanavond 41 dames welkom heten en tevens onze gast voor deze avond, dhr. Klaas
IJbema uit Workum. Ze gaat ons voor in gebed en uit de Bijbel leest Matty Jona 1 vers 4a.
De Heer wierp een hevige storm op de zee. Jona wist dat dit kwam omdat hij aan boord was.
Hij was gevlucht omdat hij niet wilde doen wat God van hem vroeg. God greep hem in de
kraag, door middel van de hevige storm op zee.
We zingen Lied 427 vers 1. Beveel gerust uw wegen, al wat u ’t harte deert…..
De Fietsgroep start op donderdag 12 april a.s. Vanaf dan gaan ze weer iedere donderdag
fietsen. Half 2 verzamelen bij de Kruiskerk. Iedereen die wil, mag meefietsen.
Klaas IJbema stelt zich voor, in het dagelijks leven is hij aardrijkskundedocent aan het
Bogerman in Sneek. Zijn hobby is weerman en schrijft hij voor de Leeuwarder Courant een
maandoverzicht over het weer. Hij stelt duidelijk dat je met een weersverwachting echt niet
langer dan 10 dagen vooruit kan, en je dus geen voorspellingen kan doen in het najaar hoe de
komende winter zal worden. Deze lezing gaat dan ook hoofdzakelijk over een eeuw terug zien
naar het weer. Zo wisselt het steeds, natte winters en warme droge zomers.
Er komen grote hevige stormen en zelfs windhozen voorbij, elk type weer is van alle tijden.
Alleen had je vroeger meer natte winters, maar dat kwam ook omdat het water niet
weggepompt kon worden en nu hebben ze met gemalen een veel betere waterbeheersing.
De winter van 1963 was de strengste van de eeuw, en in 1979 was de historische sneeuwstorm. Sinds 1988 zien we dat er toch een klimaatsverandering optreed.
Toch is het Nederlandse klimaat “noflik” en plezierig. Wij kunnen hier altijd nog genieten van
de verschillen de seizoenen.
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Na de pauze krijgen we veel grafieken te zien, van verschillende weersomstandigheden in de
afgelopen eeuw. Ook het weer over de hele aarde, is heel verschillend, sommige plaatsen zijn
altijd heet, bijvoorbeeld woestijnen en op andere plaatsen altijd winter, ijs en kou.
We zien ook dat het weer invloed heeft op de mens, hoe hij zich voelt.
Er worden nog een paar misverstanden over weersvoorspellingen uit de weg geholpen van
beukennootjes, als hier veel van zijn is dit niet dat we dan een strenge winter krijgen, maar
heeft te maken dat het een mooi voorjaar is geweest. Zo ook ganzen die in V-vorm vliegen
geen winter betekent en buien niet terug komen, zoals vroeger werd gezegd.
Wel kan een bui door de luchtstroom voor de zee of een berg blijven hangen.
Matty bedankt dhr. IJbema voor de leuke en leerzame avond we hebben genoten van zijn
enthousiasme en passie voor het weer.
Matty sluit af met een eigen weerservaring, een zonsopkomst op 5 augustus 2007. Ze wenst
ons allen wel thuis en tot 14 april dan komt er iemand van de Hersenstichting, met het
onderwerp: Hoe houd ik mijn hersenen gezond.
JP.

Mei Jukema in ‘besite’ oan nomaden en wilsters yn Mongolië.
De Protestantse Christelijke Ouderen Bond ( PCOB) ôfd. Menameradiel hie op
moandeitemiddei 16 maart yn “de Molewjuk” te Bigummole har ledegearkomste.
Neidat de gebrûklike aginda en de meidielings, û.o. it reiske op tiisdei 12 maaie
nei “de Kruidhof” yn Bûtenpost, ôfwurke binne, is it wurd oan de sprekker fan dizze middei,
de heer J. Jukema fan Easterbierrum. Al goed 40 jier hat Jukema ‘wilsterflappen’ as hobby.
(wilster is yn it Nederlânsk ‘goudplevier’)
Froeger setten boeren klapnetten op skerp, ferlieden se de oerfleanende wilsters mei houten
lokfûgels en in lokfluitsje ta in lâning en lieten se de netten flappe. De wilsters waarden brûkt
foar konsumpsje en sa hie men yn ‘e winter ek noch wat ynkomsten.
Tsjinwurdich mei dat flappen net mear of it moat al foar wittenskiplik ûndersyk wêze.
Dêr hâld Jukema him no mei dwaande . Sa is syn belangstelling ûnstean nei de wilsters yn
Asië. Wilsters fleane dêr op harren trektocht ±11.000 kilometers, oan ien tried wei, út it
waarme Australië en Nij Seelân, oer Mongolië, nei it briedgebiet yn Siberië..
Mei noch twa ûndersykers hat hy 3 wiken yn Mongolië trochbrocht.
Oan ‘e hân fan dia’s krije wy it reisferhaal. It begjint mei de oankomst yn Ulaanbaatar, de
haadstêd. Fan dêrút geane se mei twa studinten en een tolk yn twa auto’s en sjauffeurs op reis
troch de ûnmjitlike steppes mei hjir en dêr in delsetting fan tinten, bewenne troch de
nomaden. Wy sjogge op de dia’s hoe’t minsken en bisten meielkoar libje.
Hun bestean bestiet út it hâlden fan kij, skiep, geiten en soms kamielen. Se hawwe allegearre
in pear hynders en brûke dy, sa’t wy in fyts brûke. Nei trije dagen kamen se oan op de
bestimming fan it ûndersyk. Dêr wienen lykwols noch gjin wilsters! Mar nei in wike kamen
se oer en koe it ûndersyk nei sekse, gewicht en âldens begjinne. Op ien dei waarden sa’n 15
wilsters fongen, ûndersocht en ringe.
It ferbliuw yn tinten wie betiden dreech. By in stoarm waaiden de tinten sawat om, wetter om
te waskjen wie der amper en it iten rekke sa stadich oan ek op. Se koenen lykwols altyd
rekkenje op de gastfrijens fan de nomaden, wat op Jukema sels ek tige yndruk makke hie.
Mei noch in hiel soad plaatsjes krije wy in byld fan it nomadenbestean, hoewol’t dat bedrige
wurdt troch de komst fan de moderne middels, sa as trekkers, brommers, mobiele tillefoans en
televyzje. Dan soe der in ein komme oan in bysûndere kultuur. Mei dizze soarch slút Jukema
syn lêzing ôf.
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De foarsitter betanket de heer Jukema.dy’t op syn eigen wize, it libben fan minsken en fûgels
fan fierôf wat tichterby brocht hat.
Dit wie de lêste gearkomste fan dit seizoen.
De earstkommende is op: Moandei 21 septimber 2015, sprekster is dan mefr. V.d. Woude út
Dronryp. Se fertelt oer har wurk as koerierster yn ‘e oarloch.
Opjaan foar it reiske op 12 maaie kin by de bestjoersleden!
A.S.-J.

ANBO Menameradiel “Bûter, brea en camembert”
Sneon 28 maart spilen, songen en fertelden de trije leden fan “Wiltsje fan Peasens” foar in
seal fol minsken yn Nij Statelân yn Menaam. Se makken der in moai Frysk programma fan.
De leden fan de ANBO Menameradiel koene sich u.o. fernúverje troch it ferske oer de Haak
fan Ljouwert, de ballade fan De Nachtbidler, twa instrumentale lieten fan The Dubliners en
der waard tige lake bei de anekdote “It knyn fan buorfrou”. Yn de ballade “Fryslân ferliest
nea wer” op Ierske musyk kaam “Bûter, brea en camembert” foar.
Sa’n 45 leden wiene op kommen setten en hearden foar de pauze de wat meer rêstige en
somtiden melancholike nûmers, nei de pauze kamen de wat luchtiger en fleuriger sankjes. De
measte teksten binne skrean troch Hylke Tromp (fioele en sang). Syn maten binne Jan
Willem Bleijswijk (gitaar) en Joop de Jong (akkordeon). Al mei al in tige slagge middei.
De earstkommende gearkomste is de jierfergadering mei bingo op tiisdei 21 april om 14.30
ûre yn Nij Statelân, Menaam.
ANBO Menameradiel
+foto ANBO toneel met onderschrift: “Wiltsje fan Paeasens” hat de leden fan de ANBO
in tige slagge middei besoarge.

+LOGO Opmaat
Gezellig Donateurs Concert
Zaterdag 28 maart jongstleden waren bijna alle onderdelen van onze muziekvereniging
present: het korps, de A-band van de drumband, de drumbandjeugd en de leerlingen. Alleen
de Berltsumer Beagles (de jeugd van het korps) waren er niet. Die komen een volgende
keer…
Het was ouderwets gezellig in zaal It Heechhout. Echt een dorpszaal met zijn heel eigen sfeer.
Voor een drankje hoef je de zaal niet uit, want de bar is vlakbij.
De akoestiek is nogal droog, je kunt daardoor geen enkele foute noot verborgen houden, alles
wat je slaat of blaast komt naar voren. En dat is natuurlijk heel leerzaam.
Het programma was afwisselend: om en om het korps en de drumband of de
drumbandleerlingen. Met instructeur Bram hebben de onze drummers een bijzonder
enthousiaste en gedreven gangmaker in huis, de leerlingen stromen toe! En dat is een heel
goed teken. Het korps begint meestal met de wat zwaardere stukken, “Lord Tullamore” (zeg
maar van die opzwepende Ierse dansmuziek) en “Invocation”, een donkerbruin stuk muziek
over ruzie en verzoening. Niet de makkelijkste stukken, wel erg mooi voor zowel de
muzikanten als het publiek.
Spannend is altijd een eerste optreden van de allerjongste leerlingen, de familie zit op het
puntje van de stoel. Nou, het ging opmerkelijk goed, ik zie het helemaal zitten wat betreft de
toekomst van onze drumband! Leuk was het gecombineerde optreden van A-band en
jeugdband van onze drummers met o.m. het “The A-team theme”. Het korps sloot af met een
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paar echte publieksnummers: “Zij gelooft in mij” Van André Hazes en “Everybody needs
somebody” van de Bluesbrothers. Voor je het weet is het allemaal alweer voorbij.
Graag tot ziens bij ons volgende optreden!
met 2 foto’s met onderschrift: Donateursconcert OpMaat is ouderwets gezellig.

+ logo Marion Mode
Voorjaarsmodeshow maandag 20 april voor alle belangstellenden!
De nieuwe voorjaarscollectie van Marion Mode zal te bewonderen zijn in de ruimte van het
dagcentrum in Berlingastate. De modewinkel aan huis betreft mode voor 55+ en aansluitend
aan de modeshow is er een kledingverkoop. Er is gelegenheid om de kleding te passen. Een
mooie en gezellige gelegenheid om dicht bij huis de nieuwe collectie te bewonderen. De
modeshow is voor alle belangstellenden in de omgeving van Berltsum. Koffie/thee met iets
lekkers staat voor u klaar om 10.00 uur!
Omdat de ruimte beperkt is willen we graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. U
kunt zich opgeven op maandag en donderdag tijdens kantooruren op telefoonnummer 0518461465.
We hopen u te zien op maandagochtend 20 april!
Op een rijtje:
Wat
: Voorjaarsmodeshow Marion mode
Plaats
: Dagcentrum Berlingastate, Hofsleane 30A te Berltsum
Datum
: Maandagochtend 20 april 2015
Tijd
: 10.00 – 11.00 uur modeshow en tot 12.00 uur kledingverkoop
U bent welkom vanaf 9:30 uur
Kosten
: TOEGANG IS GRATIS
2 Koffie/thee + cake: €2,Opgave
: Ja, want VOL = VOL

IN MEMORIAM
Op donderdag 19 februari 2015 is uit ons midden heen gegaan Foppe Smits in de ouderdom
van nog maar 77 jaar.
Foppe was oud bestuurslid van de voormalig Coöperatieve Spaarbank “Berlikum” en de
latere stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berlikum en Wier. Foppe is in het bestuur
gekomen in 1978 en lag zijn functie neer in 2004 ,hij heeft dus 26 jaar deel uitgemaakt van
het bestuur. Hij heeft zich altijd sterk gemaakt om de gelden, van de voormalige Bank welke
in 1993 zijn bestaansrecht verloor, te behouden voor de gemeenschappen Berlikum en Wier.
Hij was medeoprichter van de Stichting Fonds Bijzondere Dorpsvoorzieningen Berlikum en
Wier in 1988 en later ook van de Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berlikum en Wier
welke is opgericht in 1994. Persoonlijk heb ik het genoegen gehad om van 1991 tot 2004 in
het bestuur zitting te hebben gehad met Foppe, eerst als secretaris en later als voorzitter.
Hij had meerdere functies binnen besturen zoals Schoolbestuur van de Fûgelsang en de
Laatste Eer. Hij kon kritisch zijn maar zoals hij altijd zei, een vergadering moet constructief
zijn, maar een portie humor was er altijd, in de tijd met Sijbe Knol zijn er heel wat anekdotes
de revue gepasseerd. Dit zal altijd in onze herinnering blijven voort bestaan.

Webeditie Op ‘e Roaster – April 2015

Hij was strijdbaar, maar deze strijd tegen deze ziekte kon hij niet winnen, hij is dan ook
heengegaan in het volste vertrouwen op zijn hemelse vader zoals in zijn rouwadvertentie
stond: ‘Ik sil it ierdske foar it himelske ferruilje’
We gedenken hem zoals we hem hebben gekend en wensen Japke en de kinderen en
kleinkinderen veel sterkte en kracht toe om dit verlies te dragen.
Namens Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berlikum en Wier.
Voorzitter Rients Tijsma.

In Memoriam Lou Posthumus 2 april 1915 – 21 maart 2015
Oudste inwoner van Berltsum Lou Posthumus op 99 jarige leeftijd overleden.
Een kleine twee weken was Lou Posthumus verwijderd van zijn honderdste levensjaar. Een
gezegende leeftijd dus van maar liefst 99 jaar met de magische 100 als “haven in zicht”.
Spijtig genoeg mocht dit niet zo zijn. Veel Berltsumers zullen Lou Posthumus kennen als
fietsenmaker, een professie die hij maar liefst tot zijn 82e uitoefende in de Buorren. Tot in zijn
laatste levensjaar woonde Lou met veel genoegen en plezier aan de Sportleane. Met de hulp
van familie, buren en vrienden in zijn directe omgeving die het begrip mantelzorg alle eer
aandeden lukte dat prima.
Dit tot aan een ongelukkige val eind november vorig jaar die ervoor zorgde dat de goede
gezondheid van Posthumus toch een beetje in het gedrang kwam. Een scheurtje in het bekken
was het gevolg en revalidatie volgde in “de Batting” in Harlingen met de hoop en de
verwachting ooit weer terug te keren in zijn vertrouwde woning aan de Sportleane. Helaas is
Lou Posthumus hier nimmer weer teruggekeerd.
Aanvankelijk lijkt Lou Posthumus voorbestemd voor het boerenwerk maar zijn reparatietalent
voor fietsen en motoren blijkt de gewenste ontsnapping aan een bestaan op het land. Lou
Posthumus wordt in 1915 geboren als vijfde kind in Schingen in een klein boerenstulpje. Nog
voor zijn geboorte overlijdt zijn vader en dan breken er voor het gezin Posthumus moeilijke
tijden aan. Na de lagere school zal Lou aanvankelijk naar de landbouwschool maar armoede
in het gezin noopt hem tot het zoeken naar werk. Zowel het werk als boerenarbeider als wel
hulp op een tuinderij blijkt in de praktijk niet zijn meest geliefde professie te zijn en naarstig
wordt gezocht naar een andere arbeidsinvulling. In 1940 rijdt Lou overigens ook nog mee met
de Elfstedentocht op de schaats, want schaats rijden kan hij als de beste. Het is die dag echter
dusdanig slecht weer dat de politie hun groepje in Vrouwbuurt van het ijs haalt. Toch wordt
het elfstedenkruisje aan Lou uitgedeeld. In 1941 volgt het huwelijk met Eentje de Jong en de
verhuizing naar Kleaster-Anjum.
Dit wordt in feite de basis van zijn fietsenmakersloopbaan. Het is namelijk oorlog en er is
gebrek aan van alles. Het komt uiteraard geregeld voor dat fietsen en motoren in een tijd van
schaarste gerepareerd moeten worden, een klus op het lijf geschreven van Lou Posthumus!
Voor een officiële bedrijfsvoering moeten er nog wel even de nodige papieren worden
gehaald om door het CBR te worden erkend. Hiervoor wordt met een tiental Friezen de reis
ondernomen naar Amsterdam waar Lou bijna wordt overreden door een tram. De tram is een
onbekend fenomeen voor Lou en hij is dan ook zeer opgetogen dat de thuisreis weer kan
worden ondernomen, ver weg van die grote onveilige drukke stad! Na nog enkele
verhuizingen strijkt het gezin Posthumus (zoon Henk is inmiddels geboren) neer op de
Buorren alwaar hun fietsenbedrijf wordt gevestigd. Reparaties van fietsen en motoren en
verkoop zijn de ingrediënten van hun bedrijf. Sake Faber wordt als leerjongen zijn hulp in de
zaak en hun vriendschap zal tot aan het overlijden van Sake duren. Ook na beëindiging van
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het fietsenbedrijf van Lou Posthumus zal hij nog regelmatig in de fietsenzaak van Sake Faber
de nodige hand- en spandiensten verrichten.
In 1999 overlijdt Lou’s vrouw Eentje en wanneer in 2003 zoon Henk overlijdt na een zware
ziekte breekt voor hem een zeer moeilijke tijd aan. Gelukkig wordt er goed naar Lou
omgezien en zijn schoondochter Pia en pakesizzers Lourens en Miranda geven hem veel
steun en troost. Ook veel vrienden en bekenden komen tot aan zijn overlijden bij hem over de
vloer en vooral zijn naaste buren zijn hierbij een grote steun en toeverlaat. Zo komt buurman
Lieuwe regelmatig even langs om voetbal te kijken onder het genot van een rokertje en een
drankje. Sport kijken is namelijk een prachtig tijdverdrijf voor Lou. Veel sporten genieten dan
ook zijn belangstelling zoals voetbal, schaatsen maar ook grote sportevenementen zoals de
Olympische Spelen. Ook Douwe Wassenaar en Hendrik Algra zijn overigens van die
mantelzorgers die met betrokkenheid naar Lou omzien.
Lou Posthumus lijkt dan ook vóór zijn ongelukkige val met ferme tred en in een goede cadans
probleemloos richting de 100 te gaan. Ook in zijn herstelperiode in “de Batting” in Harlingen
is de verwachting dat het eeuwfeest gevierd kan worden en de voorbereidingen voor de
festiviteiten vinden reeds plaats. Maar dan nu toch dat trieste bericht dat onze oudste inwoner
is komen te overlijden.
In zijn laatste periode in de Batting in Harlingen verzorgd en immer met familie en vrienden
omringd is er een karakteristiek persoon voor ons dorp overleden. Vele generaties zijn met
Lou Posthumus opgegroeid en hebben gebruik gemaakt van zijn kwaliteiten als vakkundig
fietsenmaker. Altijd goedgeluimd en vriendelijk voor klanten van zijn fietsenzaak en
eveneens voor zijn omgeving. Ook na zijn actieve fietsenmakers periode is Lou nooit
vergeten en blijvend gewaardeerd voor zijn rol in onze dorpsgemeenschap. Zowel lief en leed
in zijn lange leven meegemaakt maar bovenal voor velen een geliefd en gewaardeerd
Berltsumer geweest die ook de komende 99 jaar hopelijk niet zal worden vergeten.
Jan J

Bern mei in ferhaal: Rigt Osinga
In deze “Bern mei in ferhaal”, het woord aan Rigt Osinga. Zij is leerling van De Fûgelsang
en zit in groep 8. In het onderstaande verhaal vertelt zij ons iets over zichzelf. Ondermeer
over haar hobby’s, school en hoe zij het vindt om in Berltsum te wonen.
Ik bin Rigt Osinga en bin âlve jier. Myn heit hyt Heerke en myn mem hyt Grietje. Dêrneist ha
ik ek noch twa suskes. Sy hite Tineke en Doutzen. Ik mei hiel graach sporte en ik fyn it ek
moai om bûten te wêzen. Wat it iten oanbelanget, dan hâld ik fan pizza!
Ik wenje oan de Van Eyck van Heslingastrjitte nûmer 40. Myn mem har berop is gastâlder en
myn heit is projektlieder yn de bou.
Ik ha ferskate hobby’s. Ik mei graach hynderride, gymnastykje, hurdrinne en sa’t ik al sei ik
mei hiel graach bûtendoar wêze. Nei dit skoaljier gean ik nei de CSG Comenius yn Sint Anne.
Ik doch dêr earst de HAVO. Letter soe ik wol advokaat en oars juf wurde wolle.
Yn Berltsum fyn ik de nije skoalle hiel moai wurden en ek it sportfjild. Wat de mooglikheid ta
sporten oanbelanget fyn ik it allegear goed foarinoar yn Berltsum. Wol koenen der mear
winkels yn ús doarp. En dan fansels foaral kleanwinkels! Ik fyn Berltsum in moai doarp om
yn te wenjen. It is echt in “superleuk” doarp en hiel gesellich.
Ik hie wolris fan “Op ‘e Roaster” heard en fyn it goed dat wy hearre litte kinne wat wy fan
Berltsum fine. Dêrom is it ek goed dat de jeugd freege wurdt foar dizze jeugdrubryk om oer
ús doarp Berltsum te praten!
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Tot zover de bevinding van Rigt Osinga in deze jeugdrubriek. Volgende maand mogen we
weer een ander jeugdig persoon uitnodigen voor een vervolg!
+ foto Rigt Osinga met onderschrift: Rigt Osinga fynt Berltsum in moai doarp om yn te
wenjen

Stroffelstiennen doen onze gevallenen in de Tweede Wereldoorlog in Berltsum niet
vergeten
De Tweede Wereldoorlog raakt in jaren en generaties steeds verder van ons verwijderd.
Daarom is het zo belangrijk dat bij de jongere generaties het besef en het belang door blijft
dringen van het leven in vrijheid. De stroffelstiennen die rond bevrijdingstijd worden
geplaatst herinneren ons aan de slachtoffers die hun leven lieten voor onze vrijheid waardoor
wij nu leven zonder onderdrukking en vrijheid van meningsuiting hebben. In Menaldumadiel
worden op 15 april, 70 jaar na de bevrijding, negen stroffelstienen geplaatst waarvan twee in
Berltsum. Siebren Lautenbach en Willem Scholten zijn hierbij de namen die bij deze
bijzondere gebeurtenis in Berltsum worden herdacht.
Stroffelstienen zijn stenen van tien bij tien centimeter met een messing plaatje waarin naam,
geboortedatum, eventuele deportatiedatum en datum van overlijden wordt gestanst. De Duitse
kunstenaar Gunter Demning noemt ze Stroffelstienen (Stolpersteine) omdat je erover struikelt
met je hoofd en je hart, en je moet buigen om de tekst te kunnen lezen. In Menaldumadiel zijn
het uitsluitend politieke slachtoffers en geen Joodse of Sinti en Roma slachtoffers. Door het
heldhaftige handelen hebben zij hun leven gelaten en leven we nu in Nederland in vrijheid.
Siebren Lautenbach werd geboren in Dronrijp (05-11-1919) en zijn laatste woonplaats was
Berltsum. Siebren was ongehuwd landbouwer. In Bergen-Belsen liet hij op 25-04-1945 het
leven. Lautenbach was lid van het verzet onder de schuilnaam Koos (deze naam had hij in zijn
verzetsperiode in Den Haag) en hij behoorde tot de Landelijke Organisatie voor hulp aan
onderduikers (LO) Delft en Berltsum. Ook was hij verspreider van illegale balden zoals
“Voor God en de Koning” en “Land op Wacht”. Toen het in Friesland te gevaarlijk voor hem
werd, vertrok hij begin september 1943 naar Den Haag. Daar ging Lautenbach op dezelfde
voet verder en zat al weer snel in het verzetswerk. Lautenbach werd gearresteerd te Delft op 9
augustus 1944. In de vluchtpoging werd Lautenbach geraakt door een kogel en moest licht
gewond in het ziekenhuis worden opgenomen. Daar werd hij gearresteerd door de SD en
verhoord. Vanuit Rotterdam volgden deportaties naar Vught, Sachsenhausen en uiteindelijk
Bergen-Belsen op 18 april 1945. Hier is hij kort voor het einde van de oorlog ten gevolge van
geleden ontberingen overleden. In het verenigingsgebouw van de Kruiskerk in Berltsum is
een in kleur uitgevoerde tekening van Lautenbach aangebracht en op 4 mei 1982 werd in het
gemeentehuis van Menaldumadiel een plaquette onthuld waarop zijn naam vermeld staat. Ook
is in Berltsum op 4 mei 1995 een straat naar hem vernoemd. En nu dus zal er een stroffelstien
geplaatst worden met zijn naam en personalia. Een waardig eerbetoon voor een man die zijn
leven voor onze vrijheid gaf.
Over Willem Scholten is minder bekend. Hij werd geboren te Oudehaske (25-08-1907) en
zijn laatste woonplaats was eveneens Berltsum gelijk aan Lautenbach. Willem Scholten was
gehuwd en vader van drie kinderen. Scholten werd in 1943 gearresteerd in Berltsum en
overgebracht naar een concentratiekamp. Daar is hij overleden ten gevolge van ziekte en
ontberingen op 09-12-1944 te Neugamme. Scholten is begraven op het ereveld te HamburgOhlsdorf. Scholten werd gearresteerd tijdens de Meistaking van 1943 waarbij door de Duitse
bezetter middels een proclamatie alle 300.000 Nederlandse militairen die in mei 1940 tegen
de Duitse invallers hadden gevochten zich opnieuw moesten melden voor krijgsgevangenschap. Velen van hen zouden dan in Duitsland te werk worden gesteld. Het aanvankelijke
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doodvonnis voor Scholten werd tijdens zijn arrestatie en gevangenschap omgezet in deportatie
naar een concentratiekamp. Ook Scholten liet zijn leven hiermee voor onze vrijheid en wordt
aanstonds waardig herdacht met een stroffelstien die geplaatst wordt voor zijn laatste
woonadres.
Dit allemaal is een prachtig initiatief van de VVD-fractie (met toenmalig Berltsumer raadslid
Hendrik Terpstra in de gelederen)van Menaldumadiel, als voorstel ingediend in de
raadsvergadering van 10 januari 2013. Dit opdat wij de oorlog en haar slachtoffers nimmer
zullen vergeten en een stukje bewustwording van de rijkdom om in vrijheid te mogen leven.
Bij verschillende oorlogsmonumenten worden ieder jaar reeds kransen gelegd maar met het
initiatief voor de stroffelstiennen worden nog eens negen namen van verzetsstrijders
nadrukkelijk herdacht. Op 15 april dus, de datum van bevrijding in 1945 in Friesland, zullen
de stenen in onze gemeente en dus ook in Berltsum worden geplaatst. In de volgende editie
van “Op ‘e Roaster” in mei zal wederom aandacht aan deze gebeurtenis worden geschonken,
onder meer in een vraaggesprek met familie van de gevallenen.
Jan J

Opbrengst collecte Reumafonds 2015
In Berltsum-Kleaster-Anjum en Wier hebben van 16 – 21 maart 2015 25 collectanten
gecollecteerd en bijzonder hun best gedaan. Dit jaar mochten we een bedrag van € 1.131,42
overmaken aan het Reumafonds.
De gevers en de collectanten bijzonder Hartelijk Dank!!
Namens het bestuur Hillie Dijkstra, Corrie Andringa en Froukje Meijer.

De Gernierswei verdient een fietspad (deel 4)
Vlak voor de Provinciale verkiezingen in maart kwam een uitstekende vertegenwoordiging
van vrijwel alle verkiesbare statenpartijen naar het politiek café bij Empatec in Wier om te
discussiëren over een fietspad langs de Gernierswei. Als Fietsersbond waren we zeer
ingenomen met deze hoge opkomst. Zeven aanwezige statenleden zijn nu gekozen in de
Provinciale Staten. Door de toename van het aantal verkeersbewegingen op de Gernierswei
o.a. ook door de Haak om Leeuwarden, de hoge snelheden en veel vrachtverkeer voelen de
fietsers en wandelaars zich steeds meer onveilig en mijden de Gernierswei. Veel Berltsumers
en Wiersters merken op dat ze niet meer het Rûntsje Berltsum-Wier kunnen wandelen, omdat
dit een gevaar voor eigen leven is. Hier volgt een verslag van deze geslaagde middag bij
Empatec.
Maar de kwetsbare groep werknemers die dagelijks naar hun werkplek Empatec gaat, kunnen
geen alternatieve fietsroute kiezen of thuisblijven. Elke dag in de spits bereiken 5 à 15
werknemers op de (brom-)fiets in de spits de werkplek Empatec onder zeer gevaarlijke
omstandigheden. Op het programma van 13 maart jl. voor de Statenleden stond ook een
mooie fietstocht gepland. Eerst over de gevaarlijke Gernierswei, door Wier, het tegelfietspad
Berltsum/Wier door het Moddergat, langs het recreatieterrein van IJsclub Berlikum, door de
Bûterhoeke, langs It Wiid en over het nieuwe fietspad Berltsum-Ried weer terug over de
Gernierswei naar Empatec. De fietstocht kreeg een hoge waardering omdat alles verder zo
mooi is aangelegd m.u.v. de fietsroute langs de Gernierswei. Al gauw bleek dat alle
Statenleden tijdens het politiek café vonden dat de Gernierswei een fietspad verdient. Klaas
Kielstra (nu gekozen als gedeputeerde VVD) sprak dat je op de Gernierswei je kinderen niet
zelfstandig laat fietsen met een gezond verstand. De veiligheid in het buitengebied op 80-
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kilometerwegen is achtergebleven ten opzichte van de fietsveiligheid in de grote stad
Leeuwarden, zo concludeerden de Statenleden. Terwijl het aantal verkeersdeelnemers met de
auto op de Gernierswei de afgelopen 30 jaar minimaal verdrievoudigd is, zijn de aanpassingen
voor de (brom-)fietser op dit traject geheel ongewijzigd gebleven. De enige visuele
verandering is in 2009 geweest door het gedeelte langs Bedrijventerrein-West in Berltsum
plotsklaps van de ene op de andere dag af te sluiten met een bord ‘Verboden te fietsen’. Deze
onaangekondigde maatregel stuit dagelijks nog op veel weerstand bij zowel lokale bewoners
en bedrijven als vooral regionale (race-)fietsers die niet raad weten welke omwegen gekozen
moeten worden door deze ongewenste afsluiting. Dorpsbelang Wier, Minnertsga en Berltsum,
maar ook Undernimmend Berltsum/Wier ondersteunen unaniem dit initiatief voor een
vrijliggend fietspad. Qua verkeersbelasting en ongevallencijfers is de Gernierswei nog
gevaarlijker dan het traject Berltsum-Ried. De Fietsersbond afdeling Menameradiel wenst de
nieuwe coalitie en oppositie van de Provinciale Staten met uitgesproken fietsambities veel
succes toe. Voor de gemeente Menameradiel staat de deur richting de provincie Fryslân nu
wijd open. Maar de inmiddels gekozen Statenleden spraken aan het einde van het politiek café
uit dat het eerst wachten is op een plan van de gemeente. In de fotoreportage ziet u een paar
flitsen van deze fantastische middag. Nogmaals namens de Fietsersbond: Statenleden, bedankt
voor uw komst naar Wier. En Empatec nogmaals dank voor de gastvrije ontvangst!
Hieke Joostema-Greidanus
Fietsersbond Menameradiel
+ foto’s fietspad met onderschrift foto’s:
1. Bij foto (89):
‘Gauke Kuiken (voorzitter recreatievereniging Uijtland) pleit dringend voor een vrijliggend
fietspad Menaam-Wier naast de Gernierswei tijdens het politiek café in Wier. De
verschillen in de veiligheid en aantrekkelijke routes naast de onveilige fietssituaties op de
80-kilometerwegen verschilt dag en nacht volgens veelgehoorde gasten in Noardwest
Fryslân’.
2. Bij foto 5806:
Fenna Feenstra (lijsttrekker SP)en alle andere deelnemers zijn klaar voor vertrek voor de
fietstocht.
3. Foto 5821:
De deelnemers fietsen over de gevaarlijke Gernierswei vanaf Empatec.
4. Foto 12:
De groep fietst terug via het gevaarlijke kruispunt Kleasterdyk/Gernierswei weer terug naar
Empatec. Rechtsvoor fietst directeur Henk van der Zwaag die ook een pleidooi hield voor
een vrijliggend fietspad voor zijn werknemers en de Gernierswei als een zeer belangrijke
verbindingsweg aanmerkte voor het utilitair verkeer en de recreatiesector in NW Fryslân.
Foto’s: Johan Kuipers en Romy Groenewoud

Voorjaarsklussen rondom het recreatieterrein van IJsclub Berlikum
Voor zowel de zomer- als de winterperiode zullen binnenkort een aantal werkzaamheden
rondom het clubgebouw van IJsclub Berlikum plaatsvinden. Het elektriciteitshokje krijgt een
opknapbeurt, er komt een laadpunt voor boten, rondom het clubgebouw worden hekwerken
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geplaatst die de ijsbaan van de voorjaars- en zomerrecreatie scheiden. Ook komt er een
vlaggenmast en de picknickbank wordt buiten geplaatst. De opening van het openbaar toilet
zal rond 15 mei zijn.
Met NL-Doet op 21 maart hebben een aantal vrijwilligers het clubgebouw schoongemaakt, de
picknickbank in elkaar gezet, drie grote potten met violen buiten gezet en winterhard groen op
worteldoek bij de aanlegsteiger geplant. Goed werk en daarom vrijwilligers nogmaals
bedankt. Al deze werkzaamheden die gerealiseerd worden, hebben onder andere ook te maken
met de deelname van IJsclub Berlikum aan de Kern met Pit Prijs. Als aan het einde van het
jaar blijkt dat wanneer de opgeven klussen klaar zijn, dan kan het bestuur van IJsclub
Berlikum de Kern met Pit prijs in ontvangst nemen. Reden genoeg om dus eens een
wandeling of fietstocht te maken rondom het nieuwe recreatieterrein, zoals vele
dorpsbewoners al gedaan hebben. Deze uitnodiging geldt natuurlijk net zo goed voor lezers
buiten Berltsum. De opening van het clubgebouw zal op vrijdag 19 juni plaatsvinden. Nadere
info volgt.
Bestuur IJsclub Berlikum
Hieke Joostema-Greidanus
+ foto ijsbaan met onderschrift: Rondom het ijsclubgebouw zullen binnenkort veel
werkzaamheden plaatsvinden.

Afsluiting seizoen ‘Fit op Freed’
Op vrijdag 3 april was de afsluiting van het eerste seizoen van ‘Fit op Freed’, het initiatief van
Palet en Fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga, waarbij iedere vrijdag, gedurende 20 weken
valpreventie werd gegeven, met gymnastiekoefeningen, in combinatie met een warme
maaltijd. Het bijzondere van deze maaltijden was, dat ze telkens door wisselende vrijwilligers
(hobbykoks) uit het dorp en uit de omgeving werden verzorgd. Twintig weken lang was het
iedere week weer een verrassing wat de circa 24 aanwezigen kregen voorgeschoteld. Naast de
traditionele Hollandse kost, zijn er ook vele wereldgerechten geserveerd. Boboti en wraps
worden nl. niet elke week door onze oudere medebewoners van het dorp klaargemaakt.
Gezelligheid en samen een maaltijd nuttigen heeft de deelnemers enorm aangesproken, samen
met het in beweging zijn. En dat beweging in spelvorm kan leiden tot enorme gedrevenheid,
hebben we op de laatste bijeenkomst mogen ervaren. Het traditionele paaseieren zoeken in de
tuin voor Berlinga State stond op het programma. Met een fanatisme waar onze kleine
kinderen jaloers op kunnen worden, werden de eieren in een tijdsbestek van amper 10
minuten gevonden.
Zowel deelnemers, organisatie als vrijwilligers hebben genoten van ‘Fit op Freed’ getuige ook
de groepsfoto die is gemaakt. Wij zullen er alles aan doen om ook in het nieuwe seizoen ‘Fit
op Freed’ weer te organiseren. Als u geïnteresseerd bent om mee te doen aan ‘Fit op Freed’,
of wanneer u zich als vrijwilliger beschikbaar wilt stellen, om bijvoorbeeld eens te koken,
houd dan de komende weken en maanden de publicaties van ‘Berltsum Foarút’ in de media in
de gaten. ‘Berltsum Foarút’ is de samenwerking tussen een aantal zorg- en welzijnsorganisaties in ons dorp.
+ foto Fit op Freed met onderschrift: Twintig weken lang volgden deze mensen het
programma Fit op Freed. Ouderen in Berltsum hebben genoten van het eerste seizoen ‘Fit
op Freed’.

Nieuws Berltsum Foarút
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In de vorige twee edities van Op ‘e Roaster heeft u over Berltsum Foarút kunnen lezen. Deze
werkgroep houdt zich bezig met de vraag wat de veranderingen in de zorg betekenen in ons
dorp en denkt na over eventuele oplossingen.
Na de koffiemorgen die op 4 maart gehouden is en waarover u in de vorige editie kon lezen,
liggen de volgende plannen alweer op de plank. Omdat bleek dat veel mensen niet op de
hoogte zijn van alle sociale activiteiten hier in het dorp, wil de werkgroep hier iets mee doen.
Het plan is om een boekje te maken waarin deze activiteiten staan. In zo’n boekje vindt men
alle informatie over de activiteiten, bijvoorbeeld waar men zich kan aanmelden en wanneer de
activiteiten gepland staan. Dit plan wordt op het moment verder ontwikkeld.
Verder is er elke maand een vergadering bij de gemeente Menameradiel, van de Commissie
Sociaal Domein. De Commissie Sociaal Domein is een commissie samengesteld door twee
vertegenwoordigers van iedere partij uit de gemeenteraad. Deze commissie behandelt
raadsvoorstellen die te maken hebben met de WMO, Jeugdzorg en Participatie.
Belangstellenden mogen de commissie vragen stellen. Dit is de avond waar iedere burger en
andere vertegenwoordigers hun stem kunnen laten horen. Daarnaast wordt elke vergadering
een presentatie gehouden over een initiatief in het sociale domein. In de vergadering van mei
is het de beurt aan Berltsum Foarút. De Berltsumer Beamkes zullen onder andere worden
belicht. Er wordt steeds in een ander dorp vergaderd, de vergadering in mei zal in Berltsum
worden gehouden. U bent van harte welkom.
De Werkgroep Berltsum Foarút bestaande uit: Zonnebloem, Kerk, WMO, Stichting Welzijn
Middelsé, Fysiotherapeut/raadslid Eijzenga, Redactie Op ’e Roaster, Thuiszorg Het Friese
Land en Stichting Palet

Keep Them Rollin komt ook door Berltsum!
De viering van Bevrijdingsdag op 5 mei wordt dit jaar bijzonder. Er wordt onder andere door
de Vereniging Keep Them Rolling en defensie vier routes met ruim 250 oude en een aantal
moderne legervoertuigen gereden door de provincie. Deze routes komen langs vele plaatsen in
de provincie en maken verschillende stops. Indien mogelijk reizen enkele Canadese veteranen
mee op de routes. De voertuigen komen gezamenlijk weer aan in de Friese hoofdstad en zijn
na het defilé op het Wilhelminaplein te bewonderen in de binnenstad.
Rond 9.00 uur ‘s ochtends zal op 5 mei de route door Berltsum gaan. De Zonnebloem,
Stichting Welzijn Middelsee en Palet organiseren samen voor alle inwoners uit het dorp de
gelegenheid om te kunnen genieten van deze mooie optocht. Door geplaatste bankjes op het
plein bij Berlingastate is men welkom vanaf 8.45 uur om een plekje te zoeken.
Na afloop is men welkom in Berlingastate om de Bevrijdingsdag te vieren met koffie/thee en
verse oranjekoek!
Wees allen welkom op deze feestelijke dag!
Wat:
Optocht legervoertuigen van Keep Them Rollin
Wanneer:
Dinsdag 5 mei 2015
Hoe laat:
Inloop vanaf 8.45 uur
Kosten:
Koffie/thee en verse oranjekoek voor slechts 2 euro
Namens de Zonnebloem, Stichting Welzijn Middelsee en Palet
+ foto bevrijdingsdag met onderschrift: In het kader van 70 jaar bevrijding is er op 5 mei
een optocht van oude en moderne legervoertuigen die ook Berltsum zal aandoen.

LOGO Oranje Nationaal + LOGO Kaatsvereniging Berlikum
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Koningsnacht en Koningsdag 2015 in Berltsum
Traditioneel organiseren Oranje Nationaal & Kaatsvereniging Berlikum rond Koningsdag.
diverse activiteiten voor jong en oud. Op zondag 26 april beginnen de activiteiten met de
eerste editie van de Mudrun Berltsum. We verwachten om 16.30 uur 200 deelnemers aan de
start dus het belooft een heel spektakel te worden. De route is ruim 5 km. lang en gaat door en
om het dorp. Bij het afleggen van de route komen de deelnemers een groot aantal obstakels
tegen die moeten worden overwonnen. We willen iedereen die niet mee doet graag uitnodigen
om langs de route te komen kijken en de deelnemers aan te moedigen. Op het kaartje ziet u
waar de obstakels zich bevinden (aangegeven met letters). Hoe meer publiek hoe leuker maar
zorg er alstublieft wel voor dat u de instructies van de parcoursmeesters opvolgt zodat u zelf
geen obstakel wordt.
Na afloop van de Mudrun verzorgt W&M drive-in show muziek op het terrein. Om 21.00 uur
start vervolgens de Koningsnacht: een wervelend optreden van de band ‘Alice Springs’ die
ook Berlikum aandoen met hun ‘Whiskey Tour’.
Koningsdag:
Vanzelfsprekend starten we ook dit jaar met de rondgang door het dorp van de basisschool
jeugd met hun versierde fietsen, skelters, enzovoort. De rondgang eindigt op het kaatsveld,
waar de koffie en de oranjekoek klaar staat. Vanaf 11.00 uur zijn er springkussens aanwezig
op het veld. Hieronder ziet u het programma. We hebben ons best gedaan om voor iedereen
iets leuks te organiseren en hopen dat het wederom een geslaagde dag wordt.
Programma:
09.30 Rondgang met medewerking van Muziekvereniging OpMaat, start: It Skil
10:30 Demonstratie Gymnastiekvereniging op het kaatsveld
11:00 Start Vrijmarkt, Pearkekeatsen, Rodeo-stier & activiteiten ‘it Piipskoft’ (Kunst-toren,
Schminken, Levende fruit-automaat & Grabbelton)
14:00 Start Bubbelvoetbal (tegen betaling t.b.v. Samenloop voor Hoop/KWF)
14:00 Treintje ‘De Tôger’ rijdt door het dorp (tot 16:00 uur)
16:00 Start barbecue
17:00 Schijt je rijk!
Voor het volledige programma verwijzen wij graag naar www.oranjenationaal.nl en natuurlijk
wordt de flyer met daarop het programma in Berltsum ook weer huis-aan-huis rondgebracht.
Wellicht ten overvloede maar tot slot nog het volgende: Geen 18, geen alcohol | Deelname
aan alle activiteiten is geheel voor eigen risico | Op het terrein is geen pin-automaat aanwezig.
+
foto Route Mudrun met onderschrift: Route Mudrun en locatie van de obstakels.

NL Doet dag in Hemmemapark
Dertien vrijwilligers hebben de regen in het eerste uur getrotseerd. ‘Als je zweet, word je ook
nat’, was het commentaar. Een windsingel van 100 m is gesnoeid. Al het takhout van de
gedunde percelen is door de versnipperaar gehaald. Er is 2 ton mest bij de nieuwe fruitbomen
gedeponeerd en de afrastering langs het perceel van Ronald Weijer is weer toonbaar gemaakt.
De knotwilgen langs de oude gracht van Hemmemastate zijn door mensen zonder watervrees
geknot. Als nu het weer even meezit en het brandhout kan worden afgevoerd, dan ligt het park
er weer als een plaatje bij.
Er is dit winterseizoen zeer veel vrijwilligerswerk verricht in het park. Bovendien hebben zich
6 nieuwe vrijwilligers aangemeld.
Alle vrijwilligers hartelijk dank voor jullie inzet.
Matthé van Hout
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+foto Hemmemapark met onderschrift: Het Hemmemapark ligt er weer verzorgd bij
dankzij de hulp van vele vrijwilligers.

-----------------------------------------------Als er nog ruimte is het volgende nog plaatsen:

WOM (Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Menameradiel) hâldt gjin kollekte yn
2015
Wy hâlde gjin kollekte yn 2015, omdat wy:
1. Genôch jild hawwe om wat wy op dit stuit yn Roemenië nedich hawwe en wat wy fan doel
binne te dwaan te beteljen. Wy geane troch mei it begelieden fan wat dêr opset is en hawwe
noch jild om nije saken ynearsten te beteljen. Ek hawwe wy noch jild beskikber om’t de
túnders dy’t jild liend hienen fan de WOM, der ferline jier wer yn slaggen harren skulden foar
in grut part werom te beteljen.
2. Op dit stuit te min meiwurkers hawwe om in kollekte yn alle doarpen fan Menameradiel
goed op te setten en út te fieren.
Nije WOM-leden socht!!
Wy sykje û.o. meiwurking foar it ûnder de oandacht bringen fan fair trade yn de gemeente.
Ek om de beliedsmeiwurkers en riedsleden dy’t dwaande binne mei de nije fúzje-gemeente
der op te wizen dat fair trade en de milenniumprincipes meinommen wurde moatte yn de
plannen. De gemeente Het Bildt is dêr aardich mei dwaande, Menameradiel en Franekeradeel
minder.
Us jierferslach oer 2014 stiet op’e site fan Menameradiel ûnder ‘WOM’.
In ferslach op papier kin oanfrege wurde fia 058 2541542.
Moeite met de Friese taal? Neem even contact op met een van de leden van de WOM,
genoemd in het jaarverslag.

