
Webeditie Op ‘e Roaster – Mei 2015 

Redactie 

Redactie Op ‘e Roaster: Jan Joostema, Dick Abma, Henk Muller, Brigitte Matter, Geertje 

Miedema, Karina de Vries; 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 17 juni. De kopij dient 

uiterlijk maandag 8 juni 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 (3

e
 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 

 

 

 

Gratitude 

Zaterdagavond 18 april 2015 werden Syds en Griet Rondaan op een zeer bijzondere wijze 

bedankt voor het doorgeven van de blaasmuziek aan hun kinderen en kleinkinderen. Een 

muziekstuk, in opdracht geschreven, met als titel Gratitude, dankbaarheid. 

Tsjikke Mollema-Rondaan, dochter van Syds en Griet, heeft componist Rob Goorhuis de 

opdracht gegeven om een bewerking te schrijven op Psalm 150: Looft God, looft hem overal. 

Dit psalm is gekozen omdat dit het oprichtingspsalm van de christelijke brassband ‘Looft den 

Heer’ te Bitgummole is. Hier liggen de muzikale roots van de familie Rondaan. Ondertussen 

speelt pake Syds met zijn kinderen en kleinkinderen bij ‘Looft den Heer’. De kleinkinderen 

zijn natuurlijk pake en beppe’s trots. Des te mooier was het dat alle drie kinderen van Tsjikke 

en Cees, Gert, Sygrid en Rutger Mollema, een solo mochten verzorgen in het stuk Gratitude. 

De geschiedenis van deze liefde voor muziek gaat nog een stapje terug in de tijd. De ouders 

van Syds, Piet en Tine Rondaan-Lautenbach, stonden altijd voor het korps klaar. Zelf konden 

ze geen noot spelen maar wel alle kinderen werden lid van de muziekvereniging. Zo ook Syds 

Rondaan. Syds en Griet leerden elkaar zo’n 51 jaar geleden kennen tijdens de muzieklessen. 

Ze zijn 47 jaar geleden getrouwd en hebben drie kinderen gekregen. Griet stopte met het 

maken van muziek toen de jongste telg geboren werd. Maar ze stopte niet met haar liefde voor 

de muziek en voor de muziekvereniging. In hun woning in Beetgum was een oefenlokaal voor 

het korps en de leerlingen. Met veel zorg en liefde verzorgde Griet de leerlingen, dirigenten 

en leerkrachten. Vanuit huize Rondaan werd ook veel geregeld: bestuursvergaderingen, 
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rommelmarkten organiseren, opslag van de muziek, etc. Het hele leven van Syds en Griet 

draait om muziek en om de muziekvereniging. 

Het zou een belasting voor het gezin kunnen zijn. Maar bij Syds en Griet is het juist de 

bindende factor geworden. Ze zijn in staat geweest om juist de positieve kant van de muziek 

door te geven: samen muziek beleven , samen als familie spelen in een orkest dat zorgt voor 

liefde voor korpsmuziek maar ook voor liefde voor elkaar! En dat bewijs levert Tjikke 

opnieuw. Samen met haar man Cees en hun drie kinderen spelen ook bij ‘Looft den Heer’. Zo 

zie je maar, zit korpsmuziek eenmaal verankerd in je bloed, dan geef je het door aan de 

volgende generatie. 

+ foto “Fam. Rondaan” + onderschrift: Dochter Tjikke biedt haar ouders Syds en Griet de 

partituur van het in opdracht geschreven werk Gratitude aan. 

 

 

 

Nieuwe kampioen 3-banden biljart toernooi van Berltsum 2015. 

Het jaarlijkse 3-banden biljarttoernooi om het kampioenschap van Berltsum werd dit jaar voor 

de 12
e
 keer georganiseerd door Café De Poarte in samenwerking met BC Sicht op ‘e bal. Op 

vrijdag 6 en 13 maart werden de voorrondes gespeeld, waarna er voor de tweede ronde 16 

spelers overbleven die op 20 maart mochten uitmaken wie er op vrijdag 27 maart, de finale 

avond, de beker en dus het kampioenschap ging winnen. Bij die laatste 16 wisten ook 3 dames 

door te dringen wat heel netjes is, want dat 3-banden blijkt toch elke keer maar weer een 

lastig spelletje. Hoe het ook zij, je hebt er altijd een beetje geluk bij nodig.  

De finale avond startte met 8 spelers die een mooie start van de avond maakten. Het zijn dan 

Peter de Jager tegen Jan Postma die in de 1
e
 halve finale spelen. Peter heeft er 23 beurten voor 

nodig om de eerste finalist te worden. Uitslag; 10-4. In de tweede halve finale spelen 

Lammert van Schepen en Dirk van Dijk om een finale plaats. Het is Dirk van Dijk die na het 

verstrijken van het maximale half uur de partij wint met 9 tegen 5. De finale zal dus gaan 

tussen Peter de Jager en Dirk van Dijk. Voor de finale partij geldt geen tijdslimiet en er wordt 

gespeeld om 15 caramboles. 

Dirk mag de partij openen en heeft na 15 beurten 3 caramboles, Peter kent een beter start en 

heeft dan al 9 van de benodigde 15 caramboles. Het lijkt een eenzijdige finale te worden of 

heeft Dirk het beste voor het laatst bewaard? Het vervolg: na 30 beurten staan de tellers op 5 

voor Dirk en 12 voor Peter. Het zou nog steeds kunnen voor Dirk, na 35 beurten is het 8-13. 

In beurt 38 scoort Dirk nog 1x. Het staat dan 9-14, als Peter in zijn 38
e
 beurt weet te scoren is 

hij de nieuwe kampioen en jawel met een fraai punt maakt Peter de Jager de partij uit en mag 

hij zich een jaar lang kampioen 3-banden van Berltsum noemen. 

Dus 1
e
 en Kampioen; Peter de Jager, 2

e
 Dirk van Dijk, 3

e
 Lammert van Schepen en 4

e
 Jan 

Postma. We kunnen weer terugkijken op een geslaagd toernooi en op naar het 13
e
 

kampioenschap van 2016. Rest nog: iedereen die in welke vorm dan ook heeft bijgedragen om 

deze editie van het 3-banden toernooi te laten slagen, BEDANKT. We hopen jullie allen 

volgend jaar weer te zien, tot dan. 

Café De Poarte en BC Sicht op ‘e Bal, Berltsum. 

+ foto “Kampioenschap 3-banden.jpg” + Onderschrift: 1
e
 prijs en Kampioen 3-banden 

2015: Peter de Jager; 2
e
 prijs: Dirk van Dijk; 3

e
 prijs: Lammert van Schepen en 4

e
 prijs: 

Jan Postma. 
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+ LOGO CBS De Fûgelsang 

Uitje naar de boerderij, groep 1 

Op woensdag 8 april is groep 1 naar de boerderij van de familie Reitsma geweest. Het was 

een hele belevenis voor de kinderen en de begeleiders! We zagen geiten, kalfjes, een pony die 

zich graag liet aaien en een paard waar je niet te dicht bij in de buurt moest komen! Op het erf 

stond een grote tractor die vooral voor de jongens grote aantrekkingskracht had. Daarna 

gingen we naar de stal waar het melkvee stond: sommige koeien waren aan het eten, anderen 

lagen lekker op hun waterbed of lieten zich masseren door een draaiende borstel. We werden 

ook nog getrakteerd op verse melk of limonade en een cup cakeje. Ondertussen stond er een 

koe op het punt een kalfje te krijgen; hier konden we niet op wachten, maar Fransiska heeft er 

foto’s van gemaakt die we de volgende dag op het digibord konden laten zien! 

We hebben genoten van dit uitstapje; heel erg bedankt familie Reitsma! 

+ foto’s “Pony aaien.jpg” + Onderschrift: Een echte knuffelpony & “Koeien op stal.jpg” 

+ onderschrift: Het melkvee laat het zich lekker smaken 

 

Een bezoekje aan de boerderij, groep 4 

In navolging van groep 1, heeft groep 4 woensdagmorgen 29 april een bezoekje gebracht aan 

de boerderij van de familie Reitsma. In het kader van ‘de levende biologieles’! 

Na een lekker fietstochtje werden we al opgewacht door de familie. We kregen eerst een 

rondleiding bij de grotere kalveren. Daarna gingen we naar een andere stal waar de kleinere 

kalfjes stonden. Vervolgens kwamen we bij de koeien die nog moesten kalven en de 

allerkleinste kalfjes. Dat was toch wel heel schattig! Sommige kinderen wilden er wel een 

mee naar huis nemen. Na wat drinken en wat lekkers bekeken we de grootste koe van de 

boerderij! Een enorm beest. En natuurlijk moest de ‘bolle’ ook nog even worden opgezocht. 

Tot slot kregen we nog een rondleiding in de ‘gereedschap-schuur’ en de melkput. 

Het was allemaal erg leuk en interessant, de kinderen hebben genoten!! 

Daarom hier alsnog een bedankje aan de familie Reitsma voor hun gastvrije onthaal!! En 

natuurlijk ook de begeleiders, bedankt allemaal!! 

+ foto’s “Uitje naar de boerderij” (3x) + onderschrift: Een drukte van belang op de 

boerderij van de fam. Reitsma 

 

+ LOGO OBS Lyts Libben 

O.B.S. Lyts Libben zorgt voor een schoon Berlikum - Himmelwike 2015 

Ieder jaar in april organiseert Omrin de Himmelwike met als doel: het opruimen van 

zwerfafval. Op donderdagmiddag 16 april hebben alle kinderen van O.B.S. Lyts Libben zich 

ingezet voor de Himmelwike. De kinderen hebben in groepjes, onder begeleiding van een 

meester, juf of moeder zakkenvol zwerfafval verzameld van de straat, uit bosjes en zelfs uit 

het water! 

Als dank voor dit harde werken kregen alle kinderen een heerlijk ijsje en een prachtige tas. 

Een zeer geslaagde middag voor alle kinderen van O.B.S. Lyts Libben met als resultaat een 

prachtig schoon dorp! 

+ foto’s “Welverdiend ijsje.jpg” (2x) + onderschrift: Een welverdiend ijsje na het 

opruimen & foto “Himmelwike 2015.jpg” + onderschrift: Klaar voor operatie zwerfvuil 

opruimen 
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+ LOGO CBS De Fûgelsang + LOGO OBS Lyts Libben 

Beste ouders, 

Wellicht wordt uw binnenkort kind 4 jaar en staat u voor de keus uw kind aan te melden voor 

de basisschool.  

Misschien bent u op de hoogte dat in het kader van Passend Onderwijs uw kind 10 weken 

voor de 4e verjaardag aangemeld moet zijn bij een basisschool. Dit betekent voor u als ouders 

een tijdige oriëntatie voor het maken van een goede schoolkeus.  

In Berlikum zijn 2 scholen, namelijk o.b.s. Lyts Libben en C.B.S. De Fûgelsang, die 

gehuisvest zijn in 'De Foarútgong'. U kunt natuurlijk te aller tijden telefonisch contact 

opnemen om een afspraak te maken voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek 

waarin wij u graag vertellen over het onderwijsconcept van de school.  

Daarnaast willen wij u graag de gelegenheid geven om op woensdag 27 mei 2015 van 10:30 

tot 11:30 uur een kijkje te komen nemen in ‘De Foarútgong’ op een gezamenlijke 

informatieochtend voor alle peuters en hun ouders.  Wij informeren u dan graag over het 

basisonderwijs in het algemeen en specifiek over het onderwijsconcept van C.B.S. De 

Fûgelsang en o.b.s. Lyts Libben. Wij ontmoeten u graag! 

 

Met vriendelijke groet, 

Jeanette Slagter, directeur C.B.S. de Fûgelsang (0518-461218)  

Janneke Grijpma, directeur o.b.s. Lyts Libben (0518-461736) 

 

Kaatsen groep 3 en 4 

Ook dit jaar bood de kaatsvereniging ons als scholen van de Foarútgong weer een aantal 

proeflessen aan. Drie weken lang hebben Remko Giesing, Hendrik Simon Cramer en Patrick 

Nauta zich ingespannen om de jeugd van groep 3 en 4 de beginselen van het kaatsen bij te 

brengen. Wegens het nog wat frisse weer begonnen we de eerste 2 lessen in de gymzaal. Hier 

werd geoefend met het rollen, gooien en vangen van de kleine bal. In de tweede les gingen we 

al een stapje verder. De kinderen moesten in groepen leren opslaan en de ballen in de hoepels 

laten landen of tegen de mat aan zien te krijgen. Er werd driftig geoefend en er zaten al een 

paar hele mooie slagen bij. De derde les was het mooiste, toen kon er vanwege het mooie 

voorjaarsweer op het kaatsveld gekaatst worden. 

Eerst nog weer even oefenen met opslaan en vangen. En daar na kwam er een heuse 

kaatswedstrijd achteraan, waarin punten verdiend konden worden en de kinderen in parturen 

moesten samenwerken! De kinderen hebben er veel plezier aan beleefd! 

Kaatsvereniging, vrijwilligers en trainers, weer hartelijk bedankt! 

Volgend jaar weer?? 

+ foto’s “Schoolkaatsen groep 3 & 4” (2x) + onderschrift: PC kaatsers in de dop? 

 

Koningsspelen 2015 – geslaagde sportochtend Lyts Libben en Fûgelsang  

Op vrijdagmorgen 24 april j.l. was het één en al bedrijvigheid op de beide basisscholen De 

Fûgelsang en Lyts Libben! Ze vierden gezamenlijk de Koningsspelen van 2015!  

’s Morgens startten alle groepen in hun eigen lokaal met een heerlijk ontbijt om daarna buiten 

voor de school gezamenlijk het vrolijke lied “Energie” te zingen en te dansen! 

Verder hebben de kinderen gedurende de hele ochtend 3 sportclinics gevolgd zoals voetbal, 

basketbal, slagbal, kaatsen, streetdefense, yoga, trefbal, loopgroep en gymnastiek. Dit 

allemaal dankzij de geweldige inzet van de sportclubs uit Berlikum!  

Zo te zien en te horen hebben alle leerlingen van beide scholen ontzettend genoten! Zeker 

voor herhaling vatbaar! 

+ foto’s “Koningsspelen 2015” (4x) 
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Zomeractiviteit lekker in je vel!! - Nordic Walking 

In de maanden mei, juni en juli willen we graag met een nieuwe activiteit starten: Nordic 

Walking. De lessen starten op donderdag 21 mei 2015 om 8.45 uur, vanuit de 

Fysiotherapiepraktijk van Jelle Eijzenga.  

Duur van de training : 8.45 – 10.00 uur. (Na afloop is er tijd voor een bakje koffie of thee).  

De kosten die hier aan verbonden zijn, zijn gelijk aan het maandtarief van “Lekker in je vel” 

(€ 17.50). De laatste training is op donderdag 2 juli 2015. 

U kunt zich opgeven via 0518-461638. 

 

 

 

Thema “VERBINDEN” met de Regionale Mantelzorgdag. 

Op woensdag  8 april hebben de mantelzorgers uit Noordwest Friesland in St. Annaparochie 

de Regionale Mantelzorgdag gevierd. Het thema voor deze dag was “Verbinden”. Een 

initiatief van de steunpunten mantelzorg uit de gemeenten Franekeradeel, Het Bildt, 

Menameradiel en Harlingen. 

De middag werd geopend door wethouder Baukje Tol en het doel van deze dag was de 

mantelzorgers uit de regio in contact te brengen met elkaar en op ongedwongen wijze de 

“verbinding” aan te gaan. Mantelzorgers ervaren het als prettig persoonlijke ervaringen te 

delen met elkaar en daarom was er veel ruimte voor ontmoeting en gezelligheid. 

In de pauze was er zang en muziek en werd er samen met De ReWi’s een mantelzorglied 

ingestudeerd en gezongen. 

Met ingang van 2015 heeft de overheid een aantal taken rond zorg, welzijn, werk en inkomen 

overgeheveld naar de gemeenten. Iedere gemeente heeft een Gebiedsteam waar we als burger 

terecht kunnen met onze vragen. Van de mantelzorger wordt verwacht dat ze meer gebruik 

gaan maken van hun eigen netwerk en zelf de regie nemen. 

Op de Regionale Mantelzorgdag konden mensen zich via informatiestands en workshops laten 

informeren over praktische zaken zoals: het mantelzorgbeleid van uw gemeente, erfenis en 

nalatenschap en hoe u als mantelzorger vitaal kunt blijven. Ook was er de gelegenheid kennis 

te maken met verschillende vrijwilligersorganisaties die actief zijn in de gemeenten en de 

mantelzorger kunnen ondersteunen om de taken langer vol te houden. 

Om 17.00 uur werd de Mantelzorgdag door dagvoorzitter Els Bultsma van Partoer afgesloten 

en onder het genot van een hapje en een drankje konden we terug zien op een zeer geslaagde 

middag.  

De regionale Mantelzorgdag werd mogelijk gemaakt door : De Skûle Welzijn, Stichting 

Welzijn Middelsee en de gemeente Harlingen. 

+ foto “Mantelzorgdag.jpg” + onderschrift: De regionale Mantelzorgdag stond dit jaar in 

het teken van “verbinding”. Mantelzorgers uit Noordwest Friesland konden elkaar 

ontmoeten en ervaringen met elkaar delen. 
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ANBO Menameradiel – jaarvergadering. 

Dinsdagmiddag 21 april hield de afd. Menameradiel haar jaarvergadering. Bijna 40 leden 

waren aanwezig en hoorden dat de afdeling toenadering zocht bij de ANBO afdelingen in 

Franekeradeel en Het Bildt. Op bestuurlijk niveau waren al twee bijeenkomsten geweest en 

alle drie de besturen zagen veel voordelen in samenwerking. Er zal op rustige wijze aan 

gewerkt worden. In de praktijk is hulp bij de belastingen al geregeld. Ook kunnen leden in 

sommige gevallen deel nemen aan een activiteit uit een andere afdeling om zo de bus of zaal 

vol te krijgen. 

Naast de gebruikelijke zakelijke punten op de agenda werd de middag afgesloten met een paar 

rondjes Bingo. 

Activiteiten in de komende maanden: 

27 mei  - de bootreis (volgeboekt) 

6 oktober - ANBO/PCOB Menameradiel; accordeon-orkest uit Leeuwarden 

15 oktober - ANBO/PCOB Franeker; Rients Gratema in de Koornbeurs. 

+ foto “ANBO Jaarvergadering.jpg” + onderschrift: Jaarvergadering ANBO 

Menameradiel 

 

 

 

Stichting de Grusert - Documentatiecentrum & Historisch Archief Berltsum 

Wij zijn ontzettend blij met alle donateurs die we hebben, zonder deze bijdrage zou het 

documentatiecentrum niet kunnen bestaan. 

Binnenkort kunt u weer één van onze vrijwilligers bij u aan de deur verwachten voor het 

ophalen van de jaarlijkse contributie. Hierbij willen wij de donateurs die deze contributie per 

bank overmaken vragen om dit voor 1 juli te doen t.n.v. Stichting De Grusert, 

rekeningnummer: NL37RABO0146042492. Graag o.v.v. uw adres. 
 

Bewaar uw oude foto’s en krantenknipsels alstublieft 

Het komt nogal eens voor dat opruimacties leiden tot het weggooien van oude foto’s, 

krantenknipsels, etc. Men denkt dan ‘och wie heeft er nou wat aan’ of ‘de kinderen en 

kleinkinderen geven er toch niks om’. Dat is dan erg jammer voor het nageslacht. Er zijn heel 

wat mensen in Berltsum bezig met de historie van Berltsum en die zouden heel graag zien dat 

oude foto’s en krantenknipsels door u worden bewaard. Dus, bent u thuis aan het opruimen en 

komt u iets tegen: gooi het niet weg. Wij zouden het erg op prijs stellen dit van u te mogen 

ontvangen. Ook zijn er nog veel foto’s met daarop personen waarvan geen namen bekend 

zijn, het zou fijn zijn als u ons daarmee kunt helpen. 

Op zaterdag 30 mei is het Documentatie centrum ook open wegens de Stipelrûnte  

Dit is een korenfestival wat wordt gehouden in de Gemeente Menaldumadeel.  

In de maanden juni, juli en augustus is het Documentatiecentrum gesloten.  

We beginnen weer op donderdagavond 4 september a.s. 
 

Op de foto die we vorige keer hebben geplaatst hebben we heel wat reacties binnen 

gekregen. 

Het is Zangvereniging “Lytse Krêft” o.l.v. de heer Pieter Born. Op een paar na zijn alle 

namen bekend, en er zijn nog 2 met een vraagteken: Hylke Gerkema en Gerrit Elzinga. 

Wie kan ons nog aan de 3 ontbrekende namen helpen? U kunt contact opnemen met Margriet 

Bouwma, tel. nr. 0518-840151. 

+ foto: “Grúsert - groepsfoto” + onderschrift: Zangvereniging “Lytse Krêft” 

Bovenste rij van links naar rechts:  

1……….., 2 Arjen Abma, 3 Lammert Osinga,  4 Hylke Gerkema???, 5………, 

6 Teuni Runia, 7 Hotske Brouwer. 
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2
e
 rij van boven van links naar rechts: 

1 Sietske Jellema, 2………., 3 Ettje de Haan, 4 Klaske van Dijk, 5 Maaike Wassenaar, 6 

Eva Steensma, 7 Martha van Dijk, 8 Rens Nauta, 9 Bartje Klaver. 

3
e
 rij van boven van links naar rechts: 

Douwe Hettema, 2 Gerrit Elzinga???, 3 Koosje Born, 4 dirigent Pieter Born, 5 Geeske 

Terpstra, 6 Gatze Hylkema, 7 Baukje Douma. 

Onderste rij van links naar rechts: 

1. Tjitske Quarré, 2 Jel Renzema, 3 Aaltje Siegersma, 4 Geeske Siegersma. 

 

 

 

 

Opbrengst collecte Longfonds 2015 
Het Longfonds Berltsum heeft dit jaar € 1245,01 via lijsten opgehaald in ons dorp. 

Wij danken u en onze collectanten hiervoor. 

 

Organisatoren: Inez van Dijk en Janneke Bergsma 

 

 

 

Opbrengst Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp 

De jaarlijkse collecte voor Nationaal Fonds Kinderhulp, die gehouden is in de week van 12 tot 

en met 18 april, heeft in 2015 € 876.65 opgebracht. Hiervoor zijn  23 collectanten op pad 

gegaan. 

Met het ingezamelde geld wil Kinderhulp geluk mogelijk maken, juist voor die kinderen die 

in hun leven al zoveel ellende hebben meegemaakt. Een fiets, een weekje kamperen, zwemles, 

sporten of een Sinterklaascadeautje. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar voor een 

grote groep kinderen in Nederland zijn dit soort dingen vaak niet weggelegd. In 

(pleeg)gezinnen met financiële problemen of instellingen ontbreekt in veel gevallen het geld 

hiervoor. Kinderhulp helpt door financieel bij te springen. Want ook kinderen die opgroeien 

in probleemsituaties moeten de mogelijkheid krijgen om hun talenten te benutten en 

aansluiting te houden bij leeftijdsgenoten. Maar ook de kans om gewoon kind te zijn en even 

de zorgen opzij te zetten. Kinderhulp doet dit al sinds 1959 en hoopt dit met uw steun nog 

lange tijd te kunnen doen.  

Heeft u de collectebus gemist? U kunt Kinderhulp alsnog steunen door ‘Geluk’ te sms’en naar 

4333. U doneert dan eenmalig € 2,50 en komt op voor kinderen in Nederland met minder 

kansen. 

Collectanten en gevers: hartelijk dank! Samen maken we geluk mogelijk! 

 

Plaatselijke organisator van de collecte: Hette Veldema 

 

 

 

Stratenvolleybal toernooi Berltsum  2015 

Voor de 29
e
 keer organiseert Volleybal Vereniging Berltsum het jaarlijkse stratenvolleybal 

toernooi en wel op vrijdag 26 juni a.s. vanaf 18.30 uur op het kaatsveld van Sportcomplex de 

Koekoek. 

Een evenement, waarbij buurtverenigingen en vriendengroepen onderling strijden voor de 

hoogste plaats en de eer!! Supporters, die hun buurtbewoners komen aanmoedigen, zijn 

natuurlijk ook van harte welkom. 
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Het volleybaltoernooi zal ook dit jaar weer tijdens het kermisweekend worden gehouden. De 

prijsuitreiking is na afloop weer in de feesttent die op het terrein aanwezig is. 

Buurtverenigingen hebben reeds de opgavenformulieren en de informatie ontvangen. 

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

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

ondernemen om een team uit hun straat of buurt samen te stellen. Is de uitnodiging in de 

verkeerde brievenbus beland, dan gaan wij er van uit dat hij/zij de brief bij de juiste persoon 

brengt. Zonder deze mensen krijgen wij geen opgave. Mocht je als straat geen team op de 

been kunnen krijgen, dan mag je combineren met een andere straat of met vrienden. Succes! 
 

Het inschrijfgeld is € 12,50 per team, te voldoen bij opgave! 

Het volledig ingevulde opgave formulier plus het inschrijfgeld kun je inleveren t/m maandag 

1 juni bij Leo Faber, Krússtrjitte 3. 
 

Volleybal Vereniging Berltsum 

 

 

 

70 JAAR BEVRIJDING - Keep them Rolling 

Dit werd ook in Berltsum gevierd. De route van de optocht van de oude legervoertuigen van 

Keep Them Rolling liep dit jaar ook door Berltsum. Dit gegeven werd door De Zonnebloem, 

Stichting Welzijn Middelsee en Palet aangegrepen om een gezellig samenzijn te organiseren. 

Niet alleen voor de bewoners van Berlingastate, maar alle inwoners van Berltsum waren 

welkom voor koffie met oranjekoek. Dat hiervan gretig gebruik werd gemaakt, werd al snel 

duidelijk, want het koffiezetapparaat kon de grote vraag niet aan en moesten de mensen even 

wachten op hun koffie. Dat het gezellig was, kunt u zien op bijgaande foto die na afloop van 

de optocht is gemaakt in de huiskamer van Berlingastate. 

+ foto “70 jaar bevrijding - Keep them Rolling” + onderschrift: Gezellige drukte in de 

huiskamer van Berlinga State na de optocht 

 

 

 

+ LOGO SamenLoop voor Hoop Franeker 

SamenLoop voor Hoop Franeker verwelkomt eregasten 

Heb je kanker? Had je kanker? Door de bril van De SamenLoop van Hoop ben je dan een 

survivor en verwelkomen wij je graag als eregast bij ons evenement van Beleven, Meeleven 

en Doorleven. 

Heb je je nog niet opgegeven? Zet al je ‘ja maars’ en je bescheidenheid op zij en laat je 

vrijdag en/of zaterdag 26 en 27 juni heerlijk verwennen. Hoe meer eregasten, hoe meer 

vreugd. 

Als eregast ben je tijdens de SamenLoop voor Hoop vrij om te gaan en te staan waar je wilt. 

Wil je meewandelen met een team? Prima. Wil je tussendoor naar huis? Helemaal oké. Maar 

je bent ook welkom in de speciale survivortent, de verwentent voor onze eregasten. Er wordt 

daar van alles gepresenteerd en gedaan. Voor eregasten is deelname gratis. Het programma is 

nog niet helemaal rond, maar we lichten nu alvast een tipje van de sluier op.  

Het programma omvat onder andere:  

* workshop Salsa * YinYoga * beautybehandelingen * optreden Solid, Sh’Bam / Combat * 

workshop trommelen op oliedrums. Natuurlijk wordt de inwendige mens niet vergeten. Zo 

mag je na de openingsronde aanschuiven voor een luxe diner. Ook de rest van het etmaal is er 

genoeg te nuttigen. 
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We verwelkomen je verder graag als eregast bij de absolute hoogtepunten van de SamenLoop 

voor Hoop. 
 

Startceremonie 

We starten met een ronde voor survivors. Dit is één keer wandelen rondom het voetbalveld. 

Deze ronde symboliseert de moed van survivors en hun naasten. De ervaring leert dat dit een 

emotioneel moment kan zijn. Neem daarom gerust iemand mee die jou een steuntje in de rug 

geeft. Letterlijk en figuurlijk. Na de opening staan er voor jou als eregast een 

welkomstdrankje en een diner klaar. 
 

Kaarsenceremonie 

Een ander, indrukwekkend moment is de kaarsenceremonie. Deze start op vrijdagavond, 

23.00 uur. Hét moment om stil te staan bij kankerpatiënten, ex-kankerpatiënten en alle 

mensen die aan kanker zijn overleden. De mensen om wie de SamenLoop voor Hoop draait. 
 

Slotceremonie 

Zaterdagmiddag om 16.00 uur is de slotronde, die je samen loopt met alle deelnemers. De 

ontlading na een bewogen etmaal. 
 

Opgeven / Vragen 

Heb je kanker, had je kanker? Geef je dan op als eregast. We organiseren deze SamenLoop 

voor Hoop, speciaal voor jou! Opgeven doe je via samenloopvoorhoop.nl/franeker (menu 

survivors). Heb je nog vragen? Aarzel niet, neem contact met ons op via 

survivors.slvhfraneker@kpnmail.nl. Er volgt nog een informatieavond, speciaal voor 

survivors. De datum maken we nog bekend. 
 

Graag tot ziens, 

Commissie Survivors 

 

SamenLoop voor Hoop zoekt zakkenvullers 

Wij zoeken zakkenvullers. Echte zakkenvullers. Niet om je eigen zakken te vullen, of je moet 

er zand in willen stoppen, maar vullers van de kaarsenzakken. De zakken van hoop. 

Een kaarsenzak is een doodgewone patatzak. Niet meer, niet minder. Maar, eenmaal ingezet 

voor de SamenLoop voor Hoop, wordt het een zak met een bijzonder karakter, wordt het een 

zak van hoop. 

Kaarsenzakken zijn een wezenlijk onderdeel van de SamenLoop voor Hoop. Rond het 

parcours hopen we er honderden, zo niet duizenden te plaatsen. De persoonlijke 

boodschappen op de zakken en de kaarsenceremonie geven alle ruimte tot bezinning. 

Al die zakken moeten gevuld worden met zand en met een kaars en daarvoor hebben we heel 

veel handen nodig. Handen die niet hun eigen zakken vullen, maar die van de SamenLoop 

voor Hoop. Zo krijgt 'zakken vullen' een hele andere betekenis. Toch? Help je mee? 

Geef je op via het formulier dat je vindt op 

www.samenloopvoorhoop.nl/franeker/vrijwilligers. 

Namens de organisatie alvast bedankt. 

 

 

 

Stipelrûnte zaterdag 30 mei 2015 

Keunstwurk organiseert voor SAKO Friesland in 2015 voor de 14e keer de Stipelrûnte. Op 

verzoek van de mede organiserende koren Berltsumer Cantorij "Belcanto" en Berltsumer 

Mannenkoor "Sjongendewiis" is de Stipelrûnte deze keer in de gemeente Menameradiel. 
 

Datum: zaterdag 30 mei 2015 
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Aanvangstijd: 10.00 uur 

Afsluiting: ongeveer 16.30 uur in het Hemmemapark te Berltsum (bij slecht weer Kruiskerk, 

Berltsum) 
 

De Stipelrûnte is een laagdrempelig korenfestival, zonder jurering. Deelnemende koren 

verzorgen een afwisselend programma van ongeveer twee keer 15 minuten. Uitvoering vindt 

plaats op verschillende locaties. Alle soorten koren doen mee, van klassiek, pop, smartlappen, 

tot shanty. 
 

Op deze dag, waarop de koorzang centraal staat, kan men ook genieten van cultuurhistorie. 

De gezamenlijke dorpsbelangen in Menameradiel hebben een boekwerkje uitgegeven, waarin 

de zeer rijke historie en de ontstaansgeschiedenis van het landschap beschreven zijn. Er ligt 

een prachtig fietspadennet tussen de locaties waar gezongen wordt. De organiserende koren in 

Berltsum stellen u ruimschoots in de gelegenheid om van al dit moois te genieten. 

Bovendien zullen in Berltsum de twaalfde stad in Fryslân wandelexcursies gehouden worden 

en kan men zich laten informeren over de geschiedenis van de tuinbouw, hebben kunstenaars 

hun deuren opengesteld en kan het Poptaslot in Marsum worden bezichtigd. 
 

Deelnemende locaties: 

Koepelkerk, Kruiskerk en Doopsgezinde kerk, Berltsum; Salviuskerk, Dronrijp, Ioannis 

Theatertsjerke, Wier; Pontiuskerk, Marsum; Protestantse Kerk, Menaam; Protestantse Kerk, 

Ingelum; Protestantse Kerk, Bitgum,  
 

Tevens vinden er optredens plaats bij: 

Tuinbouwbedrijf Vink Sion B.V., De Bodde 5, 9044 LA Bitgum 
 

Wandelexcursies Hemmemapark Berltsum - Start vanaf Kruiskerk, Berltsum. Tijden: 12.00-

12.40 uur & 15.00-15.40 uur 

 

 

 

+ LOGO Berltsum Foarút 

Werkgroep Berltsum Foarút. 

Elke maand houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen onze werkgroep.  

Op dit moment zijn we druk bezig met het ontwikkelen van een informatieboekje waarin alle 

activiteiten op het sociaal terrein binnen Berltsum in komen te staan.  

Verder zijn we de presentatie die we mogen geven tijdens de vergadering van de commissie 

sociaal domein aan het voorbereiden. Deze vergadering zal worden gehouden op 19 mei 2015 

in Berlinga State aan de Hofsleane 30A te Berltsum, inloop vanaf 19:30 uur. Voel u van harte 

welkom! We hebben ons doel helder, willen bestaande activiteiten binnen het dorp behouden 

en liefst versterken door een samenwerking aan te gaan. Onze grote wens is: bewoners van 

Berltsum, jong en oud, houden samen het dorp leefbaar door er voor elkaar te zijn. Daarom is 

het een logische keus om jonge enthousiaste dorpsbewoners actief bij de werkgroep te 

betrekken. 

Jorrit de Boer en Petra Tijsma-Wassenaar zijn de eerste dorpsbewoners die vrijwillig in actie 

zijn gekomen namens de werkgroep. Ze hebben de opdracht gekregen de naam Berltsum 

Foarút tot een begrip te maken via de dorpskrant Op ‘e Roaster en de website 

www.berlikum.com. Petra heeft voor de werkgroep drie redactionele stukjes geschreven 

waarin het doel van de werkgroep goed naar voren is gekomen. Heel erg bedankt Petra! Jorrit 

is aan de slag gegaan om een logo te ontwikkelen en is op dit moment druk bezig om voor de 

werkgroep een “huisstijl” te maken. 
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Wie is Jorrit de Boer eigenlijk en waarom is hij DE man voor deze job? Vertel eens iets over 

jezelf Jorrit: 

Ik ben 18 jaar, woon met veel plezier in Berltsum. Ik ben de middelste zoon van Sjoerd en 

Ciska de Boer. Ik zit in het eerste jaar van de opleiding mediavormgever van het Friesland 

College. Mijn inspiratie om deze opleiding te gaan doen heb ik gekregen van mijn 

overbuurman Gilbert IJsselmuiden. Toen er vanuit de opleiding VMBO een snuffelstage 

moest worden gezocht, ben ik enkele dagen gaan snuffelen op het reclamebureau waar hij 

toen werkzaam was. Ik heb die dagen kunnen ervaren dat het een zeer afwisselende en 

creatieve baan is. Hoe leuk is het om je eigen gemaakte werk terug te zien als advertentie in 

media, of als posters in je omgeving. Toen wist ik het zeker! Dit wil ik ook. In eigen kring 

ben ik toen voorzichtig gestart met het maken van logo’s. Bijvoorbeeld voor het 

kinderopvangbedrijf van mijn moeder en een opdracht voor de dorpssite www.berlikum.com. 

De opdrachten kwamen binnen zonder dat ik zelf reclame hoefde te maken. Door die 

verschillende opdrachten is gebleken dat ik aanleg heb voor dit soort werkzaamheden. Op dit 

moment ben ik naast mijn studie, bezig om mijn eigen bedrijf vorm te geven. Als start van 

mijn eigen bedrijf ben ik begonnen met het maken van een website: www.deboerreclame.nl. 

Mijn opdrachten beperken zich allang niet meer tot alleen het ontwikkelen van logo’s . Ook 

het maken van websites en pr materialen zijn klussen waar ik ondertussen veel ervaring in 

heb. Ik ben ook als vrijwilliger actief bij jeugdsoos it Piipskoft. Voor bijna alle evenementen 

maak ik de posters. Een poster moet goed opvallen. De naam van het evenement moet er uit 

knallen! Opvallende letters en kleuren passend in de stijl van het evenement is mijn stijl. Op 

dit moment bouw ik voor it Piipskoft een website. Binnenkort zal deze online gaan en kunt u 

het resultaat bewonderen. 

Kun je vertellen waarom je juist dit logo gemaakt hebt voor de werkgroep Berltsum Foarút? 

Tijdens de toelichting door de werkgroep op het doel dat de werkgroep wil bereiken werd het 

mij duidelijk dat de werkgroep mensen aan elkaar wil binden. Dat mensen in Berltsum iets 

voor elkaar kunnen betekenen en elkaar weten te vinden. Hulp kunnen vragen aan elkaar: jong 

aan oud en andersom. Op die manier wil de werkgroep de leefbaarheid van ons dorp 

bevorderen. Kortom: op die manier gaat ons dorp vooruit. De grote pijl in de letter ‘t’ staat 

symbool voor de vooruitgang. De kleine pijltjes naast die pijl wijzen naar de wisselwerking 

tussen de jongeren en de ouderen. 

Hoe vind je het dat je als vrijwilliger via de werkgroep voor het hele dorp iets hebt kunnen 

betekenen? 

Natuurlijk is het leuk om iets voor een ander te doen. In mijn geval passen mijn 

werkzaamheden bij mijn opleiding. Dus op deze manier kan ik op een leuke en nuttige manier 

bezig zijn met mijn opleiding. En wie weet levert het me naamsbekendheid op, wat ik wel 

weer goed kan gebruiken om mijn eigen bedrijfje wat te promoten.  

 

De volgende vraag heeft even een introductie nodig. We willen als werkgroep dorpsbewoners 

met elkaar in contact brengen door middel van hulpvragen te stellen via de Berltsumer 

Beamkes. Dit kan door een vraag op te schrijven en deze dan in de “boom”  te hangen. 

Andere dorpsbewoners kunnen op deze hulpvragen reageren en hulp aanbieden. Oudere 

mensen willen graag actief blijven, maar hebben hier soms hulp bij nodig. 

Wat zou jij kunnen betekenen voor de oudere dorpsbewoners? Op welke hulpvragen zou jij 

kunnen reageren? 

Tsja, dan kom ik al snel op het geven van computerhulp. Hier ben ik goed in dus dit is voor 

mij een kleine moeite en voor de oudere dorpsbewoner wel erg handig. Maar even het 

grasmaaien is ook een prima klus. 

Hoe kunnen we de jeugd actief bij onze plannen betrekken? 
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De jeugd is actief op Facebook. Dus ik zou jullie willen adviseren om naast de site: 

Berltsumer Beamkes ook een Facebook account aan te maken. Het is voor de ouderen ook erg 

leuk om bekend te raken met social media. Daar zou de jeugd wel bij kunnen helpen. 

Jorrit bedankt voor je inzet binnen de werkgroep Berltsum Foarút 

De werkgroep Berltsum Foarút is ook op zoek naar jou! 

Dus kun je leuke redactionele stukjes schrijven, wil je een site/facebook beheren, ben je goed 

in organiseren en wil je graag iets voor een andere dorpsbewoner betekenen? 

Geef je dan snel op via berltsumfoarut@gmail.com en wie weet krijg je die leuke 

vrijwilligersjob waar je allang naar op zoek was. 

 

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 

+ foto “Jorrit de Boer”  

 

 

 

Nieuws van IJsclub Berlikum 

De officiële opening van het multifunctionele clubgebouw van IJsclub Berlikum met het 

recreatieterrein wordt op vrijdag 19 juni om 16.00 uur geopend. In de volgende editie van 17 

juni in Op ‘e Roaster leest u meer over de feestelijke opening en jubileumviering.  
 

Toeristische en recreatieve informatie: Beleef Berltsum! 

Er komen op verschillende plaatsen in Berltsum verwijzingsborden te hangen voor fietsers die 

niet weten waar het recreatieterrein van IJsclub Berlikum is. Borden met het elektrisch 

laadpunt en openbaar toilet erop zijn vanaf heden klaar voor gebruik. De gemeente moet nog 

toestemming geven voor plaatsing, maar zodra dat rond is, komen op vier plaatsen vanuit alle 

windrichtingen de bebording te hangen in verband met de vindbaarheid en de gastvrijheid. 

Dwars door Berltsum loopt de Fietselfstedentocht (groene en blauwe borden met 240 km 

erop). Als deze Elfstedentochtfietsers bij het Centrum staan, dan is er bij het recreatieterrein 

een openbaar toilet, een oplaadpunt en een picknickbank. Zomerdag fietsen dagelijks soms 

zo’n 200 á 300 fietsers deze recreatie-Fietselfstedentocht. Ook is Berltsum het middelpunt van 

de knooppuntenfietsroutes. Bij de Koepeltoren staat het knooppuntenbord opgesteld in de 

L.M. Kuperusstrjitte. Van vier kanten kunnen fietsers en wandelaars knooppunt 81 naar 

Berltsum volgen: 

-Vanuit Kleaster Anjum (knooppunt 41) over het nieuwe fietspad en langs It Wiid 

-Bij Mooie Paal (knooppunt 36) door Wier en vervolgens over de schelpenpaden langs het 

recreatieterrein van IJsclub Berlikum 

-Vanaf de Sânwei (knooppunt 84) langs de fraaie schelpenpaden door het dorp naar de 

Koepeltoren 

-Vanaf de Van Harenkerk, Sint Annaparochie (knooppunt 63) langs de Hemmemawei de 

borden volgen en dan richting Koepeltoren.  

 

Speciaal voor wandelaars zijn drie Cultureel historische wandelroutes uitgezet. U kunt een 

boekje kopen met de wandelroutes met veel historische informatie. Het wandelboekje kost 

slechts € 3,00 en er staan drie fraaie routes in 3, 4 en 7 kilometer. De boekjes zijn verkrijgbaar 

bij de Spar, de bakker en de Markthal en de opbrengst is voor Stichting Berlikumer Belangen. 

Bij het recreatieterrein van IJsclub Berlikum hangt een klein overzichtsbordje, maar met het 

wandelboekje erbij zijn de routes voor iedereen veel duidelijker. Het startpunt van alle drie 

wandelroutes is bij de Koepeltoren. U hoeft geen specifieke kennis te hebben van historie, 
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maar wandelen door Berltsum is een belevenis op plaatsen waar u nog nooit geweest bent. 

Kom in beweging en koop zo’n wandelboekje. 

 

Berltsum beschikt over zo’n 20 kilometer schelpenpaden o.a. door het Hemmemapark, plm. 

10 kilometer veilige fietspaden en veel goed begaanbare wegen om te fietsen voor een leuk 

dagje/dagdeel uit m.u.v. de 80-kilometerwegen. De afgelopen jaren wordt er steeds meer 

gefietst en gewandeld in Berltsum als toeristenplaats voor fietsers en wandelaars. Bovendien 

beschikt Berltsum over een goede middenstand en horeca waar u even op het terras kunt 

zitten. Door de uitbreiding van het voorzieningenniveau op het recreatieterrein van IJsclub 

Berlikum, wordt het nog plezieriger en fietsen/wandelen in Berltsum met een hoge 

belevingswaarde ! 

 

Hieke Joostema-Greidanus 

Bestuur IJsclub Berlikum 

 

+ foto: “Fietsroutes Berltsum (1)” + onderschrift: Vier toeristische Elfstedentochtfietsers 

(2014) komen uit Kleaster Anjum, langs It Wiid in Berltsum fietsen. Vanaf dit voorjaars- en 

zomerseizoen zijn er weer twee nieuwe faciliteiten bij: het openbaar toilet en het elektrisch 

laadpunt bij het recreatieterrein van IJsclub Berlikum. 

+ foto: “Fietsroutes Berltsum (2)” + onderschrift: Het centrale bord van de knooppunten 

staat bij de Koepelkerk en u kunt uw eigen fietslengte bepalen. Een aanrader dit fietsbord 

eens te bekijken 

+ foto: “Fietsroutes Berltsum (3)” + onderschrift: Deze route begint bij de Koepelkerk. 

Wandelboekjes zijn voor € 3,00 verkrijgbaar bij de Spar, de bakker en de Markthal. Ook de 

cultuurhistorische wandelroute voert langs het recreatieterrein van IJsclub Berlikum. 

+ foto: “Fietsroutes Berltsum (4) + onderschrift: Berltsum wordt steeds mooier. De 

toeristische borden geven de vele mogelijkheden aan: de knooppunten 41 en 81 en de 

cultuurhistorische fietsroute (30 km) 
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Vrijwillig in de Blubber 

Ik doe in mijn dagelijks leven een poging om sportief te blijven, heb vele sporten gedaan en 

omdat ik overdag alleen maar op mijn kont zit, is het een fijne uitlaatklep voor me. Van 

voetbal, kaatsen, schaatsen, squash, hardlopen, tennis  tot aan streetdefense. Ik dacht dat ik 

alles wel had gehad, maar een mudrun ontbrak nog. Zag de foto’s van Jouke Faas wel eens 

voorbij komen, als een blij jongetje in de blubber spelen, dat moet toch heerlijk zijn? 
 

Op de zondag voor Koningsdag is het dan zover. Op het kaatsveld staan al vele deelnemers 

zenuwachtig om zich heen te kijken. ‘Doe jij 10 km?’ vraagt iemand mij. ‘Natuurlijk niet, heb 

je niet gehoord dat het enorm zwaar is!’ De vrager lijkt steeds onzekerder te worden, ook 

omdat ik bijval krijg van meerdere mensen dat het inderdaad wel eens zwaar kon worden. 

Iemand bevestigd dit omdat hij net had gesproken met de mensen van de organisatie en die 

hadden inderdaad aangegeven dat het een veldslag gaat worden. Genieten is het, dat bij een 

aantal deelnemers de bravoure omslaat in onzekerheid. 

Er zijn meer dan 200 deelnemers en de organisatie is zo slim geweest om de start te splitsen. 

Na een duo optreden van Jaap Plekringa en Sijbren van Tuinen, met prachtige Engels 

taalgebruik zoals Van Gaal het bedoeld heeft, klinkt het startschot voor de 10 km. Om 17.38 

uur is de 2
e
 start en mag ik samen met nog vele anderen aan beginnen aan de oertocht. Het 

eerste obstakel is bij de ijsbaan. Via de touwen werk ik me naar de overkant en via pallets 

mag ik de ijsbaan opklauteren. Appeltje, eitje, ik wordt niet eens nat. Op naar het 

Hemmemapark. Halverwege even tijgeren en omdat het gras hoog is en het geregend heeft, 

voel ik de nattigheid al. Net vóór het Hemmemapark even wat klimwerk en in het 

Hemmapark het eerste serieuze obstakel met de kans op een nat pak. De toeschouwers 

wachten hoopvol op een misstap, maar ondanks dat het ‘loopbruggetje’ net in het water ligt en 

enorm wiebelt, bereik ik de wal droog. Samen met Eddy Roorda bereik ik de uitkijktoren, 

alwaar een brede grijns ons staat op te wachten en ons instrueert om via een touw omhoog te 

klimmen. Direct daarna staat de volgende grijns ons op te wachten en stuurt ons met een 

zandzak even voor een ommetje door het water. Door het water wordt de ademhaling wat 

kort, maar door weer flink door te lopen word ik al weer snel warm. Op naar de Bildtdijk. 

Natuurlijk niet over de paadjes maar door het weiland en via een route door de sloot mogen 

we dan eindelijk weer op verhard asfalt rennen. Dit stukje voelt koud aan. De wind tegen en 

met een nat pak lopen. Maar dit verandert al snel al we de bocht omgaan en wat water krijgen 

aangeboden. Dit keer om het op te drinken. 

Lekker voor de wind op naar de Wettertún. De organisatie heeft op de weg daar naar toe wat 

verassingen voor ons klaar. Veel spring werk, door een heerlijk geurend sloot baggeren en als 

een aapje over een sloot slingeren. Toch jammer dat ik de laatste halve meter mis grijp en 

voor de zoveelste keer in de sloot flikker. 

Dan de Wettertún, hier staan flink wat toeschouwers, dus hier valt wat te beleven. We storten 

ons weer in het water en mogen middels een net omhoog klauteren om je vervolgens weer ter 

aarde te laten storten in datzelfde water. Een dame naast me kijkt angstig en vraagt zich af, 

waarom ze dit in hemelsnaam doet. De vrijwilliger op de brug lacht en samen tellen we tot 

drie waarna we tegelijk in het water springen. Ik hoorde achteraf dat, ondanks dat dit wel een 

stukje spektakel is, voor een aantal deelnemers het een enorme overwinning van angst  is 

geweest. Waar de mudrun al niet goed voor kan zijn.  
 

Al zwemmend kom ik aan de overkant en tref een aantal bekenden die me lachend 

aanmoedigen. Maar eenmaal aan de overkant, moet je ook weer terug. Via een zware kabel 

welke is gespannen kun je met een bepaalde techniek prima aan de overkant komen. Tsja, 

daar ik de techniek niet beheers ervaar ik dit onderdeel als het zwaarste van het parcours. 

Uiteindelijk lukt het me als een bejaarde oerang oetan aan de overkant te komen en samen 

met Eddy Roorda bereiden we ons voor op de finish…. Iets te vroeg gejuicht. 
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Het toetje van de tocht wordt geserveerd door een enthousiaste vrijwilliger, die het nodige 

leedvermaak niet kan verbergen. Sterker nog, hij doet geen enkele poging en stuurt ons weer 

de sloot in om nog even enkele honderden meters door de blubber te ploeteren. Waar we net 

wat schoon gespoeld waren, kregen we nu een bad van blauwe drek. Even doorzetten en de 

wetenschap dat we niet nog een rondje hoeven drijft ons aan om nog even flink door te 

rennen. Precies een half uur na startschot, komen we bij de finish en wacht ons een prettig 

onthaal met bananen doordrenkt in modder en wat lauw water. Hoe lekker kan zoiets zijn… 

 

Freerk Tuinenga 

+ foto “Mudrun 2015 201” + onderschrift: 1, 2, 3… (voor meer foto’s verwijzen we graag 

naar de foto-albums op www.berlikum.com) 
 

 

 

+ LOGO Muzykferiening OpMaat 

Jeugd van ‘OpMaat’ schittert  tijdens het jeugd/solisten festival 2015  

Ieder jaar organiseert de federatie Muziekverenigingen Menameradiel een jeugd/solisten 

festival. Tijdens dit festival kunnen alle leerlingen die een slaginstrument of een 

blaasinstrument bespelen op diverse niveaus, een optreden verzorgen. Er is ook een prijs voor 

het beste jeugdorkest. 

De belangstelling was ook dit jaar weer enorm; 42 solisten en 4 jeugdkorpsen deden mee aan 

dit festival. Iedere deelnemer is door jurylid Durk Krol beoordeeld naar zijn of haar categorie. 

Nieuw dit jaar is de Eenhoorn Wisselprijs, voor de solisten met het hoogste aantal behaalde 

punten. Deze prijs is beschikbaar gesteld door de gemeente Menameradiel. Burgemeester van 

Mourik was aanwezig om de prijzen uit te reiken.  

De fanfare ‘OpMaat’ heeft op dit moment een groep enthousiaste gevorderde jeugdleden. Zij 

beschikken over een B, C of D diploma. Enkele leden hebben meegedaan aan dit festival. Ze 

speelden een solo onder begeleiding van de pianiste mevrouw van Halderen. 

Als eerste was Siebe van der Sweep aan de beurt. Hij speelde op zijn euphonium het 

muziekstuk Andante en Scherzo. Dit muziekstuk zal hij ook spelen tijdens zijn C examen wat 

plaats zal vinden in de maand juni. Hij kreeg van de jury 84 punten, wat een prachtige 

prestatie is.  

Arjen Herder speelde op trompet het stuk Mira. Arjen is in het bezit van een B diploma. Hij 

kreeg een prachtig juryrapport en maar liefst 90 punten. Dit is een eerste prijs met lof! Arjen 

behaalde een 2e plaats. De eerste plek was voor Ilona Sinnema uit Menaam , zij kreeg 91 

punten en won de Eenhoorn Wisselprijs. 

Als laatste was Jantine Stoffers aan de beurt. Zij speelt op bugel. Ze speelde het stuk 

Concorde. Jantine is in het bezit van haar C-diploma en kan dit stuk volgend jaar ook spelen 

tijdens haar D- diploma examen. Dan is het spelen van een solo namelijk een verplichting. Ze 

behaalde 89 punten en won daarmee een eerste prijs. Door mee te doen aan dit solistenfestival 

kunnen de leerlingen podiumervaring opdoen en natuurlijk is het een motivatie om muziek te 

blijven maken. We zijn trots op enthousiaste jeugdleden, die streven naar een hoog niveau. 

Dit is de toekomst van ‘OpMaat’. Natuurlijk zijn we ook actief om nieuwe jeugdleden op te 

leiden. 

Op dit moment zijn er twee leerlingen, namelijk Nathan Bouwknegt en Elisa Poelstra. 

Via het jeugdproject onder leiding van Syde van der Ploeg worden er op dit moment lessen op 

school verzorgd. Op die manier kunnen de kinderen op een leuke wijze kennismaken met de 

blaasmuziek. Natuurlijk komt er ook een stimulerende en motiverende rol voor de ouders bij 

kijken. Want om mooie muziek te kunnen maken is oefening noodzakelijk. Dan zullen de 

http://www.berlikum.com/
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ouders even de iets minder fraaie beginnoten voor lief moeten nemen. Het project zal worden 

afgesloten met een concert gegeven door de leerlingen van de groepen 5.  

+ foto “Schoolproject 2015 002” + onderschrift: Het schoolproject is weer van start! Meer 

foto's kunt u vinden op www.berlikum.com 

 

 

 

BERN MEI IN FERHAAL: DOUWE-LAMMERT ANDRINGA 

In deze “Bern mei in ferhaal”,  het woord aan Douwe-Lammert Andringa. Hij is leerling van 

Lyts Libben en zit in groep 8. In het onderstaande verhaal vertelt hij ons iets over zichzelf. 

Ondermeer over zijn hobby’s, school en hoe hij het vindt om in Berltsum te wonen.  

 

Ik ben Douwe-Lammert Andringa en ben twaalf jaar. 

Mijn vader heet Jetse en mijn moeder heet Monique. Ik heb ook nog een zusje, zij heet 

Nathalie. Ik woon in Berltsum en ons huis staat in de buorren. Ik mag daar heel graag wonen. 

Mijn vader verkoopt kaas. Ik denk dat jullie hem wel vaak zien rijden in zijn rode bestelbus. 

Mijn moeder is kapster. 

Ik mag heel graag voetballen en voetbal in de D3. Voetbal is dan ook echt mijn grootste 

hobby. Kaatsen doe ik overigens ook graag. Ik vind sporten leuk. 

Ik zit nu nog op “Lyts Libben” en vind het een mooie school. Op school vind ik gym het 

leukste om te doen. Na groep 8 moet ik naar een andere school. Ik ga dan naar de “Montessori 

High School” in Leeuwarden. Ik doe daar de HAVO. Wat ik later van beroep wil doen weet ik 

nog niet.  

Ik vind het leuk om in Berltsum te wonen. Het is een dorp waar veel te beleven is. Ook ga ik 

regelmatig met mijn vrienden naar “Piipskoft”. Dat is altijd heel gezellig. Ik vind ook dat alles 

in Berltsum goed geregeld is en wat mij betreft hoeft er niets veranderd te worden! 

Ik denk niet dat ik voor altijd in Berltsum blijf wonen, maar voorlopig blijf ik hier nog wel 

een tijdje. 

Ik had wel eens van “Op ‘e Roaster” gehoord, maar ik lees alleen de interessante dingen in die 

krant! 

 

Tot zover de bevinding van Douwe-Lammert in deze jeugdrubriek. Volgende maand mogen 

we weer een ander jeugdig persoon uitnodigen voor een vervolg! 

+ foto “Douwe Lammert Andringa” 

 

 

 

INDRUKWEKKENDE HERDENKINGSCEREMONIE STROFFELSTIENEN IN 

BERLTSUM 

In de vorige “Op ‘e Roaster” was reeds het een en ander te lezen over de zogenoemde 

“Stroffelstiennen”, herdenkingstenen voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog die in 

Menaldumadeel gelegd zouden worden, nu zeventig jaar na de bevrijding. Op woensdag 15 

april was het dan zover, de herdenking ceremonie waarbij in totaal negen stenen in 

Menaldumadeel werden gelegd, waarvan twee in Berltsum. Siebren Lautenbach en Willem 

Scholten waren hierbij de namen die bij deze bijzondere gebeurtenis werden herdacht. Zij 

lieten hun leven in de strijd tegen de Duitse bezetter en voor onze vrijheid. Bevrijdingsdag, 

datgene waarvoor zij streden, zouden zij nooit kunnen vieren. Voor Tjeerd Lont, de 

oomzegger van Sijbren Lautenbach, was het daarom een zeer belangrijke en emotionele dag . 

Hoewel Tjeerd zijn oom nooit heeft gekend is er bij hem grote bewondering voor de  moedige 

rol van Sijbren in de Tweede Wereldoorlog, waarin hij puur vanuit zijn  gevoel voor 
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rechtvaardigheid en vanuit een onwrikbaar geloof verzet pleegde tegen de bezetter. “Sijbren 

koe net oer ûnrjocht en út dat gefoel en syn kristen wêzen koe hy net samar mear ta sjen dat 

de Dútsers it yn ús lân foar it sizzen hienen.Hy woe aktyf belutsen wêze om ús lân wer frij te 

krijen” 

 

Dit prachtige initiatief, aangestuurd vanuit de gemeente en met de VVD fractie (met 

toenmalig Berltsumer raadslid Hendrik Terpstra in de gelederen) als grote animator en 

voorvechter van deze herdenking, kreeg deze dag zijn beslag. Van Willem Scholten waren 

nabestaanden aanwezig, zij het uit andere delen van het land dan Friesland, en ook van 

Sijbren Lautenbach familie en vrienden. Zijn twee nog in leven zijnde zussen konden 

vanwege hun hoge leeftijd niet aanwezig zijn. Het feit dat Sijbren in Berltsum is opgegroeid 

geeft nog meer verbondenheid, zeker met de oudere generaties die hem nog kennen van 

vroeger. Wat Tjeerd Lont wel weet is dat er in het gezin Lautenbach toen der tijd veel 

ongerustheid en spanning bestond over Sijbren zijn rol in het verzet. “Us mem Janna hat wol 

ferteld dat sy it dêr tige swier mei hienen dat Sijbren yn it aktyf ferset siet. Bynammen doe’t it 

yn Berltsum en omkriten foar him te gefaarlik wurde en hy ôfset wie nei Delft en Den Haag 

hienen sy it hiel dreech. Wol waard der eltse wike mei him sklille doe’t hy yn Den Haag siet.” 

Dit tot zijn gevangenneming in augustus 1944.  

 

Maar voor Sijbren was er toen geen andere weg dan het verzet tegen de bezetter. Zijn sterke 

en onwankelbaar geloof en gevoel voor rechtvaardigheid dwongen Sijbren tegen de Duitser te 

vechten. Dat deed Sijbren middels het drukken en verspreiden van illegale kranten zoals 

“Voor God en de Koning” en “Land op Wacht”. Maar ook had Sijbren een grote rol in de hulp 

aan onderduikers, die van cruciaal belang werd en een vlucht nam door de mei staking in 

1943.Een staking die Willem Scholten uit Berltsum uiteindelijk fataal werd door zijn 

arrestatie en daaropvolgende zijn doodvonnis. Later werd dit doodvonnis omgezet in 

deportatie naar het concentratiekamp in Neugamme waar hij uiteindelijk door ziekte en 

ontberingen op 9 december 1944 om het leven kwam.  

 

Sijbren zat vanaf 1943 in Den Haag en Delft in een zeer actief verzetsgebied. Zijn 

verzetswerk was buitengewoon gevaarlijk en overal loerde gevaar. Sijbren Lautenbach wist 

dat en nam bewust het risico op de niet geringe consequenties bij een eventuele arrestatie. Op 

9 augustus 1944 gaat het dan ook mis in Delft  wanneer Sijbren zich op een adres begeeft 

waar Nederlandse handlangers van de Duitsers mensen van het verzet opwachten. Sijbren 

weet nog te vluchten maar hij wordt achtervolgd, beschoten en geraakt in zijn long. Dan volgt 

arrestatie en vervoer naar het ziekenhuis waar de kogel wordt verwijdert. De wond blijkt mee 

te vallen waar door het verblijf in het ziekenhuis slechts kortstondig is. Wanneer ook nog de 

persoon die hem heeft neergeschoten zich in het ziekenhuis begeeft in zijn nabijheid roept 

Sijbren verontwaardigt: “Ik wil die vent niet aanzien!” 

 

Sijbren zijn laatste onderduikadres is aan de Spoordijk in Delft waar vanuit hij met mede 

verzetsstrijder Berghuis de strijd tegen de bezetter voert, zij het beiden op een ander terrein. 

Toch leert Berghuis Sijbren goed kennen en hij zal hem later typeren als een standvastig 

iemand: “Sijbren was een goed strijder, een principe man, kameraad en een Fries! Op hem 

kon je altijd rekenen!” Hierna volgen verschillende deportaties naar de kampen Vught, 

Sachsenhausen, Neugamme en Bergen-Belsen waar Sijbren uiteindelijk door uitputting en 

ziekte op 25 april 1945 zal overlijden. Tjeerd Lont weet dat Sijbren in die kampen onder 

slechte omstandigheden heeft geleefd en hard heeft moeten werken. “Hy hat wurke yn 

bygelyks in marinebasis. Lange dagen wurkje ûnder ûnminsklike omstannichheden. Hy wie 
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altyd sterk en koe hiel wat tsjinslach hawwe, mar ek troch syn ferwûning en ferbliuw yn 

fjouwer kampen wie it spitich genôch krekt tefolle om te oerlibjen.”  

 

En daarom is het ook zo belangrijk dat de mensen die voor onze vrijheid hebben gevochten en 

het leven hebben gelaten worden herdacht. Zoals Willem Scholten dierbaren achterliet in 

groot verdriet, zo liet ook Sijbren een hecht gezin met zijn ouders, twee zussen en twee broers 

gebroken achter. Ook zijn verloofde Jantje de Vries uit Boksum zou Sijbren niet meer levend 

terug zien. Grote menselijke drama’s die voor altijd in het geheugen van de nabestaanden 

staan gegrift. Pas na 19 maanden onzekerheid kwam in maart 1946 voor de familie 

Lautenbach het bericht van het Rode Kruis dat Sijbren Lautenbach niet meer in leven was. 

Alle hoop op een goede afloop was hiermee vervlogen. 

 

Dankzij Jan van Maanen (ook bekend  van het Jan van Maanen fonds van de Diaconie in 

Berltsum) is veel informatie over Sijbren boven water gekomen. Zijn onderzoek en 

naspeuringen in Friesland maar ook in Den Haag en Delft hebben een beeld gegeven van het 

verzetswerk van Sijbren en overigens ook van andere Friese verzetsstrijders. Veel mensen die 

met Sijbren in die periode hebben samengewerkt tegen de vijand en hem goed hebben leren 

kennen, hebben een schat aan informatie gegeven. Ook hebben zij in hun warme persoonlijke 

herinneringen een waardig eerbetoon aan deze bijzondere man gegeven. 

 

In bijzijn van de Burgemeester, leden van het herdenkingscomité en familie en kennissen zijn 

op een waardige manier Willem Scholten en Sijbren Lautenbach middels een stroffelstien 

herdacht. Opdat wij nooit vergeten dat zij beiden hun leven lieten voor onze vrijheid. Een 

groot offer waarmee hun leven werd afgebroken en waardoor Nederland weer kon worden 

opgebouwd in vrijheid. Tjeerd Lont woont nu samen met zijn vrouw Corry in het huis aan de 

Kamp in Berltsum waar het gezin Lautenbach heeft geleefd en waar Sijbren is opgegroeid. 

Voor Tjeerd zijn huis is nu de stroffelstien geplaatst, een gebeurtenis die hem een geweldig 

trots en warm gevoel geeft. Om in het eerbetoon aan zijn oom deel te mogen nemen doet hem 

dan ook heel veel. In een kort “In Memoriam” heeft Tjeerd bij de herdenkingsceremonie zijn 

oom herdacht. Hierbij is er vooral respect en bewondering voor zijn rol in de Tweede 

Wereldoorlog en voor zijn levenshouding waarbij rechtvaardigheid en geloof in God centraal 

stonden. Op de rouwkaart van Oom Sijbren staat dan ook geschreven: “Zijn leven was 

Christus, zijn sterven gewin” 

De beide geplaatste stroffelstienen geven dan ook terecht eer aan Sijbren Lautenbach en 

Willem Scholten. 

(in de Grúsert in Berltsum is het volledige dossier van Sijbren Lautenbach te lezen.) 

 

JAN J 

+ Foto “Stroffelstienen - Tjeerd Lont” (in ieder geval) 

+ Foto’s “Stroffelstienen” (5x) - evt. keuze maken als de ruimte beperkt is. 

 

 

 

+ LOGO Gymnastiek Vereniging Berlikum 

Opnieuw Fries Kampioene bij Gymnastiek Vereniging Berlikum! 

Het wedstrijd seizoen is al weer bijna voorbij. En tot nu toe zijn we apetrots op al onze gym-

leden. Maar liefst zeven dames hebben zich via twee plaatsingswedstrijden geplaatst voor de 

Friese Kampioenschappen! Op 14 april jongstleden vond het Fries Kampioenschap voor 

wedstrijdgroep IV plaats in Wolvega. In de eerste wedstrijdronde hebben Janna Marije 

Hoekstra en Rigt Osinga hun uiterste best gedaan en dat resulteerde voor Janna Marije in een 
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prachtige en welverdiende eerste plaats in haar categorie. Daarmee is zij dan ook Fries 

Kampioen 2015 in de categorie jeugd 2, niveau H; een fantastische prestatie! Rigt eindigde in 

haar categorie (Jeugd 1, niveau H) op een gedeelde 7
e
 plaats. Ook dat is een resultaat om trots 

op te zijn. In de tweede wedstrijdronde kwamen Tinie Werkhoven en Kaylee Ploeg in actie, 

beide in de categorie senior, niveau G. Tinie eindigde op een hele mooie 2
e
 plaats, Kaylee op 

de 8
e
 plek. Aan het begin van de middag zijn alle 4 de dames, waaronder dus ook de nieuwe 

Fries Kampioene, met het treintje van Oranje Nationaal door het dorp gereden. 

Met nog één Fries Kampioenschap voor de boeg, namelijk wedstrijdgroep III op 30 mei 

aanstaande in Wolvega, zijn we dus bijna aan het einde van het wedstrijdseizoen gekomen. 

Lianda Roorda, Robin Bijland en Ilse Post hebben zich geplaatst voor dit kampioenschap. We 

wensen hen dan ook vooral heel veel plezier (je plaatsen is al een hele prestatie) maar 

natuurlijk ook heel veel succes. Zet ‘m op dames! 

Koningsdag 2015 
Het begint al bijna een traditie te worden: de demonstratie op de tumblingbaan tijdens 

Koningsdag. Ook dit jaar waren er weer heel veel leden die zich hadden aangemeld voor de 

demonstratie en daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Beginnend met de allerkleinsten, 

werden door alle groepen diverse sprongen getoond. Jammer genoeg was het een beetje frisjes 

maar dat mocht de pret voor het publiek zeker niet drukken want die waren weer in grote 

getale aanwezig en hebben genoten. Voor de foto’s verwijzen we graag naar de foto-albums 

op www.berlikum.com en/of www.facebook.com/gymnastiekverenigingberlikum 

Laatste weken voor de zomervakantie 
Vorig jaar hebben we het jaar net voor de schoolvakantie feestelijk afgesloten door met de 

kleuters een ochtend naar Donia State in Stiens te gaan en met de oudere groepen een paar uur 

te gaan trainen in de turnhal van Turnstad Sneek. Dit bleek een succes te zijn, dus gaan we 

ook dit jaar nog iets leuks organiseren voor alle gymleden. Nadere informatie volgt. 

+ foto’s “Janna Marije” + “Tinie” + “Ererondje door Berlikum” 

 

 

 

 

De Woodyband Springtour, een akoestisch feest in Wier 

Het zijn niet de minsten, de vijf mannen die zondag 24 mei het podium van de Ioannis 

Teatertsjerke bevolken. Vijf doorgewinterde muzikanten die hun sporen ruimschoots hebben 

verdiend in groepen als Di Gojim, Irish Stew, Farmer’s Union en Kalis. Ieder met zijn eigen 

achtergrond, maar met één gezamenlijke passie: Woody Guthrie. 

De liedjes van de legendarische Amerikaanse folkzanger Woodrow Wilson Guthrie (1912-

1967) zijn vaak politiek getint, als protest tegen sociale ongelijkheid en willekeur. Maar ook 

kinderliedjes behoorden tot zijn repertoire. Hij was een inspiratiebron voor veel grote 

artiesten, zoals bijvoorbeeld Bob Dylan. Zijn misschien wel bekendste lied, “This land is your 

land”, werd tijdens de inauguratie van Barack Obama gezongen door Pete Seeger en Bruce 

Springsteen. 

De Woodyband bestaat uit Tseard Nauta, Piet Kok, Ad Bos, Gerard Nijborg en Jan Huitenga. 

Samen bespelen de mannen toch wel een twintigtal instrumenten. Tijdens een CD project, 

bedoeld als eerbetoon aan Woody Guthrie, merkten ze dat het samenspelen bijna als vanzelf 

ging, dat hun stemmen zich met elkaar vermengden alsof ze nooit anders hadden gedaan. En 

bekroop hen het gevoel dat het toch wel zonde was om er niet nog eens een keer op terug te 

komen, akoestisch, in kleine zalen en op festivals. Want hoe vaak gebeurt dat nou, dat alles zo 

lekker klopt, dat het moeiteloos klikt? Het overkwam hen, de vijf mannen van The 

Woodyband. Dus hebben zij, tussen hun andere muzikale bezigheden door, dit voorjaar tijd 

http://www.berlikum.com/
http://www.facebook.com/gymnastiekverenigingberlikum
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vrij gemaakt voor de Woodyband Springtour. En de vonken gaan er vanaf spatten, want zij 

hebben er zin in. Dit mag de echte folkliefhebber absoluut niet missen. Een must! 

 

The Woodyband – Ode aan Woody Guthrie 

Zondag 24 mei 2015 om 15:00 uur 

Ioannis Teatertsjerke, Lautawei 5a, Wier 

Entree € 10,00 

Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123 

www.ioannistheatertsjerkewier.nl  
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