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Dêr ’t men frij en feilich wennet, dêr is ’t
ynleaf Heitelân!
Samar in rigel út it tredde kûplet fan It Heitelân. In rigel dy ‘t wy hjoed de dei op ferskeidene
wiizen útlizze kinne. Frij wenje. De romte fan it Fryske plattelân. It hawwe fan in eigen plakje. Underwiis foar elkenien. De frijheid om te wêzen wa ’t ik bin. Feilich. Gjin ûnrest. Gjin direkt gefaar.

Jochem (5): “Ik wie hjoed lêste mei winnen!”
Ilse wit dat har juf in poppe krijt, thús fertelt se dat juf ek al
wat ferklapt hat: “It wurdt in jonge as in famke.”
Marije (7) mocht ôfswimme foar diploma A. Har bruorke (6):
“Meie wy dan op de fitrine sitte?” (tribune)
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 ●

Flinke subsidie VSBfonds
theaterspektakel BAUCK!
Berltsum - Het VSB Fonds heeft eind vorige week voor het
theaterproject BAUCK! een subsidie toegekend van 5000 euro.
Het fonds meldt in haar brief dat het dit theaterspektakel
BAUCK! waardeert en het met een financiële donatie zo mee
wil helpen verwezenlijken.

21 desimber jl. wie der yn it Heech Hout in Eat & Greet foar ynwenners fan Berltsum en nijkommers, hjir twa famkes dy’t
inoar fûn ha.

Mar wat as… Wat as frij en feilich wenje net mear wis is. Wat
as we net mear sizze kinne wat
we sizze wolle. Wat at ús bern
net mear nei skoalle kinne. Soene wy opfleane en striide foar ús
Heitelân? As soene wy mei alles
wat wy ha ús bern, heit, mem,
famylje beskermje? Mei pine yn
ús hert hûs en hiem efter litte.
Fuort gean út ús Heitelân. Witte
jo it?
Mochten wy ea ús lân ferlitte
moatte, litte wy dan hoopje dat
er minsken foar ús klear stean.
Minsken wa’t net oardiele mar
harren hân útrikke, gewoan
omdat wy as frjemdling yn harren lân ek mar minsken binne.
Mar kinne wy dat fan in oar
ferwachtsje? As soene se krekt
dwaan wat wy noch alris doche…oardielje? Elts fan ús docht
it wolris. Oardiele oer oaren. Hoe
doche dy minsken dat? Wêr betelje se dat fan? Se sille wol ……
Wy tinke foar in oar ynstee fan
mei harren yn pertear te gean.
Op dit stuit binne der minksen
yn ‘e wrâld dy’t net frij en feilich wenje kinne. Dy’t dêrom de
kar meitsje om harren heitelân

efter te litten. Op wei nei it ûnbekinde. Yn ‘e hope dat de minsken dêr har in hân ta rikke. Us
Heitelân, frjemd foar har. Wy as
âld bewenners, sy as nije ynwenners. Wat doche wy? Oardiele
wy as rikke wy harren de hân?
Sjoen de wrâld wêr yn ‘t wy libje
en ôfgeande op it nijs is it eins
net iens sa raar dat we al oardiele
foardat wy ús nije ynwenners
kinnen lere.
Dochs soene wy besykje moatte
it byld dat wy hawwe los te litten. Want eltse Berltsumer is ek
net smetleas. Wy ha allegear wolris wat dien wêr’t wy net grutsk
op binne en dêrtroch binne wy
dochs net allinich ferkeard. Nea
dochs? Net oardiele en inoar yn
syn wearde litte, dêr berikke wy
neffes my folle mear mei.
It falt net ta. Hiene wy it ûnbefongene fan in pjut noch mar.
Pjutten sjoche net nei de kleur
fan ús hûd, sy sjoche net ast
djoere klean oan hast, hoe skjin
at jo plinten binne as at je de gerdinen iepen as ticht ha. Tidens
de Eat & Greet 21 desimber jl.
yn ús doarpshûs It Heechhout
fûnen dizze ûnbefongen bern el-

koar. Sûnder te oardielen rûnen
se hân yn hân lâns de ferskeidene kraamkes mei iten fan oer de
hiele wrâld. Sy rûnen hân yn hân
tusken de âld Berltsumers en de
nije Berltsumers. Sy hiene elkoar
fûn.
Binne jo ek opsyk nei it ûnbefonge fan in bern? Op wat foar wiize dan ek…. Lear inoar kinnen.
Sjoch fierder as de tichte gerdinen. Gean mei inoar yn pertear,
rik jo hân ta as lês de ferhalen
fan ús nije bewenners.
Yn it boek ‘Altijd de gordijnen
dicht’, nimme in oantal nije
bewenners fan ús Heitelân (nijkommers) ús mei op harren reis.
It boek lit de minsken efter de
flechtling sjen.
It boek ‘Altijd de gordijnen dicht’
is te bestellen op de webside:
stichtingkokai.nl as te heljen
bei Boekhandel Van der Velde yn
Ljouwert.
De opbringst is foar de stichting
dy’t sich ynset foar it goeie doel.
Oardielje net mar fyn elkoar ●
Henny

Eerder zegde onder andere ook Fonds Nij Bethanië een financiële
bijdrage toe van 3000 euro toe en ook de gemeente Menameradiel omarmt inmiddels het project. ,,Dat wurdearje wy as stichting
Grut Hermana enoarm. Sûnder dy bydragen is in mega-spektakel
as BAUCK! net mooglik’’, vertelt Sijtze Sijens namens het stichtingsbestuur. Het theaterproject van de stichting Grut Hermana
gaat over de eerste Friese vrijheidsstrijdster Bauck van Hemmema,
ook bekend als van Popma. Zij is de oud-tante (âld-muoike) van
Grutte Pier. Sybe Joostema maakte er een theatraal verhaal van,
BAUCK!, dat op 30 juni haar première heeft tegen het decor van
het Hemmema-park in Berltsum, waar ooit het slot van de Van
Hemmema’s deels in de klei en buitendijks in het water stond.
De jonge en volwassen BAUCK worden gespeeld door Marieke
Swart uit St. Annaparochie (o.a. bekend van haar landelijke rol
als Annie in productie Albert Verlinde) en Jantien Hoekstra uit
Berltsum (o.a. rol in Hair). Bauck is geboren op het eiland Terschelling (Skylge). Daar krijgt ze op jonge leeftijd als dochter van de
Heer van Skylge te maken met hoe het voelt om het eiland (Skylge)
kwijt te raken aan Holland. Het tekent haar leven. Schipperszoon
Silk is haar bodyguard. Eenmaal gemalin van Doecke van Hemmema strijdt Bauck voor recht en voor het behoud van Fryslân. Zij
onderscheidt zich door haar doortastendheid op een moment dat
het kasteel Hemmema wordt aangevallen. De eerste Friese vrijheidsstrijdster treedt ondanks het feit dat ze een jong kind heeft
en met een kind op komst in de voetsporen van generatiegenoot
Jeanne d’Arc,. Bauck leidt het volk aanvankelijk succesvol in de
strijd, terwijl haar man, Doecke van Hemmema uitgerekend op
diplomatieke vredemissie is.
Het theaterproject BAUCK! past in de visie van het VSBfonds dat
graag multidisciplinaire theaterprojecten ondersteunt, waardoor
meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed
passen in deze strategie ●

Bern mei in ferhaal: Pieter Runia
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Pieter Runia. Hij is leerling van
Lyts Libben en zit in groep 8. Het is een belangrijk schooljaar waarin ondermeer de keuze wordt gemaakt voor de vervolgstudie.

Buorren 76, Berltsum
Telefoon 0518-461744

Voor een
zichtbare
verzorging
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- Reparatie tegen een
vaste prijs € 25
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voeg- en metselwerk
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■ betonrenovatie
■ kelderafdichting
■ kitapplicatie
■

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

Berltsum
0518-41 92 95

www.siegersmagevelrenovatie.nl

Eartiids en No…
Us Alvestêdetocht
Fine jim ek dat de tiid sa hurd giet? Foar myn gefoel fljocht de tiid foarby.
De krystbeam is de doar wer út, we ha wer moai fjoerwurk sjoen en de bern
binne alwer nei skoalle ta. Wat wy noch net echt hân ha is in goeie strange
winter. Dat liket my no wol wat, in dikke meter snie. Nee, noch better, in
pear wike strange froast sadat de redens wer út it fet kinne. Sadat wy op ús
eigen natoeriis reedriide kinne. De tiid giet hurd, mar dat is al dochs alwer
in moai skoft lyn.
Wat ek in moai skoft lyn is, is ús Alvestêdetocht. Dy wie foar it lêst yn 1997, in
goeie tweintich jier lyn. Ik moat hiel earlik sizze, ik wit der net in soad mear fan.
Ik wie noch net sa âld, mar al hoe moai it ek wie, it hat doe gjin yndruk makke.
En dat is skande, want it is in geweldich festijn. Ik soe noch graach ris in ‘tocht der
tochten’ mei meitsje wolle. Soe er dit jier komme? Krije wy dit jier miskien genôch
froast? Dat is altyd mar wer de grutte fraach. Ik wit fan ferhalen dat de sfeer, de
entoeraazje en alles geweldich is. Hjoed de dei witte wy der net safolle fan. It iennige reedriiden dat wy sjogge is yn Thialf as de Elfstedenhal. Dêr is de sfeer ek
werklik geweldich, en ik sprek út eigen ûnderfining. Mar ik leauw net dat dy sfeer
te fergelykjen is mei de sfeer fan in Alvestêdetocht.

In het onderstaande verhaal vertelt hij
ons iets over zich zelf. Wij horen iets
over zijn hobby’s, school en hoe hij het
vindt om in Berltsum te wonen. Het eerste half jaar op school is alweer achter
de rug, benieuwd dus hoe het Pieter tot
nu toe bevalt! Veel leesplezier gewenst
met zijn eigen geschreven verhaal!
Ik ben Pieter Runia 11 jaar oud. Ik heb 2
broertjes Auke en Jelle en mijn vader en
moeder Sjoerd en Anita. We wonen met
zijn vijven op de Twibak 13 in Berltsum.
Mijn moeder werkt bij de gemeente in
Joure. Mijn vader is schilder. In mijn
vrije tijd doe ik graag aan voetbal, darten en gamen met mijn vrienden. Ik zit
in groep 8 op de OBS Lyts Libben. Mijn
lievelingsvakken zijn spelling en gym.

Ik wil dit jaar na de zomervakantie naar
Leeuwarden op school. Wat ik later wil
worden weet ik echt nog niet. Het eerste
half jaar op school is wel goed verlopen,
maar in het tweede half jaar komt het
leukste nog en dat is kamp naar Schiermonnikoog dat vind ik heel erg leuk.
Ik zou ook wel voor altijd in Berltsum
blijven wonen, want ik vind het precies
goed zoals het is. Vooral de sporten die
je kunt doen. Ik vind Op ‘e Roaster goed,
want dan kunnen kinderen ook eens
hun verhaal kwijt in de krant vaak doen
grote mensen dat.
Tot zover de bevindingen van Pieter Runia in deze jeugdrubriek. In de volgende
editie weer een ander persoon van groep
8 voor deze rubriek! ●

Speeddaten op CBS de Fûgelsang
Vlak voor de kerstvakantie mochten alle kinderen van groep 1 t/m 8 vanuit het
project “Leesplezier” boeken meenemen om in de vakantie lekker te lezen.

In nij jier is wer fan start gien, wat giet de tiid dochs hurd. Hawwe jo wat in
goeie jierwiksel hân? Ek in jierwiksel stiet oer it algemien fol mei tradysjes. Oaljekoeken, appelbeignets, karbid sjitte, fjoerwurk, spultsjes dwaan, mei famylje
en freonen by in oar sitte en gean sa mar troch. Wat moai dat dizze tradysjes oer
it algemien yn stân bliuwe. In nij jier betsjut ek nije foarnimmens. Wat binne jo
foarnimmens foar it kommende jier?
Dit jier hawwe wy yn Nederlân wer ferkiezings, wat soe dit foar Nederlân betsjutten gean? Wy ha sjoen hoe dat it yn Amerika útpakt is.
Stoarmke ●

Op dinsdagmiddag 10 januari kwam
Irene Kraakman, consulente van de bibliotheek, op school om bij de groepen 4
t/m 8 in gesprek te gaan over de gelezen
boeken. Dit gebeurde in een leuke moderne vorm nl. speeddaten. Gedurende 2

minuten mochten de kinderen bij elkaar
gaan staan en iets over hun gelezen boeken vertellen.
Het bleek een enorm succes te zijn. Deze
vorm van “praten over boeken” en elkaar enthousiasmeren sloeg goed aan ●
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Berltsum yn bedriuw
Roelof Zijlstra geniet van ondernemen
in familiebedrijf
Een hecht familiebedrijf, zo mag Zijlstra Bouw met recht worden genoemd. Waar vader Tjip ruim
25 jaar geleden de grondlegger van het bedrijf was, is het nu zoon Roelof die sinds 2014 het directiestokje heeft overgenomen.

Verkeersplan ingediend bij
gemeenteraad op 21-12-2016
Op dinsdag 6 december jl. stond een inloopspreekuur gepland in het Centrum, georganiseerd door de gemeente
Menameradiel voor de bewoners van de Buorren en De Vereniging De Buorren Maken We Samen. Het officiële overlegpodium van de gemeente met bewoners.
Op de mooie plattegrond van de gemeente was te zien dat de Buorren opnieuw bestraat wordt, nieuwe stenen, meer groen, vijftien
parkeerplaatsen extra, nieuwe verlichting en alle palen weg. Toch
stelden bewoners nog kritische vragen over het feit of het aantal
parkeerplaatsen wel genoeg is. Een aantal bewoners diende bij de
gemeente in om de rijrichting in de Buorren om te draaien.
Alle wegen rondom de Buorren zijn met elkaar verbonden en dat
vereist een logische samenhangende rijrichting. Vanuit de Vermaningsstrjitte is aangegeven dat éénrichtingsverkeer in deze
rommelige straat ook zeer wenselijk is. Het veranderen van de
rijrichting in de Buorren vereist een intergrale aanpak. Ook het
markeren van parkeervakken in de Vermaningsstrjitte moet duidelijker. Te hard rijden is net als in de Vermaningsstrjitte veelvuldig aangegeven als groot probleem in de Buorren bij de gemeente.
Bewoners van de Buorren 61-85 hebben tijdens de inloopspreekuren in april en december aangegeven dat een groot parkeerterrein achter hun woningen noodzakelijk is. De parkeerdruk in deze
zone ligt rond de 200% en bewoners kunnen in deze zone hun
auto binnen 100 meter vaak niet kwijt. Dat zal met de toevoeging
van acht parkeerplaatsen bij BerlingaState extra niet veranderen,
omdat veel woningen op korte termijn weer bewoond zullen zijn
in de Buorren na de herinrichting. Dit is in andere dorpen reeds
bewezen dat na herinrichting dat de buurt weer beter bewoond
wordt. De Vereniging steunt het voorstel voor een nieuw parkeerterrein achter Buorren 61-85, omdat de verfraaiing in de Buorren
alleen goed uitkomt zonder geparkeerde auto’s. Ook vindt de Vereniging net als de bewoners het belangrijk dat de nieuwe verfraaiing duurzaam op straat blijft staan, zonder dat voertuigen door
parkeertekorten de verfraaiing omver rijden in de zone Buorren
50-100. Een samengevat verkeersplan is bij de gemeenteraad Menameradiel ingediend tijdens het inspreekmoment van 21 december ●
Hieke Joostema-Greidanus
Vereniging De Buorren Maken We Samen/bewoners Vermaningsstrjitte

Na 25 jaar heeft Roelof Zijlstra het bedrijf van zijn vader overgenomen
De kans om het bedrijf van zijn
vader over te nemen was ook een
aantal jaren daarvoor mogelijk
geweest maar voor Roelof was
toen de tijd nog niet rijp om een
dergelijke grote stap te nemen.
Na de nodige ervaring te hebben
opgedaan bij een ander bouwbedrijf, door omstandigheden
in een later stadium ook in een
leidinggevende rol, was daar uiteindelijk wel het juiste moment
zijn vader op te volgen. “Ik wie
der no klear foar en hie dêrby it
goede gefoel om sa’n grut beslút
te nimmen. Bin bliid dat ik it sa
dien ha.”
Ondernemen zit in de genen van
de familie Zijlstra en de bouwsector is daarbij hun specialiteit
en broodwinning. Toen Roelof
het van zijn vader overnam was
Tjip al 45 jaren werkzaam in de
bouw, terwijl Tjips broer Berend
even daarvoor als medevennoot
in de VUT was gegaan. Sterker
nog, vader Tjip werkt nog steeds
bijna volledig in het bouwbedrijf.
Met recht een echte ambachtelijke praktijkman en steun en toeverlaat voor Roelof. Voor Roelof
was het als opgroeiende zoon in
het gezin overigens zeker geen
uitgemaakte zaak in het bedrijf
van zijn vader en oom Berend te
stappen. Na de MAVO volgde de
HAVO, wel met technische vakken maar nog steeds niet met de
overtuiging de bouwsector in te
gaan.

Bij de vervolg schoolkeuze voor
de HTS bestond er zelfs grote
twijfel bij Roelof om voor de
Bouwkunde of de Civiele Techniek en dus Water en Wegenbouw te kiezen. “It wie in drege
kar foar my, want ik hie ek bot
ynteresse foar de Civiele Technyk. Dochs ha ik foar de Bouwkunde keazen,” Roelof werkte in
zijn schooltijd reeds mee in het
bedrijf tijdens vakanties en ook
wel in het weekend. De affiniteit
met het bedrijf groeide en na afronding van de HTS kwam Roelof
op het kantoor van Zijlstra Bouw
te werken. Bouwtekeningen maken, offertes schrijven, werkvoorbereiding en tal van andere
aanverwante zaken namen vader
Tjip veel werk uit handen zodat
die zich op zijn favoriete onderdeel, de praktijk, kon richten.
De praktijk behelst dan voor
Zijlsta Bouw een breed scala van
werkzaamheden zoals verbouw,
nieuwbouw, bouw in de agrarische sector maar ook asbestverwijdering. Inspelen op de wensen van de klant. Meedenken en
met korte lijnen werken en goed
communiceren zijn toch wel de
kernwaarden van het bedrijf.
“Ik fyn it wichtich dat de klant
wit wêr’t hy oan ta is. It gehiele
proses goed op papier en mei in
goede útfiering fan it wurk. Wy
hawwe in prachtige groep minsken. In goede mix fan jong en âld
mei in protte kwaliteit.”

En daar gaat het dan ook om
voor Roelof. Het personeel moet
goed zijn werk kunnen doen en
niet met andere zaken, behalve
het werk, bezig zijn. Al het voorbereidende werk betreffende beschikbaarheid van materialen,
contact met de klant en onderaannemers valt onder de verantwoording van Roelof.
Het bevalt Roelof goed om nu op
eigen benen te staan. Waar het
enkele jaren terug zijns inziens
nog te vroeg kwam, was het voor
hem goed te groeien en enkele
jaren ervaring op te doen bij
bouwbedrijf Bootsma in Tirns.
Zijn vader heeft hem ook toen
in al zijn keuzes steeds gesteund
en Roelof zijn belang voorop gesteld. “Doe’t ik yn 2014 oanjoech
der klear foar te wêzen hat ús
heit wol as betingst jûn dat ik der
dan wol mei folle oertsjoeging
yn gean moast en seker fan myn
saak wêze moast.”
Roelof merkt nu dat leiding geven een goed gevoel geeft. Vrij
zijn om de koers te bepalen en
daarbij beslissingen te nemen
die het voortbestaan van het bedrijf waarborgen en versterken.
Na 25 jaar Zijlsta Bouw B.V nam
hij op een historisch moment het
familiebedrijf over en wat Roelof
betreft vol goede moed op naar
de volgende 25 jaar! (Voor meer
informatie over Zijlstra Bouw bezoekt u de website: www.zijlstrabouw.nl) ●
JAN J

‘Circa 18 auto’s staan in de voortuinen, in de Buorren 50-100, overdwars
in de Lytse Buorren etc. fout geparkeerd. Met acht extra parkeerplaatsen
wordt het parkeerprobleem niet opgelost. Een extra parkeerterrein achter
Buorren 61-85 is dringend noodzakelijk, zo gaven meerdere bewoners op de
inloopspreekuren aanbij de gemeente’.

“Spookrijders uit de Buorren. Zowel omwonenden als weggebruikers die
vanuit de Krússtrjitte komen, klagen over het toenemend aantal spookrijders uit de Buorren. Met hoge snelheid rijden deze spookrijders door alsof ze
ook nog voorrang hebben. Meerdere weggebruikers krijgen de schrik van hun
leven en ook omwonenden houden hun hart vast. Het is wenselijk om hier
direct mee te stoppen om ongelukken te voorkomen.”

Mantelzorg. Ik? Ik ben mantelzorger!

Gezocht
vrijwilligers

Als vanzelf rolt men erin. Elke situatie is anders. De intensiteit van zorgen
neemt toe. Zeker als je 24 uur per dag thuis voor iemand zorgt. Het beroep
dat op je wordt gedaan in de privésfeer is indringend en kan zeer ingrijpende
gevolgen hebben.
Eigen wensen en grenzen worden onderkend, maar niet als vanzelf omgezet in
de benodigde ruimte hiervoor. Draaglast
en draagkracht staan regelmatig op gespannen voet met elkaar. Voor de ander
zorgen kan veel voldoening geven en de
relatie verdiepen. Maar het kan de relatie
ook onder druk of zelfs op zijn kop zetten. De wensen en belangen van verzorgde en mantelzorger lopen dan zeker niet
parallel. In het begin weet je als mantelzorger vaak niet wat je nodig hebt.
Emotioneel kan de steeds intensiever
verzorging een zware wissel trekken op
de mantelzorger. Het wordt extra zwaar
als de relatie met de verzorgde niet meer
is zoals voorheen door o.a. hersenletsel
of psychiatrische aandoeningen. De verzorgde kan dwingend zijn. Goedheid kan
worden uitgebuit en het schuldgevoel
geraakt. Een mantelzorger moet nee
kunnen zeggen.
Je weet als je ervoor komt te staan niet
welke informatie er is op diverse terreinen om de juiste afwegingen van keuzes
te kunnen maken. Je weet de weg niet
in “zorgland”. Het stuur in eigen handen
nemen en zelf stappen zetten is de basis.
Een belangrijke wens daarbij is wel om
in een vroeg mogelijk stadium een beroep te kunnen doen op een onafhankelijk persoonlijk adviseur, die een luisterend oor heeft, met je meedenkt, kennis
heeft van de lokale en regionale sociale
kaart op het terrein van wonen, zorg
en welzijn en die in het hele zorgtraject
op de achtergrond beschikbaar blijft als
steuntje in de rug. Deze adviseur kan
ook ondersteunend zijn bij de verder
stappen en hobbels onderweg.
De noodzaak van ruimte voor jezelf, voor

Wij zijn op zoek
naar vrijwilligers
die in de webredactie
en/of het bestuur willen

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

Afvoer

Een woning
kopen of
verkopen?

verstopt?

BEL 06 53 173 042

Nog een keer Dokter Tinus
In de decembereditie van Op ‘e Roaster hebt u bij “Samar in Momint” kennis
kunnen nemen van de foto die gemaakt was van een scène uit de televisieserie
“Dokter Tinus”.
Hierin was een aardappelkistje zichtbaar
met de naam Jac van Dijk, Berlikum. Van
veel lezers kregen we vragen of en waar
ze dat terug konden zien. Voor de redactie tegelijk een reden op onderzoek te
gaan naar die oplettende lezer die ons
getipt had. We kwamen uit bij de heer
Rinze Peterzon uit St. Annaparochie.
Aan hem de vraag voorgelegd hoe hij dit
toneelrelikwie had opgemerkt. De jonge
vader gaf tijdens het bekijken van de
uitzending zijn kleine dochter de fles en
zag het beeld voorbijkomen. Als werk-

Maak een afspraak op
nwf.vrĳehuizenmarkt.nl
of bel 0518 - 451314
Naast het ontstoppen van afvoeren doen wij ook
aan renovatie van rioleringen, glasbewassing,
houtwerk afnemen en schoorsteenvegen.
Tichelersdyk 22, 9041 EP Berlikum
Tel: (0518) 46 24 89 info@tendensberlikum.nl
15083533-1_VHM_Pstr_841x1189.indd 1

Maak het niet moeilijker
dan het is.
Voor een persoonlijke uitvaart
word je gewoon lid van de
uitvaartvereniging dichtbij.

www.dleberlikum.nl
dle.berlikum@gmail.com
0518-462375

een eigen sociaal leven. Maatschappelijke deelname wordt als belangrijk ervaren. Er bestaat ook behoefte aan langere
adempauze en vakantie. Het realiseren
ervan ontmoet die nodige hobbels, zoals niet meer met een gerust gevoel weg
kunnen gaan. Ook de informatie over betaalbare mogelijkheden van aangepaste
vakanties is onvoldoende bekend bij
mantelzorgers.
Een baan buitenhuis zorgt voor de enige afstand en afleiding in relatie tot de
zorgsituatie. Deelname aan andere ontplooiing mogelijkheden geven ook die
benodigde afstand en invulling van het
eigen leven. Als mantelzorg langer duurt
en intensiever wordt komt de combinatie baan / werk / mantelzorg in de knel.
Onderlinge contacten met andere mantelzorgers wordt als zeer waardevol en
leerzaam ervaren. Er is veel herkenning,
ook al is de situatie weer anders. Velen
hebben behoefte aan vervolgcontacten.
“Wie niet vraagt wordt overgeslagen”.
Het leven verandert door het bieden van
zorg. Mantelzorgers zitten vaak in een
dubbelrol. Zij zijn vooral zorgverlener
maar kunnen, als zij overbelast raken,
zelf zorgvrager worden. Als mantelzorger kun je niet zomaar stoppen. Het is
van belang om op tijd uw grenzen aan te
geven, hulp te vragen en tijd voor uzelf
te nemen. Bij het Steunpunt Mantelzorg
ondergebracht bij de Vrijwilligers centrale van De Skûle Welzijn kunt u terecht voor advies, informatie en ondersteuning. Met vragen kunt u terecht bij
Sieta Kuipers, sociaal cultureel werker,
van het steunpunt mantelzorg. Telefoon
0518-460805 of via mail s.kuipers@deskule.nl ●

nemer van groothandel Smeding en oud
inwoner van Berlikum, is hij geïnteresseerd in dit soort authentieke kistjes.
Omdat we tegenwoordig uitzendingen
direct terug kunnen zien, kon hij de
foto maken. Bent u ook geïnteresseerd?
Gewoon op de computer zoeken, dokter Tinus, uitzending van 07-11-2016,
aflevering 11. U zult het merken, het is
voorbij voordat je het weet. Alle lof voor
de opmerkzame kijker in dezen. Ziet u
ook iets opmerkelijks, geef dit dan door
aan de redactie ●
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Helemaal in
de wolken.

Samar in Momint...

Met online
boekhouden
tegen een vaste
lage prijs!

administratie en MKB-advies

Bitgumerdyk 30b | 9041CE Berltsum
T 0518 - 46 18 00 | www.born-graaf.nl

"Oorzaak probleem bezorging Op 'e Roaster gevonden #het nieuwsligtopstraat"
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Berltsum feriening
Record aantal deelnemers tijdens
S.C. Berlikum Nieuwjaars Trailrun
Zaterdag 7 januari werd de S.C. Berlikum Nieuwjaars Trail georganiseerd door Loopgroep Berlikum. Er was gekozen voor een nieuwe aanpak, een ware Trailrun.
van Berlikum. Na de inspanning
was er voor iedere deelnemer
een kop snert of een warme chocomel verkrijgbaar.
Bij de dames was oud marathon
schaatsster Maria Sterk uit Hallum het snelste en bij de heren
wist Wilco Kooistra uit Leeuwarden als eerste te finishen.
Loopgroep Berlikum bestaat 10
jaar, in dit jubileumjaar worden
er veel aantrekkelijke activiteiten georganiseerd voor alle niveaus. Wil je eens kennismaken
met hardlopen? Meld je aan voor
een kennismakingsles en ervaar
de combinatie van sportiviteit
en gezelligheid. loopgroepberlikum@hotmail.com ●

Wilco Kooistra (40.19) en Maria Sterk (46.51) zijn de snelsten op de 10 km trail
Trailrunning, hardlopen op verschillende ondergronden door de
natuur, is op dit moment erg in
trek bij sporters. Dit was direct
te zien in het aantal deelnemers,
maar liefst 180 sporters heb-

ben deelgenomen aan het evenement. Alleen maar positieve
reacties van de vele deelnemers.
Naast de kidsrun van 1,5 km,
kon er een 5 of 10 km parcours
worden gelopen in de omgeving

Nieuws van Stichting Berlikumer Belangen (SBB)
Op 14 november is het jaarlijks overleg van het college van burgemeester en wethouders met de
vereniging van dorpsbelangen van de gemeente Menameradiel geweest.
Hierbij zijn 2 bestuursleden van
SBB aanwezig geweest. Op de
agenda stonden verkeerskundige
aangelegenheden, GVVP, programmabegroting 2017, communicatie gemeente, crash met
Zwitsers vliegtuig bij Bitgum,
Schenkenschans c.q. Nieuw
Stroomland, visie sportvelden
kunstgras, gemeentelijk groenonderhoud, plaats van dorpsbelangen in overlegstructuren
nieuwe gemeente en herindeling.
Voor dit overleg met de gemeente wordt in een bijeenkomst met
alle dorpsbelangen van de gemeente de te bespreken punten
besproken, zodat wij onze standpunten goed kunnen delen met
de gemeente.
Tijdens onze overleggen en ook
buiten deze overleggen om hebben wij het druk gehad met de
kap van bomen. Hiervoor zijn
meerdere inwoners langs geweest tijdens het inloopspreek-

uur. Zie hiervoor ook het artikel
op Berlikum.com van 23 december jl. en op onze facebookpagina.
Ook de hondenpoep heeft ons
bezig gehouden. Na een oproep
op onze facebookpagina kregen
wij veel reacties over waar speciale afvalbakken zouden kunnen
staan in Berltsum. Als SBB gaan
wij dit nog verder uitwerken
en aan de gemeente doorgeven
waar wij deze speciale afvalbakken willen hebben staan. De gemeente heeft ons gevraagd om
dit aan hen door te geven.
De stuurgroep MFC en de verschillende werkgroep leden
MFC zijn ook erg druk geweest,
dit hebt u kunnen zien op 30
december jl. De MFC Winter Bazaar heeft een mooi bedrag opgebracht, dank!
Verder hebben wij uitleg gehad over Enerzykooperaasje
Berltsum-Wier, bezoek gehad
van Wonen Noordwest Fries-

land over waar zij en wij mee
bezig zijn en ook zijn vertegenwoordigers van Stichting Hemmemapark bij ons geweest om
de zaken betreffende dit park te
bespreken.
Ook u kunt iets voor Berltsum
betekenen door donateur te worden van SBB. Door de bijdragen
van donateurs kunnen wij ons
werk doen. De jaarlijkse bijdrage
is € 8,00. Wilt u donateur worden meld u dan aan bij onze penningmeester of via de mail naar
SBB@Berltsum.com.
Wij vergaderen altijd op de eerste maandag van de maand en
beginnen om 19.30 uur. Hebt u
ook iets te melden aan of te overleggen met SBB kom dan ook
eens op het inloopspreekuur, dit
is altijd het eerste punt van onze
vergadering. Onze eerstvolgende
vergadering is maandag 6 februari in dorpshuis It Heechhout. Wij
zien u graag langskomen! ●

Stichting Oudheidkamer De Grúsert
organiseert It Ferhaal fan Berltsum
It Ferhaal fan Berltsum “Fan waad oant Waadhoeke, diel 1” op donderdag 2 maart 2017 om 14.00
uur in de zaal achter de Vermaning, de Vermaningstrjitte 3 te Berltsum. De zaal is open om 13.30
uur. Entree: € 3,00 (koffie en thee inbegrepen)
Programma:
• Aankoop terp It Kleaster - vijf
jaar later

•L
 and- en tuinbouw, handel en
bedrijf (van de Romeinen tot
heden)

• Pauze
• Gedicht
• In skoalfoto fan 3 july 1931 ●

BERLTSUMER
HÛNTSJE
It nijs leit op strjitte
Witte jo. Ik mei altyd graach
wat troch it doarp swalkje.
Moarnsbetiid at elts sich noch
in kear omdraait, oerdei as jûns let. Altyd is der wol wat te
belibjen. Moarns is de natuer op syn moaist. Rêstich efkes
opstarte. Sûnder ge-eamel oan myn hûnekop nim ik alles om
my hinne goed yn my op. Sa strún ik gauris earst efkes yn it
Hemmemapark om. Prachtich hoe ‘t de Berltsumers dit wer
betocht ha. Dan kuierje ik oer de Bildtdyk en sjoch ik efkes bei
myn evenbyld. In moai plakje om je moarns del te jaan en te
sjen hoe t Berltsum stadich op gong komt. De earste minksen
gean nei hun wurk en de skoalbern stowe foarby op harren
fyts. Yn de rin fan de moarn kuierje ik nei skoalle. Hjir wurde
in protte saken besprutsen. Op de middei bin ik op de Buorren
te finen. At ik it tref krij ik noch in stikje woarst fan de slachter
tarikke. Sa tsjin de jûn sjoch ik efkes at de âlderein fan it doarp
sich fersamelle ha om it lêste nijs te bepraten. Sa wit ik wer
wat de húsfroulju en de âlderein dwaande hâldt mar de jongerein hat meastal ek in prot belibbe. Dus foar at ik my de kop
deljou dan moat ik noch efkes op syk nei de ‘hangjongeren’.
Sy ha noch net in fêst plakje yn it doarp mar de boarterstún,
it swarte paadsje as rûn de sportfjilden binne meastal de plakken wêr ‘t ik se fyn. Sa sjoche jo mar. In slach troch it doarp en
jo binne wer hielendal by. It nijs leit op strjitte. Bytiden leit it
nijs ek neist de strjitte. Yn de sleat. Yn de boskjes. Lêsten noch.
Ik moast nedich pisje en socht dêrom mar wat in plakje tusken
de boskjes. De poat omheech en doe seach ik dêr wat lizzen .
In bulte kranten. Kranten? Hear ik jo tinken. Die hearre dochs
by de minsken op de doarmatte te lizzen en net yn de boskjes? Hielendal wier. Dochs binne der guon dy’t miene dat je de
kranten net mear persoanlik hoeche te besoargjen. Miskien
miene se wol dat jo sels de krante helje. Ik fyn it wol bretaal.
Fan ús hûnen wurdt ferwachte dat wy ús behoefte netsjes opromje. Dan meie wy dochs fan jimme minsken ek ferwachtsje
dat jimme de kranten net yn de natuer dumpe mar dêr bringe
wêr at se hinne moatte? It nijs hoecht net letterlik op strjitte.
Dan is it âld nijs.
It Berltsumer Hûntsje ●

Nieuws van Opmaat
Muzykfirus
Op zaterdag 10 december jl. organiseerde ‘OpMaat’ een workshopdag. Van jong tot oud, iedereen kon zich hiervoor aanmelden.
Saxofonist Lior Kuperberg legde uit wat de zogenaamde Alexander
Techniek is, in workshop ‘effortless playing’. In de workshop Blow
versus Flow van trompettist Charli Green werden alle ademtechnieken tijdens het spelen uitgelegd. Ook was daar de gelegenheid
zelf te oefenen. Bert Damsma van Gewa Music Benelux gaf een
workshop om uit te leggen hoe trombones en trompetten gemaakt
worden. Na de workshops was er een quiz, waarbij leuke prijzen
te winnen vielen. Een quizmaster stelde vragen aan het hele publiek, begeleid door het Frysk Harmonie Orkest onder leiding van
Thijs Oud. Na afloop van de quiz kon iedereen genieten van de
muziektheatervoorstelling ‘Het mislukte debuut’. Een ontzettend
leuke en leerzame dag.
Jeugdconcert
Vrijdagavond 16 december was het dan eindelijk zover: het jeugdconcert! Vanaf begin november kregen 32 leerlingen uit groep 5
van de basisscholen OBS Lyts Libben en CBS de Fûgelsang muziekles van dirigent en muziekleraar Syde van der Ploeg. 7 weken
lang hebben ze geleerd hoe ze een instrument moeten bespelen.
Tijdens het concert mochten zij aan het publiek laten horen wat
zij die weken geleerd hebben. Voorafgaand aan het concert kregen
de kinderen patat en een frikandel of kroket. Toen de buikjes lekker gevuld waren, was het tijd voor de generale repetitie. En 19.00
uur was het dan eindelijk zover. Het publiek stroomde binnen en
in een mum van tijd was de zaal gevuld met ouders en fans. Onder leiding van Syde lieten de leerlingen de stukken horen waar
ze op geoefend hebben, met als grote finale een stuk samen met
het korps! Uiteraard was ook de drumband was aanwezig. Het was
een prachtig concert en wij als ‘OpMaat’ hopen natuurlijk dat de
leerlingen verder gaan met muzieklessen. Mocht jij nu denken:
‘muziekles, dat lijkt mij wel wat!’, dan heten wij jou graag van
harte welkom; je instrument staat al voor je klaar!
Kerstnachtdienst
Op zaterdag 24 december heeft ‘OpMaat’ de kerstnachtdienst begeleid. De dominee tijdens de dienst was G. Laan uit Sneek. Tijdens
de dienst werd veel gezongen, en na afloop kon iedereen beneden
een glaasje Glühwein of chocolademelk drinken ●
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Urnenmuur Berltsum
Op het kerkhof bij de Koepelkerk staat een urnenmuur waarin nabestaanden een urn kunnen plaatsen met de stoffelijke
resten van een dierbare. Voor de nis wordt een stenen/granieten plaat geplaatst waarop een tekst wordt gegraveerd.

Houder geplaatst bij urnenmuur waar nabestaanden bloemen kunnen
plaatsen
Bij de beheerder van het kerkhof waren vragen gekomen of het
mogelijk is om de nis met een glasplaat af te sluiten en een houder waarop bloemen of planten geplaatst kunnen worden. De
kerkrentmeesters hebben besloten op deze verzoeken in te gaan
en nu is als voorbeeld een glasplaat in de urnenmuur geplaatst met
de tekst “Kerkhof Berltsum”.
Tevens wordt onder elke verhuurde nis een houder geplaatst voor
bloemen. U kunt gerust even een kijkje nemen. Voor informatie
over de begraafplaats kunt u contact opnemen met C. van Dijk
06-22564964 ●

Iepen Loft spul Bauck
De heldemoed fan Bauck van Hemmema yn 1496 waard yn it
ferline yn de parse faak wol ferlike mei dy fan Jeanne Hachette van Beauvais yn Picardië, dy 't DÊRFOAR yn 1472, doe 't de
Bourgondiërs de stêd belegerden, oan it haad fan in grut tal
froulju, de fijannen werom dreaun hie.
Bauck waard ek wol ferlike mei Tjedde Pekes, de "Fryske Jeanne
d'Arc" dy 't DÊRNEI yn 1517 hûnderten froulju en manlju oanfierde yn de slach by Wremen yn it Eastfryske Wúrstenlân tsjin de
Biskop fan Bremen.Tjedde Pekes lykwols waard gauris ferlike mei
Jeanne d'Arc dy 't DÊRFOAR yn 1429 de Frânsen oanfierde tsjin
de Ingelsken. Kenau Simons Hasselaar út Haarlim, dy't yn 1572
tsjin de Spanjoalen fochten hie, waard HJIRNEI ek wol tapast op
"Ús Bauck" as de "Fryske Kenau". De gronologyske folchoarder wie
net it belangrykst mar it gie om IT FERHAAL mei dêrom hinne
somtiden ek in protte fantasy ferhalen fansels, sa 't mei helden en
heldinnen fakentide it gefal is ●

Afvalverwerking Omrin in de Buorren en
Lytse Buorren, een groot probleem
De bewoners uit de hele Buorren klaagden in april en december tijdens de inloopspreekuren over
de afvalverwerking van Omrin.
Elke dinsdag haalt Omrin de
containers op met een zijlader
en grijper. Dit levert verkeersonveilige situaties op, maar
ook beschadigt de zijlader veel
particuliere en openbare eigendommen in de Buorren en Lytse
Buorren. Het is bekend dat dakgoten, brugleuningen, vensterbanken, palen en auto’s geraakt
zijn door de grijper van Omrin.
In Leeuwarden rijdt Omrin in
vergelijkbare smalle straten met
achterladers en drie bemanning.
In de Buorren zijn de afgelopen
jaren ook honderden klachten
bij Omrin en de gemeente gedeponeerd over deze absurde wijze
van afvalverwerking. Elke dinsdag staan weer 10 á 18 containers in de polonaise in de Buorren en Lytse Buorren. Bewoners
kunnen niet van hun erf afrijden
als Omrin circa 20 minuten op
één plaats staat het afval te verwerken.
Maar ook wachtende auto’s zijn
een grote ergernis. Kinderfietsjes
proberen grote auto van Omrin
te passeren als ze naar school
gaan. Een achterlader werkt
zeker driemaal sneller. En het
is daardoor veel verkeersveiliger en minder ergernissen door
wachtende auto’s. De Vereniging
De Buorren Maken We Samen
heeft in december 2016 contact
gehad met de regiodirecteur van
Omrin in Heerenveen. Ook de re-

Wekelijks hinderen de grijze en groene containers de toegangswegen en particuliere erven. Op de weg is duidelijk te lezen ‘Niet parkeren’. Wekelijks staan de
containers als ongewenste gasten geparkeerd op de hoek van de Lytse Buorren,
zodat doorgang amper mogelijk is. Een achterlader waarbij alle bewoners de
containers voor eigen huis kunnen zetten is de oplossing van het afvalverwerkingsprobleem.
gio-directeur prefereert een achterlader in de Buorren en Lytse
Buorren naar aanleiding van de
vele klachten, maar tot nu toe
heeft de gemeente nog niet extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor de verbeterde
afvalverwerking. De bewoners
en de Vereniging hebben ook
bij de gemeente aangedrongen
op een achterlader na herinrichting in december op het inloopspreekuur. De bewoners kunnen
na invoering van de achterlader

hun eigen afvalbak voor de eigen
woning neerzetten als het afval
opgehaald wordt.
De bewoners hopen verder dat de
gemeente in maart 2017 begint
met het straten van nieuwe parkeerplaatsen en de herinrichting
te voltooien zoals op de mooie
tekening staat. Een goed voornemen voor het nieuwe jaar ●
Hieke Joostema-Greidanus
Secretaris Vereniging De Buorren
Maken We Samen

Muziekproject basisscholen Berltsum
Op 16 december jl. heeft muziekvereniging ‘Opmaat’ een geslaagd concert georganiseerd in de TDF
te Berltsum!

Watse H. Posthumus

Chris Wassenaar start
Kerkbalans in Berltsum
De landelijke actie Kerkbalans van de PKN start op zaterdag
21 januari met een inluidmoment van zoveel mogelijk klokken in Nederland.
Er doen meer dan 100 kerken aan mee en de Protestantse Gemeente Berltsum is ook van de partij. De actie start met een gemeenschappelijke lunch voor de 35 vrijwilligers die langs alle gemeenteleden gaan met het verzoek om een vrijwillige bijdrage voor het
plaatselijke kerkenwerk. Maar ook alle belangstellende gemeenteleden zijn welkom. Daarna zal de topkaatser uit Minnertsga op
spectaculaire wijze de klok luiden in de Kruiswerk. Vooraf aan het
inluidmoment zal Chris Wassenaar geïnterviewd worden over zijn
relatie met de kerk als (voormalig) topkaatser. Daarna krijgt de
aanwezige pers de ruimte om Chris Wassenaar te interviewen.
Nieuw muziektalent voor Opmaat?
Het programma is als volgt:
• 12.00 uur: lunch met soep en broodjes in de Kruiskerk met alle
bezorgers, kerkenraadsleden en andere belangstellende gemeenteleden, zowel jongeren als ouderen
• 12.45 uur: allen naar de kerkzaal. Daar zal de actie gestart worden door Chris Wassenaar, de topkaatser uit Minnertsga. De pers
is hierbij ook uitgenodigd en Chris zal geïnterviewd worden over
zijn relatie met de kerk als (voormalig) topkaatser.
• 13.00 uur: Chris zal spectaculair de klok luiden.
Waar: Lunch in het zalencentrum van de Kruiskerk, Hôfsleane 23,
Berltsum. Inluiden in de kerkzaal ●

Bijna alle kinderen uit groep 5
van Lyts Libben en de Fûgelsang
hebben hieraan meegewerkt. Er
was veel publiek en de kinderen
uit groep 5 hebben fantastisch
gespeeld!
De kinderen hebben een aantal
liedjes gespeeld, maar ze mochten ook een muziekstuk met het
korps meespelen. Er waren zelfs

3 kinderen die het korps mochten dirigeren!
Het was een gezellige en veelzijdige avond, waarbij de muziekvereniging, leerlingen uit groep
5, een paar leerlingen uit groep
6 en de slagwerkgroep hun muziek hebben laten horen.
Het concert was de afsluiting van
een leuk muziekproject, waarbij

de kinderen van groep 5 hebben
geleerd hoe ze op een koperen
blaasinstrument kunnen spelen.
Dit alles onder leiding van muziekleraar/dirigent Syde van der
Ploeg.
We hopen volgend jaar op een
herhaling van dit geslaagde muziekproject! ●

Berltsum kultuer
Nijs fan toanielferiening Elts syn rol
Jeugtoaniel Berltsum spilet
Alice yn Wûnderlân
Op 3, 4 en 5 febrewaris stiet de
jongerein út Berltsum net sa as
oare jierren op’e planken yn it
Heech Hout, mar spylje se op
lokaasje! Dat betsjut dat se op
ferskeidene plakken yn it doarp
te finen binne (trije om krekt te
wêzen). It publyk is te gast op de
brulloft fan Alice en reiziget mei
troch Wûnderlân. Kom terjochte
yn bizarre situaasjes en meitsje
kennis mei frjemde personaazjes. Foar de jongerein is it in hiele nije manier fan toanielspyljen,
mar se pakke it hiel goed op! Der
binne trije jûnsfoarstellingen en
ien op middei. By grut sukses is
der op 4 febrewaris nochris in
middeisfoarstelling. Wy hoopje
dat eltsenien sjen komt nei ien
fan dizze bysûndere foarstellingen! Kaarten kinne jo fanôf no
bestelle fia www.eltssynrol.nl.
TWA wurd spile troch Elts Syn
rol!
De spilers fan it folwoeksen toaniel fan Elts syn Rol binne drok
dwaande mei de repetysjes fan it
stik TWA, wat sich ôfspilet yn'e
kroech bij kroechbaas Douwe &
syn frou Jantsje.Tagelyk skelle en
flokke se mekoar de tinte út, elk
op eigen wiize it tastroomde folk
te bestinjen, wylst op ’e ein fan
it stik de aap út de mouwe komt:
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AGENDA
21 jan.

12.00 uur

Start Kerkbalans (Kruiskerk)

25 jan.

10.00 uur

Kofjemoarn 55+ (BerlingaState)

29 jan.

15.00 uur

Big Band Friesland (De Vermaning)

3 febr.		

Oud Papier (Opmaat)

3, 4, 5 febr. 19.30 uur	Alice yn Wûnderlân, Jeugdtoaniel Elts syn
rol (De Vermaning)
4 febr.

14.30 uur	Alice yn Wûnderlân, Jeugdtoaniel Elts syn
rol (De Vermaning). Reservevoorstelling

4 febr.

19.00 uur	Federatieconcert Opmaat (Bitgummole)

5 febr.

15.00 uur	Trektocht door Mongolië, lezing Gerard
Kroese (Ioanis Teatertsjerke)

6 febr.

19.30 uur

Inloopspreekuur St. Berltsumer Belangen

Vermaning in Concert
Zondagmiddag 29 januari aanstaande vanaf 15.00 uur speelt
voor u Big Band Friesland in de Vermaning te Berltsum.

kwetsbere minsken mei in grut
fertriet dy ’t opsluten sitte yn har
eigen emoasjes by in slim ferlies.
Der komme noch in pear raffelige personages yn’e kroech dy ’t
der ek hylendal te plak binne. De
klean bin útsocht, lykas de assessoires en de smink. Dit allegearre
om yn maart een moaie útfiering

del te setten. De útfieringsdata
binne: 18, 19, 24 en 25 maart.
Oant dan, jim komme dochs ek?
Hâld foar mear ynformaasje fan
beide stikken it programmaboekje, dat hjoed as moarn by jo
op de matte falt, yn de gaten. En
sjoch ek ris op de Facebookside
fan Elts syn rol! ●

Een “Vreemde Voettocht” door Mongolië
Onder de noemer “Vreemde Voettochten” organiseerde Gerard Kroese trektochten in alle streken
van de wereld. In 2008 leidde hij een trektocht door Mongolië. Behalve wandelen kan Gerard ook
prachtig vertellen en bovendien is hij een uitstekend fotograaf. Al die kwaliteiten komen terug in
deze lezing over de tocht door magisch Mongolië.
er sinds de dagen van Dzjengis
Kahn maar weinig is veranderd!
Gerard Kroese uit Feanwâldsterwâl is al ruim 30 jaar actief
in de Koninklijke Nederlandse
Klim- en Bergsport Vereniging,
als bergsportinstructeur en als
voettochtleider van (kampeer)
trektochten. Hij organiseerde en
leidde tochten in o.a. Canada, de
VS, IJsland, Noord-Afrika en ZuidAmerika. Voor avontuurlijk ingestelde reizigers, maar ook voor
iedereen met belangstelling voor
natuur en cultuur, is deze lezing
een echte aanrader!
Trektocht door Mongolië - Gerard
Kroese. Zondag 5 februari 2017 om
15.00 uur, Ioannis Teatertsjerke,
Lautawei 5a, Wier. Entree € 10,00.
Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of
telefonisch op 0518-471123 of 0518461506, www.ioannistheatertsjerkewier.nl ●
Hij neemt zijn publiek mee naar
het unieke Nadaam Festival, hij
schildert de golvende steppen
van het land, de Gouden Bergen en glasheldere rivieren. U
ziet voor u hoe de bagage werd
vervoerd door lastdieren, hoe de
Mongoolse begeleiders s avonds
de dieren verzorgden en hoe de
tenten door het reisgezelschap
zelf werden opgezet. Een sobere
maaltijd die werd bereid op een
vuurtje van gedroogde mest sloot

de dag van de vermoeide reizigers af. Onderweg genoot men
van de bijzondere gastvrijheid
van de bevolking.
De verhalen van Kroese worden
ondersteund door schitterende
foto’s van dit ongerepte en afgelegen gebied waar zelden westerlingen komen. U ziet in de
prachtige fotopresentatie van
Gerard zeldzaam natuurschoon
en beelden van de oorspronkelijke cultuur. Dan blijkt ook dat

De liefhebbers kunnen een leuke middag tegemoet zien in de uiterst sfeervolle Vermaning, die akoestisch gezien zich prima leent
voor dit soort evenementen.
De pianist van de band zal plaatsnemen achter onze vleugel, een
prachtige combi met het kopergeweld, gitaar en slagwerk.
Stichting Vrienden van de Vermaning heet u van harte welkom en
de toegang is gratis. Neem gerust uw vrienden of kennissen mee ●

Kofjemoarn Berltsum
De laatste woensdag van de maand organiseert St. Welzijn
Middelsee een kofjemoarn voor 55-plussers. Deze kofjemoarn
vindt plaats in BerlingaState en niet meer op de gebruikelijke
locatie Het Groene Kruisgebouw. 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 gedaan. Tussendoor is er volop tijd om even met uw buurvrouw of buurman
te praten. De eerstvolgende keer zal zijn op woensdag 25 januari
a.s. Pim en Miep Vink zullen als gastspreker aanwezig zijn en ons
vertellen over hun reis die ze gemaakt hebben.
Kofjemoarn
Tijd		
Plaats		
Kosten		

: Woensdag 25 januari 2017
: Aanvang 10.00 uur
: BerlingaState
: € 2,50 per persoon

Voor meer informatie/ ideeën of staat u er open voor dat de deelnemers van de kofjemoarn nu eens bij u op locatie komen, dan
kunt u contact opnemen met Sieta Kuipers, ouderenwerker van
Stichting Welzijn Middelsee, tel. 0518-460805 (e-mail: s.kuipers@
welzijnmiddelsee.nl) ●

Onze kracht is onze toegevoegde waarde. Die vertaalt
zich in zich in betrokkenheid, duidelijkheid en kwaliteit. 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 kernwaarden 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.

Zijlstra Bouw BV
It Koartlân 1, 9041 VB Berlikum

www.robs-tuincentrum.nl

Zijlstra Bouwt
v a n A t o t Z ...
Veilingverse aanbiedingen
en voordelig geprijsd
(Let op onze wekelijkse aanbiedingen in de Franeker Crt.)

or
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T 0518 - 46 20 63
F 0518 - 46 10 37
E info@zijlstrabouw.nl
Site www.zijlstrabouw.nl

SAMEN OP ZOEK
NAAR EEN
BEWANDELBARE WEG...

Dames & Heren

Sybren van Tuinen

registermakelaar - taxateur

Buorren 37
9041 AX Berltsum
tel: 0518-462242
www.kapsalontsteegje.nl

Copyright: Goldwell ®

Sybren van Tuinen
registermakelaar - taxateur

* taxaties (o.a.-gevalideerd NHG)
* aan- en verkoop onroerend goed
* lid VBO-Taxateurs Unie-SCVM-NRVT

...ALS JE ZELF EVEN DE
WEG KWIJT BENT.

Neem vrijblijvend contact op
via tel. 0629.07.03.03

INFO@PAADSIKER.NL
WWW.PAADSIKER.NL

Iedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tarief

1500 m2
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Volgende maand
uw advertentie hier?

Tichelersdyk 28b Berlikum

■ MATRASSEN, LATTENBODEMS, DEKBEDDEN,
KUSSENS, BEDLINNEN

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

■ 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

eren
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En grat eur!
d
voor de

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

Colofon
Op'e Roaster
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

Adverteren
Aanlevering: Advertenties kunt u digitaal aanleveren per
email. Graag als JPG-, EPS-, TIFF- of PDF-bestand.
Kopij
- 	Kopij (max. 350 woorden) kan worden aangeleverd in een Microsoft Word file en gemaild naar:
roaster.berlikum@gmail.com
- 	Foto’s die geplaatst moeten worden als apart bestand aanleveren.
	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 resolutie 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 8 februari 2017
aangeleverd te worden per email: roasteradvertenties@
gmail.com.
• Kopij dient uiterlijk woensdag 8 februari 2017 op de redactie aanwezig te zijn via roaster.berlikum@gmail.com
Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster:
zaterdag 18 februari 2017

