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DORPSKRANT VOOR BERLTSUM EN WIER 

1  19lzaterdag 19 januari

Hidde (8) drinkt foar it earst kinderchampagne en hy fynt 
it hearlik. Hy rint nei de keuken en seit tsjin mem: “Jou my 
noch mar sa'n wyntsje, mem?” 

Brecht (5) stiet te dûnsjen ûnder de douche: “Ik wit mei wa 
ik trouwen gean! It is waarm en fielt hearlik. Ik bin ferliefd 
op de douche.”

Jippe (2) seit tsjin syn broer Yent: “sille wy mei de Lego  
Chitty boartsje?” 

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

Voordat bekend werd gemaakt 
wie voor zijn prestaties van 2018 
extra zouden worden beloond, 
werden onder het aanwezige 
Berltsumer publiek eerst her en 
der nieuwjaarswensen uitgewis-
seld en ontpopten onze dorps-
genoten zich als ware meester-
voorspellers. Wie zou er met de 
titel vandoor gaan? Hoe zouden 
mensen hebben gestemd? Sym-
pathiestemmen, voorkeurstem-
men voor een bepaalde sport, 
stemmen voor de meeste winst? 

Nadat de meestervoorspellers 
tot stilte werden gemaand en 
men officieel welkom werd ge-
heten door de gastheer en gast-
vrouw van de avond werden de 
genomineerden in de categorie 
sportploeg van het jaar gepre-
senteerd. Het gouden kaatst-
rio (Leonie, Harmke & Ilse), ‘de 
jonge feinten’ (Patrick, Andre & 
Patrick) en de dansmariekes (Far-
dau, Thamar, Doutzen, Tirza & 
Kim). En gingen daar de gebroe-
ders van Dellen samen de strijd 
aan, mem Leonie en dochter Kim 
van der Graaf stonden tegenover 
elkaar in de ring. Waarbij later 
bleek dat mem het onderspit 
moest delven. 
De uitslag kwam en zelfs de 
meestervoorspellers hadden dit 
niet zien aankomen. De jonge 
feinten en de dansmariekes deel-
den de gezamenlijke winst! 

Al snel bleek dat ook de organisa-
tie hier niet op hadden gerekend. 
Gastheer René liet zich niet uit 
het veld slaan en handelde direct 
in een oplossing. 
Want zoals Rene het zo mooi zei: 
“My is altiid leart dat froulje foar 
gean”. De meiden kregen de be-
ker en de jongens de (h)eretitel. 
Want mochten ‘de jonge fein-
ten’ als jongens deze avond zijn 
begonnen, als heren verlieten 
zij het pand want ook de bosjes 
bloemen mochten door de mei-
den in ontvangst worden geno-
men. Dat bracht de organisatie 
bij de categorie sportman van 
het jaar. 

De genomineerden ‘multita-
lent’ Jarco Kingma, fierljepper 
en survivaltalent Mats Tolsma 
en kaatstalent Thomas Dijkstra. 
Mats Tolsma ging hier met de 
winst vandoor. Last but not least. 
Sportvrouw van het jaar. 
Genomineerd twee lenige froulje 
van de berltsumer gymvereni-
ging, Robin & Dagmar en kaats-
ter Ilse Tuinenga. En viste Ilse 
in de categorie sportploeg nog 
achter het net, ditmaal werden 
haar prestaties op het kaatsveld 
beloond met de titel van sport-
vrouw van het jaar 2018. 

Het stralende middelpunt van 
de avond was de winnares van 
de kidstrialrun. Het Belgische 

Berltsumer famke Julie ging met 
een grote beker naar huis. Jesse 
Tuinstra was de snelste jongen 
van de kidsrun. Tjitte Dijkstra 
was de snelste Berltsumer op de 
5 km van de heren, Karin Westra 
de snelste vrouw. Paul Miedema 
en Jantien Hoekstra behaalden 
de winst op de 10 km. 
En dat het Berltsumer talent niet 
alleen voor de lens verschijnt 
deed blijken bij de uitreiking van 
de prijzen voor de fotowedstrij-
den. Bart van Zeijl won met een 
prachtige foto van de jeugd die 
omhoog staarden naar het bord 
van een verkochte woning. Een 
foto met een verhaal. ‘De blik op 
de takomst’. Sebastiaan Dolder-
sum wist Sijke it hûnstje op de 
meest originele manier vast te 
leggen. 

Muziekkorps Opmaat liet zien 
dat haar leden niet alleen een 
vrolijke noot kunnen spelen 
maar zelf ook vrolijke noten zijn. 
Zij zijn als winnaar van de foto-
route wedstrijd gekozen. 

Al met al een eneverende avond 
waar wederom deed blijken dat 
Berltsumers niet alleen zeer ta-
lentvol zijn en van een feestje 
houden maar ook dat zij be-
schikken over de juiste inzet en 
een grote groep vrijwilligers die 
zich inzetten om een dergelijke 
avond mogelijk te maken l

It talint fan Berltsum: sportgala 2018
Zaterdag 5 januari was Sans Souci ‘the place to be’. De créme de la créme van sportief Berltsum 
melden zich deze zaterdagavond in de discotheek. Niet alleen de sportfanaten wisten Sans Souci 
te vinden maar ook de mensen die ons dorp vanuit een andere invalshoek bekijken, namelijk de 
(hobby)fotografen waren genodigde gasten. Deze avond zou niet alleen bekend worden gemaakt 
wie vanavond naar huis zou gaan met de eretitel van sportploeg, sportman of sportvrouw van het 
jaar of welke Berltsumer het beste gepresteerd had tijdens de trialrun maar ook de beste foto’s in 
een drietal categorieën zouden worden gepresenteerd. 
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Mijn naam is Floris Kuperus 
en ik ben 9 jaar. Ik woon op de 
Bitgumerdyk 22 in Berltsum 
met mijn broer Jochum, papa 
Frans, mama Christa en onze 
2 honden Boef (2) en Doeske 
(15). Mijn moeder is juf op de 
peuterspeelzaal in Berltsum 
en heeft een Praktijk voor 
Kinderyoga en Begeleiding 
(kindercoaching) aan huis. 
Mijn vader is bouwvakker bij 
Knol Akkrum. Ik zit op o.b.s. 
Lyts Libben in groep 6. School 
vind ik wel een beetje leuk. 
Het lijkt me leuk om naar 
groep 7 te gaan, dan ben ik 
weer een groep hoger. Het 
lijkt me leuk om archeoloog 
te worden. 

Mijn lievelingsbeest: witte tijger
Mijn lievelingsvak: gymnastiek
Mijn lievelingsboek: Dog man gaat los
Mijn lievelingssport: voetballen (ik zit in team JO11-2)
Hutten bouwen vind ik erg leuk.
Ik speel vaak met Djurre, mijn buurjongen.

Het bos, het swarte paadsje vind ik leuk om hutten in te bouwen. 
Wel wat weinig voorzieningen in Berltsum, alleen maar een voet-
balveld en een speeltuin. Ik zou wel wat meer activiteiten willen. 
Ik wil graag een pannakooi met een omheining in het dorp. Ik 
weet nog niet of ik in Berltsum blijf wonen. 
“Op ‘e Roaster” ken ik niet. Ik vind het wel belangrijk dat er naar 
ons (de jeugd) wordt geluisterd.

Groetjes Floris uit Berltsum.

Tot zover de bevindingen van Floris in deze jeugdrubriek. In de 
volgende editie weer een ander persoon van groep 6 voor deze 
rubriek! l

Bern mei in ferhaal: 
Floris Kuperus
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Floris Kuperus. 
Hij is leerling van Lyts Libben en zit in groep 6. In het on-
derstaande verhaal vertelt Floris ons iets over zich zelf. Wij 
horen iets over zijn hobby’s, school en hoe hij het vindt om 
in Berltsum te wonen. Veel leesplezier gewenst met zijn eigen 
geschreven verhaal.



Eartiids en No…
Leafdesberjochten
Ik plof op de bank del en set de telefyzje oan. Hello goodbye springt der foar. 
Faaks, sa as altyd giet it oer leafde. Relaasjes, famyljes, freonen, op elk flak 
komt de leafde oan bar. Leafde en berjochten, dat sil eartiids fest hiel oars west 
wêze. Doe wien der fest gjin dating apps as dating sites. Ynternet bestie noch 
net en ek de mobile telefoan bestie noch net.

Op de sosjale media fan hjoed de dei strún ik op syk nei ynformaasje oer leafdes- 
berjochten fan foaral eartiids. Ik kom op in pagina der allegearre krante arti-
kels steane mei (fyn ik dochs wol) opmerklike leafdesberjochten. ‘Wol de jonge 
frou dy’t sneontejûn yn de hoeke fan de serre fan ‘e diskoteek stie, kontakt 
opnimme mei…’. It hie samar in tekst wêze kinnen dy’t eartiids yn de krante 
stie. Hjoed de dei soene wy dat in kontaktadvertinsje nimme, doe hie it eins net 
echt in namme, tink ik. Hoe aardich is it om sa’n tsjuster berjocht yn de krante 
te lêzen en te betinken oer wa as dat dan giet. It stikeme geheimsinnige, dat is 
dochs geweldich. Fyn ik wol yn elk gefal.

Hjoed de dei kin it allegearre sa maklik gean. Dating apps, websites as gewoan 
in appke as smske. It kontakt is gau makke, foardat je ek mar ien blik yn elkoars 
eagen sjoen hawwe. Nee, dan wie it eartiids miskien wol krekt wat spannender 
en romantysker. In spannende tekst yn de krante, al wie dat net foar elkenien 
wei lein. Earmoedige arbeiders koene safolle letters meastentiids net betelje, 
it wie de elite dy 't teksten in de krante skreaun. De hiele siel en silligens lizze 
faaks yn de berjochtsjes om der de meast moaie keunstwurken fan te meitsjen.

De teksten dy ’t skreaun waarden, wiene altyd netsjes, deeglik en soms hert-
ferskuorrend. Soms, mei in doarpsfeest, kermis as oar spannend evenemint, 
waard de tekst wat mear ûndogensks en útdaagjender. Elke tekst, elk berjocht 
wie as it ware in cliffhanger. Hoe soe it ôfrinne? Je kinne de fantasy de frije loop 
gean litte. Mar witte hoe it echt einige is, der sille je nea efter komme.

Nee, soms woe ik wol werom yn de tiid. Gewoan om te sjen, te ûnderfinen en 
te belibjen hoe it doe wie. Hjoed de dei is in appke samar de doar út en hawwe 
je binne de koarste kearen in reaksje. En natuerlik is dat ek spannend, mar it 
giet hjoed de dei wol allegearre in stik flugger en flotter.

Foar no, genietsje fan it libben. Genietsje fan de leafde l
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Voor het 3e jaar op rij was er door de 
organisatie gekozen voor een trailrun. 
Een trailrun is een vorm van hardlopen 
waarbij er flinke delen van het parcours 
off-road dienen te worden afgelegd. De 
deelnemers moesten tijdens de loop 
dus niet alleen het gure weer trotseren 
maar ook over smalle paadjes en door 
weilanden lopen en daarbij verschil-
lende (natuurlijke) hindernissen passe-
ren. Deze vorm van hardlopen is de 
laatste jaren immens populair getuige 
ook de geweldige deelnemersaantallen 
in Berlikum. 

Nadat de organisatie de verschillende 
routes had uitgezet en was nagelopen, 
alle vrijwilligers waren geïnstrueerd 
en de inschrijvingen waren verwerkt, 
klonk om 13.30 uur het startschot voor 
de kidsrun. 17 enthousiaste bikkels 
knalden uit de startblokken met als 
doel om zo snel mogelijk de anderhalve 
kilometer lange Kidsrun af te leggen. 
Met bezwete voorhoofdjes, vuur rode 
wangen en een grote glimlach op het 
gezicht kwamen Jesse Tuinstra bij de 
jongens en Julie Kingma bij de meisjes, 
uiteindelijk als eerste over de finishlijn. 

Rond 14.00 uur was het de beurt aan 
de volwassenen om de 5 of 10 kilo-
meter lange trailrun te lopen. Dames/
heren, jong/oud, getraind en ongetraind 
verschenen aan de start. De stevige 

wind maakte het al zeer uitdagende 
parcours nog zwaarder maar uiteinde-
lijk was iedereen naar zo’n anderhalf 
uur binnen. Bij de heren 10 km kwam 
Paul Miedema (tijd 40:59) als eerst over 
de finishlijn en bij de dames was dit 
Jantien Hoekstra (50:13). 
Tjitte Dijkstra (tijd 29:03) was bij de 
heren 5km het snelst en bij de dames 
was dit Karin Westra (34:37). Eenmaal 
terug in de kantine van de plaatselijke 
voetbalvereniging was er voor iedere 
deelnemer en vrijwilliger nog een ste-
vige kop snert en warme chocomel 
beschikbaar gesteld door één van de 
sponsoren. 

Gekoppeld aan de trailrun was er een 
gezellige nazit georganiseerd in de voet-
balkantine van SC Berlikum en rond 
20.00 uur vond er een Sportgala plaats 
bij de hoofdsponsor van de voetbalver-
eniging. Tijdens het Sportgala werden 
o.a. de sportman, sportvrouw en sport-
ploeg van het jaar gekozen en werden 
de winnaars van de trailrun gehuldigd. 

Al met al kan er gesproken worden 
van een zeer geslaagde dag waarbij 
verenigingen, ondernemers, sporters en 
vrijwilligers de handen in één hebben 
geslagen om een prachtig evenement te 
kunnen organiseren en zo op sportieve 
en gezellige wijze het jaar 2019 in te 
luiden. l

Syberen Bosma

12e editie Nieuwjaars Trailrun Berlikum 
Op zaterdag 5 januari stond alweer de 12e editie van de nieuwjaarsloop in 
Berlikum op het programma. Een kids en trail-run, uitdagend parcours, 
herfstachtig weer en een record aantal deelnemers (130) vormden de perfecte 
ingrediënten voor een sportieve en gezellige start van het nieuwe jaar! 
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UITGELICHT
Lyts Hôfke onderzoekt de vraag 
naar kleiner wonen?
Het Lyts Hofke is een pilot in de nieuwe omgevingswet. 
Als werkgroep spelen we met gedachten om de leefbaar-
heid in Berltsum te vergroten. We zien mogelijkheden 
om de oudere bewoners 55+, die veelal te ruim wonen, 
naar een meer levensbestendig en energieneutrale wo-
ning door te laten stromen. De eventuele overwaarde kan 
dan benut worden voor bijvoorbeeld collectieve zorgin-
koop. 

Al meer dan 400 jaar zijn er in het land Hofjes die succesvol 
zijn om de mienskip te vergroten. Het bevorderen van het 
mienskip gedachtengoed samen met de doorstroming en leef-
baarheid in Berltsum zijn de uitgangspunten van de Werk-
groep Lyts Hofke. Er zijn reeds 35 belangstellenden die zich 
hebben aangemeld voor het Lyts Hofke. Dit geeft ook aan dat 
de behoefte er wel duidelijk is.
De werkgroep Lyts hofke is achter de schermen druk bezig 
om de stukken definitief te maken. Dit doen we voor het 
transdisiplinaire team, wat het advies moet geven op het 
voorstel van de werkgroep. Op de nieuwjaarsreceptie van de 
gemeente Waadhoeke gaf Frans Nieuwhof al reeds aan dat 
ons project op de nominatie staat, om met een positief ad-
vies, verder te kunnen. Als werkgroep zijn we bezig om het 
financiële aspect te onderzoeken en in kaart te brengen. Het 
slagen van het project hangt samen met het draagvlak. Om 
hier een duidelijk en representatief beeld van te krijgen heb-
ben we een enquête opgesteld. Om dit helder te krijgen is 
het van belang dat zoveel mogelijk mensen uit Berltsum en 
nabije omgeving deze vragenlijst invullen. Het invullen van 
de vragenlijst, die bestaat uit een 20 kleine vragen, helpt ons 
verder om dit mooie project te laten slagen. Om bij de en-
quete te komen zie onderstaande link.

Link naar enquête: https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSf4LHmDrzvHgu1BnV-zDDV_haYPOenZIe0vt5U-
oAOgiPhCw1A/viewform l

Dàt is nu net waar Ria Algra zich 
mee bezighoudt als tekstschrij-
ver. Ooit werkte zij fulltime als 
directiesecretaresse bij Rabo-
bank Nederland; toen er later 
kinderen kwamen en haar man 
Freerk ook werkte, was dat alle-
maal niet meer te combineren 
en besloot zij ontslag te nemen 
en in 1995 een eigen bedrijf 
aan huis te beginnen. Het werk 
dat zij als directiesecretaresse al 
deed, ging zij nu voor diverse be-
drijven doen; niet alleen secreta-

riële werkzaamheden, maar ook 
administratieve, computeraan-
gelegenheden en teksten schrij-
ven voor mailingen en nieuws-
brieven. Langzaam maar zeker 
ontwikkelde zij zich tot een dui-
zendpoot en velen deden een be-
roep op haar. 
Gedurende de jaren kwam Ria 
erachter dat het schrijven, iets 
creëren, haar beter lag dan het 
boekhouden en langzamerhand 
veranderde haar bedrijf en kwam 
de nadruk te liggen op het schrij-
ven van teksten. Ook de wereld 
om haar heen veranderde en in-
ternet was in opkomst. 
Omdat dit toch een andere dis-
cipline vereist, is dit voor veel 
bedrijven best lastig om zelf op 
te pakken. Ria is zich toen gaan 
toeleggen op het schrijven van 
teksten voor websites, e-magazi-
nes, etc. Zij heeft inmiddels een 
brede en trouwe klantenkring 
opgebouwd. Teksten van web-
sites moeten namelijk ook actu-
eel gehouden worden. 

Inmiddels heeft Ria naast haar 
werk als tekstschrijver een ande-
re activiteit ontwikkeld. Omdat 
zij als hobby graag fotografeert 
en betrokken is als bestuurslid 
bij onze plaatselijke begrafenis-
vereniging is zij aan het onder-
zoeken of er markt is voor het 
fotograferen van uitvaarten. Het 
is gebruikelijk dat belangrijke 
gebeurtenissen in een leven (zo-
als huwelijk, geboorte, doop) 
worden gefotografeerd. Een 
uitvaart is minstens zo’n ingrij-
pende gebeurtenis en waarom 
zou dit niet worden vastgelegd. 
Inmiddels heeft zij haar eerste 
opdracht uitgevoerd en het blijkt 
dat het hebben van een fotoboek 
het voor de nabestaanden mak-
kelijker maakt om hierover met 
elkaar (maar ook met anderen) te 
communiceren en het verlies te 
kunnen verwerken. 

Op www.tekstschrijver-algra.nl 
vindt u meer over Ria en haar 
werk l

Ria Algra actief in Tekstactief
Tegenwoordig beheerst internet een groot deel van ons leven en speuren wij allen regelmatig het 
internet af. Vaak scroll je snel verder maar soms valt ons oog op een pakkende tekst waardoor wij 
worden geraakt en raken wij geïnteresseerd. 

Het Hemmemapark in 2018
Werken aan het Hemmema-
park
Het Hemmemapark ligt er mooi 
bij, wat vooral tot uiting komt 
tijdens de voorjaarsbloei van 
de fruitbomen. Maar ook eind 
september, wanneer de bomen 
vrucht dragen is een hoogtepunt. 
We hebben dit jaar 2 fruitplukda-
gen georganiseerd, namelijk op 
28 september en op 13 oktober. 
Een klein deel van het fruit gaat 
naar onze vrijwilligers, maar het 
merendeel wordt verkocht door 
Dijkstra State te Menaldum. De 
oogst was groot dit jaar, zodat 
het fruit maar liefst € 850,- heeft 
opgebracht. Des te zuurder is het 
dat het bestuur geconfronteerd 
werd met schade door vandalis-
me, voornamelijk aan de uitkijk-
toren. Deze schade is zelfs nog 
iets groter dan de inkomsten uit 
de fruitverkoop.
In het voorjaar deed het Hem-
memapark, evenals voorgaande 
jaren, mee aan NL Doet.
Een grote groep vrijwilligers is 
dan op een zaterdag in maart 

aan het werk in het park. Daar-
naast zijn een aantal van onze 
vrijwilligers regelmatig het hele 
jaar door aan het werk in het 
park. Wij zijn trots op onze vrij-
willigers, die ervoor zorgen dat 
het Hemmemapark niet alleen 
mooi is, maar ook mooi blijft. 
De schelpenpaden zijn dit jaar 
flink onder handen genomen. 
Er is een nieuwe schelpenlaag 
aangebracht. Daarvoor heeft de 
firma Drijfhout met een speciaal 
ontworpen werktuig, zoveel mo-
gelijk het onkruid van de randen 
van de paden verwijderd. Dit al-
les vergde een investering van ca 
€ 8600,-
Wil je ook als vrijwilliger zo nu en 
dan eens meehelpen in het Hemme-
mapark? Meld je dan aan bij 1 van de 
bestuursleden. Je kunt ook bellen met 
Rienk Bouwma, tel. 0518-840151.

De functies van het Hemmema-
park
Het Hemmemapark heeft ver-
schillende functies: het is een 
stukje natuur aan de rand van 

Berltsum, maar het heeft ook een 
cultuurhistorische waarde. Daar-
naast is het een geliefd wandel-
gebied en fungeert de vijver ook 
als waterberging. Het bestuur is, 
samen met SBB, tevens betrok-
ken bij het project “Natuerlik 
Ferskaat”. Doel van dit project 
is om in en rond Berltsum de 
biodiversiteit te vergroten. De 
provinciale subsidie is reeds toe-
gekend. De verwachting is dat de 
gemeente Waadhoeke en Wonen 
Noordwest Friesland ook een bij-
drage zullen leveren.

Wie betaalt het Hemmemapark
Het Hemmemapark ontvangt 
geen subsidie en wordt geheel in 
stand gehouden door de dorps-
gemeenschap van Berltsum. Iets 
meer dan de helft van de inkom-
sten is contractueel afkomstig 
van de bewoners van Hemme-
mastate. De rest is afkomstig van 
Stichting Berlikumer Belangen. 
Een deel van het donateursgeld 
wordt afgedragen aan Stichting 
Hemmemapark. In dit kader zijn 
ook onze vrijwilligers van het 
grootste belang. Zij zorgen er-
voor dat er gemiddeld een even-
wicht is tussen inkomsten en uit-
gaven van het park.

Bestuur
Het bestuur vergaderde zesmaal 
in zijn geheel, waarbij voor 1 
vergadering ook de bewoners 
van Hemmemastate werden uit-
genodigd. De bestuurssamenstel-
ling is hetzelfde gebleven: M.T. 
van Hout, voorzitter, R. Bouwma, 
secretaris, A. de Haan, penning-
meester, K.H. Smits, G. Spijksma 
en B.J. Wiersma l

Stichting de Grusert
Documentatiecentrum & Historisch Archief Berlikum
Onze hartelijke dank aan alle mensen die een amaryllisbol van ons 
hebben gekocht. Met de opbrengst hiervan kunnen we mede hier-
door het Documentatiecentrum draaiende houden. En natuurlijk 
ook een woord van dank aan alle donateurs voor hun bijdrage het 
afgelopen jaar. Ook is de sutelaktie met het Fryske boek die we 
in september hebben gehouden goed geslaagd. Zoals het nu staat 
komen we volgend jaar weer langs met de Fryske boeken.
Wij blijven op zoek naar alles wat met Berltsum te maken heeft. 
Dit kunnen foto’s zijn, maar ook bijvoorbeeld documenten, kaar-
ten, krantenknipsels etc. Dus bent u thuis aan het opruimen en 
komt u iets tegen dan zouden we het erg op prijs stellen dit van u 
te mogen ontvangen.
Elke donderdagavond vanaf 19.30 uur is het Documentatiecen-
trum geopend, komt u eens langs, misschien weet u wel namen 
van personen die op foto’s staan die bij ons niet bekend zijn. U 
bent van harte welkom!

Hillige boeken, fier fan hûs.
- De Thora rollen fan Ljouwert -
 
It bestjoer fan de Oudheidkamer De Grúsert en het Dokumentaas-
je sintrum hie har jiergearkomste yn it dokumentaasje sintrum. 
Dat wie op in tongersdeitojûn as wij normaal iepen binne. Doe 
kaam Annet Huisman fan Omrop Fryslân binnen om te freegjen as 
wy ynformaasje hiene oer Bindert Bosma en de Joadske boekrol-
len. Die stikken hiene wij wol. Dat hat der ta lieden, dat de pre-
mière fan dizze film te sjen is yn de Menniste Tsjerke Vermanings-
strjitte 3 yn Berltsum. Dit wurdt organisearre troch De Grúsert. 
De programmamakkers sille dan ek ien en oar fertelle oer dizze 
en de eardere film dy’t der oer makke binne. Fansels is de film ek 
te sjen. Elts is wolkom op 31 jannewaris om 19.15 oere. It begjint 
om healwei achten l
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Berltsum • 0518-41 92 95
www.siegersmagevelrenovatie.nl

Bedrijfseconomische adviezen
Sparringpartner

Vertrouwenspersoon
Registeraccountant

Subsidies en fondsenwerving

Durk Osinga RA Kleasterdyk 3a 9041 VH Berltsum
T: 06-17 14 61 34 • E: info@osinga-adviesdiensten.nl

www.osinga-adviesdiensten.nl

Zijlstra Bouw BV
It Koartlân 1, 9041 VB Berlikum

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

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

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

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

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

Zijlstra Bouw. Altijd in vorm. 

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

 Afvoer
 verstopt?

Tichelersdyk 22, 9041 EP Berlikum
Tel: (0518) 46 24 89 info@tendensberlikum.nl

Naast het ontstoppen van afvoeren doen wij ook 
aan renovatie van rioleringen, glasbewassing, 
houtwerk afnemen en schoorsteenvegen.

BEL 06 53 173 042

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

Als Welzijnsdienst De Skûle zien wij 
kansen/uitdagingen om het dorpshuis 
en in een later stadium het MFC een cen-
trale plaats binnen Berltsum te geven. 
Een Dorpshuis als Inloophuis waar een 
ieder terecht kan voor een stukje ont-
moeting of voor een hulpvraag en waar 
activiteiten worden aangeboden. Maar 
ook een plaats waar men zelf aan de slag 
kan, zelf mogelijkheden moet creëren. 
Het moet een plek zijn voor de bewoners 
van Berltsum, die door de bewoners van 
Berltsum zelf gerealiseerd en gecreëerd 
wordt. 

Daarvoor zijn we nu een paar keer bij el-
kaar gekomen om van u allen te horen 
wat en hoe dit zou kunnen bijdragen 
aan de leefbaarheid in het dorp en te-
vens de behoefte peilen onder de inwo-
ners van Berltsum. Deze bijeenkomsten 
hebben er voor gezorgd dat wij in het 
najaar verder gaan met 1 x in de maand 
een Inloop/Koffiemorgen te organiseren 
in het Groene Kruis gebouw. 
In de voortgaande keren is er aan gege-
ven dat men er wel wat voor voelt dat er 
gelegenheid is om een spelletje te doen 
of even lekker creatief met elkaar bezig 
te gaan. 

Heeft u zin in een potje sjoelen of wilt u 
eens even lekker haken, breien of naai-
en samen met anderen kom dan naar 
de inloop/ koffiemorgen in het Groene 
Kruis gebouw. Ook kunt u gewoon langs 
komen voor een praatje en een bakje 
koffie, iedereen is welkom.

De eerst volgende keer zal zijn:           
Data:  Woensdag 30 januari 2019
Tijd:  10.00-12.00 uur
Locatie: Groene kruis gebouw
Entree:  Gratis

Mocht u vragen of ideeën voor de inloop/
koffiemorgen hebben dan kunt u con-
tact opnemen met Sieta Kuipers, Sociaal 
Cultureel Werker van de Skûle l

Namens De Skule Welzijn,
Marjan van der Heide en Sieta Kuipers

Tel: 0518-460805 of via e-mail 
s.kuipers@deskule.nl of 

m.vanderheide@deskule.nl

Inloop/Koffiemorgen 
Groene kruis gebouw Berltsum

Nieuws van o.b.s. Lyts Libben
Na een gezellige decembermaand met een prachtig Sinterklaasfeest en een 
geweldige kerstviering met een fantastische musical, opgevoerd door alle kin-
deren van onze school, zijn we goed gestart in 2019.

In de kerstvakantie is er verbouwd waardoor we nu veel meer ruimte hebben om 
samen te werken en te spelen in school. De kinderen van groep 5/6 gaan 5 weken 
lang een uur schaatsen in de Elfstedenhal in Leeuwarden. Daar krijgen ze les van 
schaatsleraren om zo de techniek van het schaatsen goed onder de knie te krijgen. 
Dit is een jaarlijks terugkerende sportieve en leerzame activiteit. 

Uitnodiging voor nieuwe ouders en kinderen; Wilt u een rondleiding door onze 
prachtige school en/of uw kind aanmelden? Wij horen het graag! 
0518-461736/lytslibben@elanowg.nl l

Huisartspraktijk
R.A.Comello te BERLIKUM

Praktijk en Apotheek

GESLOTEN van

maandag 18 t/m vrijdag 22 februari

Waarneming:
Huisartsenpraktijk BEETGUMERMOLEN

tel. 058 - 2531281

Herhaalt u tijdig uw medicijnen??
(Herhalen t/m donderdag 14 februari)



WIERSTER KATBerltsum feriening
berlikum.com 11

Goemoarn, -middei, as -jûn 
fansels. It is mar krekt wan-
near of jo de krante iepen 
slaan. Yn desimber hawwe wy 
ôfskied naam fan it hûntsje, 
en kaam der einlik in plakje 
frij foar my, de Wierster kat. 
Ik haw der lang op wachtsje 
moatten en hiel wat om mi-
auwt, mar no bin ik dan eins 
oan de beurt. Fuort mei dat hûntsje en hulde foar de katten. Ja, 
tocht ik dat it poadium hielendal foar my wie en dat ik einlik 
fan dat hûntsje ôf wie, kaam dat ferrekte bist samar by my op 
besite. Dy âldjiersploech út Wier fûn dat wol efkes aardich, 
no ik fûn der mar neat oan. Sjoch, der is fierder neat mis mei 
dat hûntsje fansels, allinne katten en hûnen lizze inoar no net 
al te best. Minsken witte dat dochs wol. Yn al syn gefallen, ik 
hie samar dat hûntsje op besite. Koene wy moai efkes byprate, 
want ja, dat dogge we eins net sa faak.

Sa fertelde it hûntsje my dat der wol gau ris wat te rêden is 
yn Berltsum, no sei ik, dat is yn Wier net oars hjer. Ek der 
binne in protte minsken dy wat dogge foar de mienskip en it 
ien en oar organisearje. Wylst it hûntsje foar de doar fan de 
diskoteek wachtsje moast, bin ik stikem even nei binnen slûpt 
om te sjen wat der allegearre barde. It wie der drok en troch 
alle skonken hinne koe ik eins net safolle sjen. Mar ik wie al 
lang bliid dat ik wol efkes nei binnen koe en dat it hûntsje 
bûten yn de kjeld wachtsje moast. Der waard der flink lake, 
dronken en dûnse en ûndertusken krigen sommige minsken 
wat prizen. In moai begjin fan it nije jier. Yn Wier hawwe wy 
it âlde jier fansels ek út sitten en wy hawwe fansels even stil 
stien by Maarten en de tsiisskaaf dy we him jaan mochten. 
Wat in drokte om in tsiisskaaf, mar wy binne der as doarp mar 
wat grutsk op.

No skriuw ik dit net om kompetysje op te wekken tusken 
beide doarpen hjer, nee asjeblieft net sis. Litte we it aardich 
en foaral gesellich hâlde en inoar oanfolje dêr’t it nedich is. 
Dan sil ik myn best dwaan om dat Berltsumer hûntsje sa no 
en dan ris even op te sykjen sadat wy wer efkes byprate kinne 
oer alles dat der geande is yn de doarpen. Sjoch, katten en 
hûnen binne noch net beste maatsjes, mar dat soene se best 
ris feroarje kinne. As jimme ús beiden sa no en dan ris wat 
oandacht jouwe, dat helpt al in hiele protte. Jou ús wat tiid en 
de romte om in relaasje op te bouwen en wa wit hoe it dan yn 
de takomst liket.

Foar no winskje ik jimme mar wer in goeie dei ta. Mochten 
jimme my earne tsjin komme, ik fyn it wol noflik as minsken 
my sa no en dan in aai oer de bûlch jouwe l

Groetnis fan de Wierster kat, miuuuaaauw.

Het hele seizoen (september 
t/m april) biljarten de heren op 
de woensdagavond en de dames 
op de donderdagavond, maar 
bij het kersttoernooi wordt er 
gemixt gespeeld. Er wordt eerst 
geloot welke koppels er worden 
gevormd en daarna wordt er in 
duo’s (man/vrouw) tegen elkaar 
gespeeld. Omdat er wordt ge-
speeld met een ‘handicap’ kun-

nen minder goede biljarters het 
van ervaren biljarters winnen. 
Dat dit soms spannende en ver-
rassende partijen en uitslagen 
oplevert, mag wel duidelijk zijn. 
In het uiterst sfeervol ingerich-
te café De Poarte werd op het 
scherpst van de keu gevochten 
om de prijzen, onder luide aan-
moedigingen en snedige opmer-
kingen en met wilde armgebaren 

als een carambole net wel of net 
niet lukte. Uiteindelijk lukte het 
Piet Braaksma en Ingrid van der 
Heide de winnaarspoule te win-
nen. Miranda Zuidema en Henk 
Muller wonnen de verliezerpou-
le. 
Mocht u ook interesse hebben 
om lid te worden van onze bil-
jartvereniging? Informatie kunt 
u krijgen bij Café de Poarte l

Kibbelen over pakes fiets
Wat doen we met de fiets van 
pake Piet? Nee, niet die ouwe 
brik met dat krulzadel uit de slot-
loze tijd. Nee, zijn elektrische. 
Die gave, met middenmotor en 
een actieradius van 100+ kilome-
ters. Hij had ‘em nog maar een 
jaar, maar pake is dood. Nu staat-
ie daar. Eigenlijk aast Piet van Be-
rend er op, zo ook Piet van Kees. 
Maar die heeft er geen recht op 
vindt Sijke van Berend, want hun 
Piet deed altijd veel meer voor 
pake. ‘Slaat nergens op’, briest 
Feikje van Kees, ‘skoanheit hat 
him oan ús Piet tasein.’ Het ge-
volg: heibel in de tent.

Codicil
Had pake nu maar een codicil ge-
schreven, dan was het gekibbel 
in de kiem gesmoord. 
Zou je denken. In een codicil of 
wilsbeschikking regel je zonder 
tussenkomst van de notaris de 
nalatenschap van bepaalde roe-
rende zaken (inboedel, sieraden 
of kleding), maar het gaat daarin 
alleen om niet al te dure per-
soonlijke voorwerpen. Het schil-
derij van ome Jan bijvoorbeeld, 
maar niet je Rembrandt. Niet je 
auto of geld en ook niet je dure 
elektrische fiets. 
Dat soort dingen regel je het 
beste bij testament. Wel kun je 

er bijvoorbeeld in noteren of je 
begraven wilt worden, of gecre-
meerd. 
Een wilsbeschikking vervangt 
niet het testament. Voorwaarden 
zijn dat je
• het zelf met de hand schrijft;
• het voorziet van een datum;
• het zelf ondertekent;
•  duidelijk omschrijft over welke 

voorwerpen je het hebt; niet 
de klok, maar de koekoeksklok 
die in de woonkamer hangt.

Hou daar rekening mee als je 
overweegt een wilsbeschikking 
te schrijven.

Heb je een testament, dan is het 
handig je codicil af te geven bij 
de notaris. Daar raakt het niet 
kwijt en wordt het bij je testa-
ment bewaard. Mocht je van ge-
dachten veranderen of je codicil 
aan willen vullen, dan schrijf je 
gewoon een nieuwe. 

Heb je geen testament om je co-
dicil aan te hangen, vergeet dan 
niet je nabestaanden ervan te 
vertellen. 
Als zij nergens van weten is de 
kans groot dat dingen niet gaan 
zo jij graag had gewild. 
Wees helder. Geef je nabestaan-
den alles behalve kibbelvoer l

Tips van uitvaarvereniging ‘De laatste eer’

Kersttoernooi Biljartvereniging Sicht op 'e Bal
Vrijdag 21 december jongstleden was het weer zover: het jaarlijkse biljarttoernooi van onze plaat-
selijke biljartvereniging Sicht op é Bal.

Zumba is opgezet door een Co-
lombiaanse danser en choreo-
graaf uit Miami (Alberto Beto 
Perez) en is gebaseerd op Latijns-
Amerikaanse dansen (zoals de 
salsa, de merengue en de samba). 
Bij Zumba doe je oefeningen op 
muziek (vergelijkbaar met aero-
bics). De naam Zumba komt uit 
het Spaans en betekent ‘snel be-
wegen en lol hebben’. Zumba is 
een geregistreerde merknaam, 
instructeurs moeten dan ook een 
diploma halen en een licentie 
aanschaffen om lessen te mogen 
geven.

We zijn inmiddels 2 weken los 
met groot succes. We hebben 
een erg enthousiaste instructrice 
aangenomen welke de lessen vol 

passie geeft. Iedereen vanaf 12 
jaar tot hoe oud u maar wilt, kan 
deelnemen aan deze lessen. De 
lessen vinden plaats op dinsdag-
avond van 20:30 tot 21:30 in de 
gymzaal te Berlikum. De eerste 
twee lessen zijn vrijblijvend en 
gratis. De zaal is nog niet vol; dus 
kom gerust meedansen en ervaar 
of Zumba iets voor u is.

Helaas kunnen we nog geen 
concrete uitspraken doen over 
het freerunnen. De gymzaal zit 
dusdanig vol dat het nog even 
op zich moet laten wachten. 
Maar…. het komt snel.

Onze gymnasten en turnsters 
hebben al een paar jaar de wens 
om een airtrack aan te schaffen. 

Na een paar jaar sparen en na 
de laatste pepernotenactie komt 
deze wens uit. De Airtrack is be-
steld! Wij willen u allemaal heel 
erg bedanken voor het feit dat er 
zoveel is gekocht. 

Ons volgende spaardoel is: nieu-
we pakjes en trainingspakjes. De 
vereniging groeit dusdanig snel 
dat we te weinig kleding hebben. 
Hierover meer in de volgende Op 
'e Roaster.

Gymvereniging Berlikum dankt 
u voor uw belangstelling en 
steun in 2018. We zijn erg blij 
dat Berlikum ziet hoe geweldig 
onze vereniging bezig is. 
We maken er weer een actief en 
sportief 2019 van l

Gymvereniging Berlikum breidt alweer uit!
Naast gymnastiek, turnen, conditietrainingen en yogalessen, is het vanaf dinsdag 8 januari 2019 
mogelijk om bij ons les te krijgen in ZUMBA.

Fit op freed, op weg naar de 
100ste keer!
Fit op Freed, in 2014 opgezet door Palet en fysiotherapie Jelle 
Eijzenga, is ondertussen al niet meer weg te denken uit onze 
Berltsumer dorpsgemeenschap. Fit op Freed is de combinatie 
van gezamenlijk koffiedrinken, valpreventie, cognitieve fit-
ness en het eten van een warme maaltijd, klaargemaakt door 
vrijwilligers uit ons dorp.

Op vrijdag 1 februari starten we weer met een nieuwe serie van 10 
bijeenkomsten in de ontmoetingsruimte van Berlingastate. Ieder-
een in of rond Berltsum is van harte uitgenodigd om mee te doen 
met Fit op Freed. Opgave kan via Ellen Eijzenga (tel. nr.: 0518-
461638) of Marloes Nicolai van Palet (tel.nr.06-51026736).

De laatste keer op vrijdag 5 april belooft een hele speciale bijeen-
komst te worden, omdat het dan precies de 100ste keer is dat Fit 
op Freed wordt georganiseerd. Achter de schermen zijn we al be-
zig om hier weer een onvergetelijke dag van te maken.
Schroom dus niet, maar geef je op!!! l
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Bitgumerdyk 30b  |  9041CE Berltsum 

T 0518 - 46 18 00  |  www.born-graaf.nl

Helemaal in 
de wolken. 
Met online  
boekhouden  
tegen een vaste  
lage prijs!
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Het adres voor 

totaal inrichting 

van tuin, kamer 

en vensterbank

(Let op onze wekelijkse aanbiedingen in de Franeker Crt.)

Veilingverse aanbiedingen 
en voordelig geprijsd

> Glasbewassing 
 (bedrijf en particulier)

> Schoonmaak
> Zonnepaneel reiniging
> Specialistische reiniging
> Hogedruk reiniging
> NEN keuringen

Berlikum  |   06 57 70 36 90   |  vandergraafmultiservice.nl

SAMEN OP ZOEK 
NAAR EEN 
BEWANDELBARE WEG...

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

INFO@PAADSIKER.NL
WWW.PAADSIKER.NL

Don Muganza: ‘Een topper die doorzet 
en maar al te graag wil winnen!’
Ik schuif aan bij Don en zijn familie. Ze wonen ondertussen alweer zes jaar 
in Berlikum en zijn goed ingeburgerd. Don woont hier samen met zijn papa, 
mama, twee zussen, één broer, twee broertjes en één zusje. Van voordat ze 
naar Berlikum kwamen weet hij niet zoveel, hij was toen nog maar drie jaar. 
Inmiddels is hij negen jaar en kan behoorlijk goed voetballen. Don zit op de 
Fûgelsang in groep zes bij Juf Marije en Juf Andrea. Hij vindt rekenen toch 
echt wel het minst leuke vak maar spelling daarentegen vindt hij erg leuk om 
te doen. 

Vijf jaar geleden, toen hij vier jaar was, 
kwam hij in aanraking met voetbal. Hij 
is gestart bij de pupillen van SC Berli-
kum en voetbalt nu bij onder elf. Hij 
werd met Berlikum al eens kampioen 
en is ook al eens kampioen geweest 
met zaalvoetbal. Deze goede prestaties 
bleven niet onopgemerkt toen er een 
scout van Cambuur langs de lijn stond. 
Don voetbalde zo goed dat hij een uit-
nodiging kreeg om bij Cambuur mee 
te gaan trainen. “Ik heb gewoon heel 
erg mijn best gedaan en nu train ik al 
vier maanden bij Cambuur. Ik vind de 
trainingen erg leuk, er wordt goed ge-
traind. We trainen op techniek, spelers 
voorbij spelen en hard schieten.” Dat 
is dan ook een andere manier van trai-
nen dan hij hier in Berlikum gewend 
was. “In Berlikum trainen we toch an-
ders en leren we misschien minder. Bij 
Cambuur train ik nu één keer in de week en bij Berlikum train ik twee keer in de 
week.” Een druk bezet mannetje die nauwelijks tijd voor andere dingen heeft. Op 
dit moment is het nog winterstop, maar vanaf 25 januari mag Don weer volop aan 
de bak. Elke vrijdag wordt hij door papa en buurvrouw Janneke bij de training van 
Cambuur gebracht. 

Als ik Don vraag wat naast voetballen zijn hobby’s zijn, dan blijft het even stil. “Ik 
heb niet echt andere hobby’s. Als ik uit school kom, dan ga ik vaak wel even tv kijken 
of gamen. En soms heb ik tijd om met vriendjes te spelen. Maar het liefst voetbal ik 
de hele dag door op straat of in de tuin.” Don vindt het leuk hier te wonen en heeft 
het naar zijn zin. “Mijn broertje werd ook bijna gescout voor Cambuur, hij was nog 
te jong. Wie weet trainen we ooit samen. Ik ben groot fan van Neymar en Mbappe en 
helemaal gek van Paris Saint Germain. Later verhuis ik naar Parijs zodat ik daar kan 
voetballen. Daar hebben ze gewoon de beste spelers en dat is het beste team.” Don 
heeft al goed bedacht wat hij later wil en dit straalt hij ook uit. Een jongen die weet 
wat hij wil en hoe hij het wil! l

Geef je nu op voor Fit met Jelle. 
De weg naar een échte lifestyle change!
U bent van harte welkom bij onze informatiebijeenkomst op maandag 28 janu-
ari vanaf 19.30 uur.

Heb je tijdens de feestdagen lekker genoten van alle borrels en etentjes? Wil je seri-
eus aan je gezondheid werken? Doe dan mee aan Fit met Jelle en verander je leven 
met dit laagdrempelige fitnessprogramma!

Wat krijg je?
•  13 weken onbeperkt fitnessen bij Fysio Eijzenga in Berltsum onder leiding van 

fitnesstrainer Hylke Bruinsma 
•  2 kookworkshops bij Smeding Groente & Fruit in Sint Annaparochie
• 2 yogabijeenkomsten bij Agnes de Vries in Berltsum
• 2 bijeenkomsten mindfulness met collega Jelmer Sijtsma
• 2 bijeenkomsten met onze diëtiste Grietje van der Sluis
• 2 x wandelen met collega Anna-Hester Slob-Van Dijk
• 2 x aqua bootcamp bij De Bildtse Slag 
•  Onbeperkte deelname aan Lekker in je vel (elke dinsdag van 18.30 - 19.30 uur)
•  Gratis lezing van de preventieadviseur van De Friesland Zorgverzekeraar op 25 

februari
•  We meten regelmatig je gewicht, vet- en spierpercentage en omvang. Je krijgt een 

op maat uitgewerkt rapport.

Deze uitdaging mag je echt niet missen als je
• 5 tot 15 kilo verantwoord wilt afvallen
• meer energie wilt hebben en je je fitter wilt voelen
• een gezond voedingspatroon wilt ontwikkelen
• individueel en in groepsverband wilt werken

De kosten van Fit met Jelle bedragen € 295,-. Bij een verwijzing van je huisarts heb 
je ook recht op een individueel consult van onze diëtiste. 
Fitness je al bij Fysio Eijzenga? Dan 'bevriezen' we je huidige abonnement en schuift 
de einddatum op. Wil je met z’n tweeën meedoen? Dan ontvang je € 50 korting en 
betaal je € 270,- per persoon. Betaling in maandelijkse termijnen is mogelijk.
Kom naar de voorlichting over Fit met Jelle op maandag 28 januari om 19.30 uur aan 
de Prommehôf in Berltsum.
Voor vragen kun je bellen met 0518 46 16 38 of mail naar info@eijzenga.nl. 
Fit met Jelle is het beste wat je aan je zelf kunt geven om het jaar 2019 in vorm te 
beginnen! l
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Berltsum kultuer
20 januari 15.00 uur  Concert Helder -  

Ioannis Teatertsjerke - Wier

26 januari 19.00 uur  Talentenshow -  
It Piipskoft - Berltsum

30 januari 10.00 uur  Koffiemorgen -  
Groene Kruis Gebouw - Berltsum

31 januari 19:30 uur  Film Bindert Bosma -  
Doopsgezinde kerk - Berltsum

1 februari  18.00 uur Oud Papier - Berltsum

2 februari 19.30 uur  Jeugdtoneel Elts Syn Rol -  
It Heechhout - Berltsum

3 februari 14.30 uur  Jeugdtoneel Elts Syn Rol -  
It Heechhout - Berltsum

9 februari 17.00 uur  Spooktocht -  
Sportcomplex de Koekoek - Berltsum

Samar in Momint...

“Dorpssymbolen bespreken hun goede voornemens voor 2019!”

Helder - een melodieus collectief 
in Ioannis Teatertsjerke Wier

Een muzikale cocktail van ge-
daanteverwisselingen, sluwe 
streken en messcherpe klauwen. 
Als molenaarszoon Jaap alles 
kwijtraakt wat hij had, kan hij 
nog maar op één vriend vertrou-
wen: zijn gelaarsde Poes. Samen 
trekken ze door een vreemd 
land, op zoek naar eten en werk. 
Door de slimme en onnavolgbare 
streken van Poes weten de twee 
in no time het vertrouwen van 

de koning te winnen en zich een 
plek aan het hof te verwerven. 
Maar is alles wel zo mooi als het 
lijkt? Is de prinses zo lief als ze 
er uit ziet? Kan een monster ook 
een muis zijn? En hoeveel levens 
heeft een kat eigenlijk? 
Net als vorig jaar regisseert Rian-
ne Hogeveen dit toneelstuk met 
hulp van haar assistent Dimitri 
de Vlieger. Kom allemaal kijken 
naar deze jonge talenten! 

Uitvoeringen 
Zaterdag 2 februari 19.30 uur.
Zondag 3 februari om 14.30 uur
De uitvoeringen vinden plaats 
in het Heechhout, de entree is  
€ 7,50.

Kaarten bestellen 
Kaarten bestellen kan via de 
website www.eltssynrol.nl vanaf 
19 januari a.s. l

Helder kan met recht een veel-
zijdige band genoemd worden. 
Een band die op unieke wijze, 
zowel akoestisch als versterkt, 
een specifieke eigen sound weet 
te brengen. Een melodieus col-
lectief met meerstemmige zang 
is kenmerkend voor Helder. De 
groep speelt voor een deel eigen 
repertoire, aangevuld met mooie 
covers van onder andere Douwe 
Bob, BLØF, Marco Borsato, Volu-
mia en John Mayer. In 2011 won 
Helder met het nummer ‘Hjir’ 
de Fryske Music Night Award. 
Ook worden de eigen geschreven 
nummers regelmatig gedraaid 
op Omrop Fryslân.
Ruim 15 jaar geleden richtten 
de broers Roelof (gitaar/lead-

zang) en Sido Wagenaar (drums/ 
leadzang) de band Helder op. De 
band wordt gecompleteerd door 
Jan Roorda (toetsen) en René 
Mulder (bas). Het zijn zeker geen 
onbekenden in Friesland. Ze heb-
ben de afgelopen jaren dan ook 
niet stilgezeten. Naast de "eigen" 
optredens werkt Helder regelma-
tig mee aan bijzondere projecten 
en werd begin 2016 de CD ‘Stilte 
yn’e stoarm’ gepresenteerd. 
Het afgelopen jaar zijn de man-
nen opnieuw druk bezig geweest 
met het opnemen van een aantal 
eigen Friestalige nummers. Waar 
de voorgaande CD’s versterkt wa-
ren, zijn de nummers nu akoes-
tisch opgenomen, in de ver-
nieuwde sound van de mannen 

van Helder. Begin maart volgt de 
presentatie van de nieuwe CD. 
Maar natuurlijk krijgt het pu-
bliek in Wier al een voorproefje. 
Behalve het bestaande repertoire 
zullen zij ook de nieuwe num-
mers al ten gehore brengen. Re-
den te meer om het concert bij 
te wonen! l

Helder
Zondag 20 januari 2019 
om 15:00 uur, 
Ioannis Teatertsjerke, 
Lautawei 5a, Wier
Entree € 10,00

Reserveren: 
Herman Sytema 0518-461506 
of h.syt@outlook.com

Jeugdtoneel Elts Syn Rol 
speelt “De kat op learzens”
De jeugdspelers van toneelvereniging Elts Syn Rol zijn de hele winter al druk bezig met het stuk 
dat zij op 2 en 3 februari a.s. op de planken zullen zetten. ‘De kat op Learzens’ is gebaseerd op ‘De 
Gelaarsde Poes’ en geschreven door Don Duyns. 



 

Redactieleden:
Henny van der Graaf
Jan Joostema
Henk Muller
Frans Rob
Harmke Siegersma
Joke Wassenaar
Maaike Moerland

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: advertentie@berlikum.com
Kopij: krant@berlikum.com 

Colofon 
Op'e Roaster

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

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

verd in een Microsoft Word file en gemaild naar:               
krant@berlikum.com 

-    Foto’s die geplaatst moeten worden als apart bestand aan-
leveren.

  Let op: Foto’s of illustraties gedownload van internet zijn 
soms ongeschikt voor plaatsing in de krant. Zorg ervoor 
dat de afbeeldingen in het uiteindelijke formaat een reso-
lutie hebben van minstens 300 dpi (min 1 MB) in JPG, TIFF 
of PSD file. 

-  Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. 
-    De redactie behoudt zich het recht voor tekst in te korten 

of artikelen te weigeren. 

Sluitingsdata voor de eerstvolgende editie van      
Op ‘e Roaster
•  Advertenties dienen uiterlijk woensdag 7 febuari 2019 

aangeleverd te worden per email: advertentie@berlikum.
com. 

•  Kopij dient uiterlijk woensdag 7 februari 2019 op de  
redactie aanwezig te zijn via krant@berlikum.com

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
zaterdag 16 februari 2019

■  MATRASSEN, LATTENBODEMS, DEKBEDDEN,  

KUSSENS, BEDLINNEN

■ DAMES- EN HERENKLEDING

■ WERKSCHOENEN, KLOMPEN, DAMESSCHOENEN

■ GEREEDSCHAPPEN

■  AUTO ONDERHOUDSPRODUCTEN,  

 AUTO/AANHANGWAGEN ONDERDELEN

■ SPEELGOED

■ HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN

■ BREI- EN HAAKGAREN, HANDWERK ARTIKELEN

■ LEVENSMIDDELEN

■ VERF EN SCHILDER ARTIKELEN

■ HOME DECORATIE

■ HONDENVOER

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

Tichelersdyk 28b Berlikum

1500 m2 

winkelplezier!

En gratis parkeren 

voor de deur!

Volgende maand uw advertentie hier?

Voor meer informatie neem contact op via: 
advertentie@berlikum.com

Een goed begin is het halve werk...

Zet in de maanden januari ‘19 of februari ‘19 je huis te koop bij G2 makelaars en ontvang: 

25% korting op de courtage!   

Indien je ook de aankoop van je nieuwe huis door ons laat verzorgen 

verhogen we dit naar 35%!

Natuurlijk leggen wij je precies uit hoe het werkt en wat we voor je kunnen betekenen. 
Bel, mail of app je ons voor een vrijblijvende kennismaking?

bellen: 0517-380510
appen: 06-83085038 

mailen: info@g2makelaars.nl


