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DORPSKRANT VOOR BERLTSUM EN WIER 

10 16lzaterdag 21 oktober

Anna hat yn ‘e winter ‘kniekousen’ oan. Se is tige grutsk en 
ropt tsjin har mem: “Sjoch, ik ha sokken mei lange mouwen 
oan!”

In heit en mem ride fan ‘e stêd nei hûs at mem tsjin heit 
seit: “Net sa hurd, daliks fljocht der in berntsje oer de dyk!”. 
wêrop se fan de achterbank ôf heare: “Nee hjer mem, ik kin 
net fleane”…

Merlijn (3): “Ik bin net lilk, ik bin Merlijn!!!” l

En deze warmte was ook het 
gevoel dat we kregen op onze 
tocht langs de ca. 50 bedrijven. 
Een gevoel van welkom zijn en 
het was bijzonder laagdrempe-
lig. De leden van Undernimmend 
Berltsum Wier hadden hierbij 
voor een bijzonder aanspre-
kende aanpak gekozen. Op een 
natuurlijke wijze werden bezoe-
kers en ondernemers met elkaar 
in gesprek gebracht. Tijdens dit 
gesprek werd een toelichting 
gegeven van de mogelijkheden 
van het bedrijf en tegelijk een 

antwoord gevonden op de vraag 
die vooraf was gesteld door de 
organisatie. Bezoekers konden 
met al die antwoorden een bal-
lonvaart in de wacht slepen. 
Voor uw verslaggever betekende 
deze aanpak een prachtige dag 
in Berltsum met bijzonder veel 
informatie over en achtergron-
den bij de bedrijven. Zoveel zelfs 
dat de dag voorbij was en ik nog 
niet alle bedrijven had bezocht. 
Het was gewoon een dag-evene-
ment. En wat hebben we toch 
een diversiteit aan bedrijven in 

ons midden, prachtig! Het geeft 
tegelijk aan dat we de bedrij-
ven gewoon moeten en kunnen 
benaderen. De ondernemers 
zien u namelijk graag komen. 
Zij kunnen wellicht ook voor u 
iets betekenen. Voor een beeld-
verslag van deze dag nodig ik 
u uit om de fotopresentatie op 
berlikum.com te bekijken. De 
foto’s geven een goed beeld van 
de bedrijven en de activiteiten. 
De ondernemers van Berltsum 
en Wier, kunnen wat voor je 
kunnen betekenen l DICK

Een warm onthaal tijdens de Bedrijvendag 
2016 in Berltsum
Het initiatief van de ondernemers in Berltsum en Wier om zich collectief te presenteren aan 
belangstellenden vond zaterdag 1 oktober 2016 plaats onder een heerlijk warm zonnetje.

Dag-opening door voorzitster Ûndernimmend Berltsum-Wier, Janneke Bergsma

De algemene conclusie was dat 
Berltsum er goed voor staat. De 
aandachtspunten, die er natuur-
lijk altijd zijn, zijn door SBB aan-
gegeven aan de gemeente en aan 
de woningstichting. Het jaarlijk-
se overleg met de gemeente is ge-
weest op dinsdag 20 september. 
Hierbij waren aanwezig: de bur-
gemeester, de beide wethouders 
van de gemeente en zes bestuurs-
leden van SBB. Het was een zeer 
positief overleg. We hebben de 
actielijst behandeld. Verder heb-
ben we nog wat aparte punten 
behandeld zoals verkeersveilig-

heid en buitengewoon opspo-
ringsambtenaren (BOA’s) voor 
hondenpoep overlast. De BOA’s 
zijn inmiddels aangesteld door 
de gemeente en zullen binnen-
kort wel zo nu en dan zichtbaar 
zijn in Berltsum. Tijdens één van 
onze reguliere vergaderingen 
hebben wij kennis gemaakt met 
het beweegteam en het gebieds-
team van de gemeente. Zij heb-
ben zich voorgesteld en verteld 
wat zij in de gemeente doen.
Ook u kunt iets voor Berltsum 
betekenen door donateur te wor-
den van SBB. Door de bijdragen 

van donateurs kunnen wij ons 
werk doen. De jaarlijkse bijdrage 
is € 8,00. Wilt u donateur worden 
meld u dan aan bij onze penning-
meester of via de mail naar SBB@
Berltsum.com. Wij vergaderen 
altijd op de eerste maandag van 
de maand om 19.30 uur. Hebt u 
ook iets te melden aan of te over-
leggen met SBB, kom dan op het 
inloopspreekuur dit is altijd het 
eerste punt van onze vergade-
ring. Onze eerstvolgende verga-
dering is maandag 7 november 
in dorpshuis It Heechhout. Wij 
zien u graag langskomen! l

Hemmemapark floreert in 2016
Zaterdag 8 oktober 2016 hebben wij de laatste fruitplukdag 
met onze vrijwilligers gehad. Er was een rijke oogst: er is 
ruim 1000 kg fruit geplukt. 

Wij hebben een afzetmoge-
lijkheid bij de weidewinkel 
van Griet en Jelmar Lauten-
bach. Met de SPAR zijn wij in 
overleg. Dat levert ons wat ex-
tra inkomsten op. Samen met 
de verkoop van hout konden 
wij weer een paar wensen in 
vervulling doen gaan.
Wij hebben 8 soorten bloem-
bollen kunnen planten (stin-
zenplanten) en 33 nieuwe 
fruitbomen achter de werk-
schuur zijn voorzien van 
infobordjes. Totaal zijn er 
nu bijna 100 soorten fruit in het Hemmemapark aanwezig. Voor 
liefhebbers is hiermee een interessant arboretum van fruitsoorten 
ontstaan. Het zijn voornamelijk oude fruitrassen die de moeite 
waard zijn om te behouden voor het nageslacht. Komend jaar wil-
len wij, samen met de werkgroep CHFR, de infoborden van de Cul-
tuurhistorische Fietsroute vernieuwen. De oude zijn te klein en 
verschoten door weersinvloeden. De subsidies zijn nagenoeg dek-
kend. Wij hebben ook nagedacht over de mogelijke vestiging van 
een Toeristisch Overstappunt (een zogenaamde TOP locatie). De 
kanoroute zou hier een uitstekend onderdeel van kunnen uitma-
ken. Deze is nu al in beheer bij Stichting Hemmemapark. Met een 
routebeschrijving en het aanbrengen van routebordjes zou deze 
route nieuw leven ingeblazen kunnen worden. Het jaar 2017 zal 
in het teken staan van de opvoering van het spektakelstuk ‘Bauck 
van Hemmema’ in het park. Hiervoor is door derden een speciale 
stichting in het leven geroepen. De Stichting Hemmemapark zal 
hand- en spandiensten verrichten l 

Matthé van Hout

Nieuws van Stichting Berlikumer Belangen (SBB)
De dorpsschouw is geweest op donderdag 1 september, het was zonnig weer en we zijn eropuit 
getrokken. Met twee medewerkers van de Wonen Noordwest Friesland, wethouder Dijkstra en 
een ambtenaar van de gemeente hebben drie bestuursleden van SBB in twee uur een ronde door 
Berltsum gelopen. 



Bouwen is
teamwerk! 

Bij bouwen komt nogal wat kij-
ken. Hoe omvangrijker het pro-
ject, des te meer partijen zijn 
er bij betrokken. Om een klus 
naar wens te klaren, is ervaring 
alleen niet voldoende. Want elk 
project - groot of klein - heeft 
een coach nodig. Iemand die 
eruit haalt, wat erin zit door op 
de juiste tijd de juiste mensen 
in te zetten en aan te sturen. 
Zodat men elkaar in vakman-
schap aanvult en functioneert 
als één team. 

Spreekt u dit aan? 
Spreek dan eens af met 
Zijlstra Bouw in Berlikum.

Zijlstra Bouw B.V.       |     It Koartlân 1, 9041 VB Berlikum       |     Telefoon   0518 - 46 20 63
Fax   0518 - 46 10 37        |        E-mail   info@zijlstrabouw.nl          |       Site   www.zijlstrabouw.nl
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Bouwbedrijf 
v.d. Graaf
20 jaar vakmanschap in o.a.

•   Nieuwbouw, verbouw en        
onderhoudswerkzaamheden

• Isolatieglas leveren en plaatsen
• Hout- en kunststofkozijnen
• Badkamers

It Koartlân 7, Berltsum
T 0518-462246
M 06-53378373
www.bouwbedrijfvdgraaf.nl

Met het oog op de herfst
leg je 'em nu al vast: de

NAJAARSBEURT
Neem contact met ons op

voor een vrijblijvende offerte

Van Tuinen Tuinservice
johan@vantuinen.nl 
www.vantuinen.nl

T 0518 46 26 67 | M 0653 94 40 14
Hemmemawei 2 | 9041 CD Berltsum

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

Voor een 
zichtbare 

verzorgingBuorren 76, Berltsum
Telefoon 0518-461744

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

Berltsum
0518-41 92 95
www.siegersmagevelrenovatie.nl

In het onderstaande verhaal vertelt hij 
ons iets over zich zelf. Wij horen iets 
over zijn hobby’s, school en hoe hij het 
vindt om in Berltsum te wonen. De eer-
ste schoolweken zijn alweer achter de 
rug, benieuwd dus hoe het Idwer tot aan 
nu toe bevalt! Veel leesplezier gewenst 
met zijn eigen geschreven verhaal!

Mijn naam is Idwer Blanksma en mijn 
leeftijd 11. Ik woon met mijn ouders en 
broer. Mijn vader maakt lijsten en mijn 
moeder schilderijen. Ik hou van voetbal-
len, atletiek en handballen, dus ik hou 
heel veel van sporten. Ik zit soms achter 
mijn tablet en voetbal. 
Ik vind dat ik op een leuke school zit 
want we werken met tablets. Maar soms 
is het ook wat minder omdat ik dan 
niet goed heb geslapen. Ik heb veel zin 
in schoolkamp en leuke dingen met de 
klas te doen. Ik wil later bioloog of piloot 
worden omdat ik wel van de natuur hou 
en van vliegen. Het speeltuintje vind ik 

leuk in Berlikum omdat er veel activitei-
ten zijn te doen. Maar de wegen worden 
wel snel veranderd en dat is wel verve-
lend. 
De voetbalvelden en de kaatsvelden zijn 
lekker groot en dat maakt het nou mooi, 
maar ze kunnen achter de goals nog wel 
van die grote netten hangen. Want dan 
hoef je niet steeds erover te klimmen. 
Ik zou niet mijn hele leven in Berlikum 
wonen omdat ik ook wel iets anders wil 
ontdekken.
Nee, ik weet niet wat het “Op ‘e Roaster” 
betekent.
Ik vind het wel belangrijk dat kinderen 
of mensen ook mogen zeggen wat ze 
willen veranderen.

Groet Idwer Blanksma. Bedankt!!!!!!!!

Tot zover de bevindingen van Idwer 
Blanksma in deze jeugdrubriek. In de 
volgende editie weer een ander persoon 
van groep 8 voor deze rubriek! l

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

Berltsum is nu leuk, maar het avontuur lonkt!

We hebben daar van alles kunnen zien 
en de bakker heeft ons een rondleiding 
gegeven. Het was best indrukwekkend 
om te zien in wat voor grote ovens alles 
wordt gebakken. Op dinsdag 13 septem-
ber kwam Geertje langs, zij is tandarts-
assistente. Ze heeft ons van alles geleerd 
over onze tanden en over goed poetsen 
Na afloop kregen alle kinderen een 
poetsdiploma.

Op dinsdag 20 september kwam er een 
echte politieagente op bezoek. Ze kwam 
in haar politie uniform dus dat zag er erg 
spannend uit. De kinderen kregen van 
alles te horen over haar werk en moch-
ten ook zelfs de handboeien even om, 
die handboeien waren erg zwaar. Langs 
deze weg willen we iedereen nog heel 

hartelijk bedanken voor het mogelijk 
maken van het  leerzame uitje naar de 
bakker en de tandartsassistente en poli-
tieagente voor het enthousiast vertellen 
over hun beroep.
Kinderopvang Okidoki, Mulseleane 13 
in Berltsum, tel.nr. 0518-461889, mail: 
okidoki@kinderopvangfriesland.nl l

Nieuws van Okidoki
In week 36, 37 en 38 hadden we bij Okidoki het thema ‘Beroepen’. In het kader 
hiervan hebben we op donderdag 8 september een bezoekje gebracht aan Bak-
kerij Wijnsma. 



 

Berltsum yn bedriuw
berlikum.com 9

Met een grote veelzijdigheid aan 
kledingmerken voor kinderen en 
dames en daarnaast ook nog tal 
van workshops, cursussen en het 
organiseren van kinderfeestjes, 
is het niet meer weg te denken 
in “de stal” van ondernemend 
Berltsum. 

Aanvankelijk met het dames-duo 
Bianca Renzema en Tjitske Mie-
dema aan het roer, echter sinds 
2014 voortgezet door Tjitske. De 
kracht van “Keunst en Kids” was 
al van oorsprong innovatie en 
creativiteit en mede daarom ver-
zorgt Tjitske sinds begin januari 
naailessen waar onverminderd 
- en wellicht verrassend genoeg - 
grote belangstelling voor bestaat.

Het was een mooie periode voor 
Tjitske, de duobaan met Bianca 
Renzema. Werkzaam in hun ei-
gen winkel, maar om voor twee 
personen voldoende rendement 
te behalen bleek niet altijd een-
voudig. Na goed onderling over-
leg en kijkend naar een praktisch 
reëel toekomstbeeld voor de win-
kel, nam Bianca het besluit een 
stapje terug te doen in het win-
kelgebeuren. 

Sedert 9 jaar bestaat de winkel 
inmiddels en alleen de naam al 
zorgt voor een glimlach maar 
vooral erkenning van creativi-
teit. Om je daarbij te handhaven 
als ondernemer in eigen dorp 
ben je genoodzaakt je blijvend 
te vernieuwen en iets speciaals 
aan te bieden. Want dat was iets 
wat beide dames beslist wilden: 
slagen in eigen dorp! 

Tjitske is overigens geboren en 
getogen in Stiens en vervolgde 
haar schoolloopbaan, na de 

MAVO in Ferwerd, aan de Mode-
vakschool in Leeuwarden. Reeds 
van jongs af aan had Tjitske af-
finiteit met mode en kleding 
(maken), een talent dat haar la-
ter dus weer van pas zou komen. 
Want naast haar grote liefde, de 
mode en alles wat daarmee sa-
menhangt, kwam er toevalliger-
wijs een geheel nieuwe carrière 
switch tussenbeide genaamd de 
V&D. “At je dêr wurkje koenen 
dan wiest wis fan in goede baan. 
Ik ha dêr de oplieding “assistent 
Horeca Manager” folge . Uteinlik 
ha ik dêr 18 jier wurke.”

Na de geboorte van zoon Wessel 
besloot Tjitske minder uren te 
gaan werken bij het warenhuis  
en rolde zij uiteindelijk met haar 
man Auke Wob Miedema in een 
duobaan in het café Hof van Hol-
land. “Dat wie in prachtige tiid 
mar ek o sa drok. Dêrneist wie 
Auke begjin njoggentiger jierren 
begûn as DJ en dat koste ek de 
nedige tiid.”

Na zes jaar fulltime Hof van Hol-
land en een vol en hectisch leven 
kwam het besluit om het horeca 
leven vaarwel te zeggen en een 
iets meer gestructureerd pad te 
bewandelen. Auke bleef DJ in 
zijn vrije tijd maar verruilde het 
gejaagde en onregelmatige leven 
van de horeca voor de vrachtwa-
gen. Bij Tjitske borrelde nog al-
tijd het mode gebeuren en haar 
ontmoeting met Bianca, toenter-
tijd buren, resulteerde uiteinde-
lijk, na zorgvuldige uitwerking 
van een ondernemingsplan in 
hoofd en praktijk, tot de win-
kel “Keunst en Kids”. Een lang 
gekoesterde wens ging hiermee 
in vervulling. Daar waar Bianca 
zich vol overgave stortte op het 

fotografie gebeuren, kleding en 
kunst, werd de kleding en mode 
tak Tjitske haar specialiteit.

Voor Tsjitske blijft het ook nu de 
economie weer een beetje aan-
trekt altijd weer een uitdaging 
om nieuwe dingen te bedenken 
die het bedrijfspotentieel vergro-
ten. Vandaar ook dat het idee van 
het aanbieden van naailessen 
voor zowel beginners als gevor-
derden ontstond. In een gezellig 
samenzijn waarbij de nadruk ligt 
op plezier en functioneel bezig 
zijn zodat je binnen enkele les-
sen reeds het een en ander kunt 
maken. 
Van ver uit de regio stromen de 
cursisten binnen en geven het 
naai-vak weer een impuls. De 
groepen zijn divers qua deelname 
van verschillende leeftijdsgroe-
pen en dus niet alleen moeders 
met kinderen. “It wie foar my ek 
ôfwachtsjen hoe it gean soe mei 
it jaan fan naailes. At ik sjoch dat 
it net goed giet dan ha ik altiten 
de oanstriid yn te gripen mar ik 
ha wol ûnderfûn dat de kursisten 
it sels dwaan moatte.”

De cursus is nu alweer in volle 
gang en met groot enthousiasme 
worden de lessen gevolgd. Ruim-
te voor wat extra deelnemers is 
er altijd dus mocht u de drang 
voelen weer eens ‘ouderwets’ te 
handwerken en wellicht onver-
moede talenten aan te boren, 
dan bent u van harte welkom. 
Tjitske is geheel in haar element 
nu zij volop van haar passie kan 
genieten. (voor meer informa-
tie bekijkt u de websites www.
keunstenkids.nl en www.koeke-
loeronline.nl) l

JAN J

“Keunst en Kids” vindt weer nieuw patroon 
met geven van naaicursus!
In de afgelopen jaren is “Keunst en Kids” in Berltsum en omstreken een echt begrip geworden.

Tjitske in haar element

Eerste Initiatief Enerzjykoöpe-
raasje Berltsum-Wier u.a.
Op 20 en 22 september 2016 trad het oprichtingsbestuur voor 
het eerst naar buiten met een initiatief om de inwoners van 
Berltsum en Wier te betrekken in het veilig stellen van de 
huidige en toekomstige energievoorziening in onze leefom-
geving. Met een folder die huis aan huis is verspreid, zijn alle 
inwoners van Berltsum en Wier hierover geïnformeerd.

De koöperaasje (EKDBW) wil als platform en kennisbank aan de 
slag gaan met de leden voor het besparen en opwekken van (duur-
zame)energie. Voorzitter van de coöperatie is Durk Miedema. Het 
bestuur bestaat verder uit: Sipco Dijkstra (secretaris), Freerk Algra 
(penningmeester), Wessel Koning (algemeen lid) en men is nog op 
zoek naar een vijfde lid.
Voorzitter Durk Miedema geeft in zijn inleiding direct een paar 
kanttekeningen weer; “Wanneer je alleen voor financieel gewin 
gaat, is dit initiatief niet “de kip met de gouden eieren. Wel kun-
nen we een goed rendement bieden en aanzienlijk beter dan op 
een spaarrekening.
Maar belangrijker is dat we de politiek moeten overtuigen. De 
overheid heeft met het heffen van belasting zelf een groot belang 
bij verbruik van energie. Een voorbeeld hierbij is de NAM en de 
manier waarop de politiek met de ingezetenen van de provincie 
Groningen omgaat. Het laat de belangenverstrengeling zien.
Met deze coöperatie (dus met leden) staan we sterk en kunnen we 
samen met andere coöperaties de politiek beïnvloeden”.
Het oprichtingsbestuur laat de aanwezigen deze avond kennis 
maken met hetgeen zij kunnen betekenen voor de inwoners van 
Berltsum en Wier. Tegelijk geven ze aan dat ze openstaan voor 
initiatieven van de inwoners.

In de toelichting van Wessel Koning wordt duidelijk dat er al con-
crete plannen zijn die op korte termijn uitgevoerd kunnen wor-
den. Als bestuur is ervoor gekozen om idealistisch en tegelijk rea-
listisch te beginnen.
Het eerste project in Berltsum is in ontwikkeling en kan worden 
ingevuld. Het betreft het collectief plaatsen van zonnepanelen die 
ongeveer 70.000 kWh kunnen opwekken. Hiervoor is ruimte op 
loodsen beschikbaar. De collectiviteit bestaat uit het collectief in-
kopen, plaatsen en beheren van de zonnepanelen door de coöpe-
ratie. Na tien jaar is de investering terugverdiend m.b.v. de “post-
coderoosregeling”. Daarna kan er geoogst worden.
Leden van de coöperatie kunnen via participaties “een aantal zon-
nepanelen kopen” die overeenkomen met hun huidige elektrici-
teitsverbruik. Met de stroomopbrengst van de participaties wordt 
elk jaar door de elektriciteitsleverancier een korting gegeven op 
de energierekening, wat neerkomt op een korting van 12,18 cent 
per kWh (energiebelasting incl. BTW retour). De regeling is gega-
randeerd voor 15 jaar. Ter illustratie: Uw redacteur verbruikt 4200 
kWh per jaar en kan dus rekenen op een korting van ruim 510 
euro per jaar. In de berekening van het bestuur maakten ze duide-
lijk dat deze investering in 10 jaar kan worden terugverdiend. Een 
participatie staat gelijk aan 1 paneel. Het gaat te ver om in deze 
publicatie alle ins en outs te vertellen zoals we die tijdens de pre-
sentatie te horen hebben gekregen. Ook in andere plaatsen wor-
den thans vergelijkbare initiatieven opgestart om tot een eigen 
duurzame energievoorziening te komen. Belangstelling? Stuur 
een e-mail naar: duorsumbenw@gmail.com l

DICK



a d m i n i s t r a t i e  e n  M K B - a d v i e s

Bitgumerdyk 30b  |  9041CE Berltsum 

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

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

    

Sijbren van Tuinen
registermakelaar - taxateur

Sybren van Tuinen

registermakelaar - taxateur

* taxaties (o.a.-gevalideerd NHG)

* aan- en verkoop onroerend goed

* lid VBO-Taxateurs Unie-SCVM-NRVT

Neem vrijblijvend contact op
via tel. 0629.07.03.03

In mei zijn we begonnen met de voorbe-
reidingen. Met een klein clubje mensen 
hebben we ideeën op tafel gegooid. Op 
de ‘Hôfsleane Midden’ wonen mensen 
van alle leeftijden, best moeilijk om iets 
te bedenken wat leuk is voor jong en 
oud. 

Tijdens de voorbereiding kwam ter spra-
ke dat er bij een groot aantal huizen op 
de Hôfsleane nog oude fruitbomen in de 
tuin staan. Konden we hier misschien 
iets mee bedenken? Qua activiteit niet 
zo snel, wel ter inspiratie voor een nieu-
we naam voor de buurtvereniging. We 
waren het al eens dat de naam ‘Hôfslea-
ne Midden’ niet een hele aansprekende 
naam was voor onze buurtvereniging. 
Het Fries woordenboek kwam op tafel: 
Fruit, hoven, historie, Hôfsleane… De 
Hôfkerij! Iedereen was enthousiast, dit 
moet hem worden.

Maar we dwalen af… nu hadden we in-
eens een nieuwe naam maar nog geen 
burendag. Wat willen we? De buurt 
mooier maken? Nee, we zijn tevreden. 
De komst van W.A. en Máxima had er al 
voor gezorgd dat de perkjes er strak en 
gevuld bij staan. We komen erop uit dat 
we gewoon een leuke middag willen met 
zijn allen. 

Het thema van hoven en fruit blijft han-
gen en we komen uit op pompoenen. 
September en oktober ‘pompoen-maan-
den’, daar kunnen we genoeg leuks mee 
doen.

Op 24 september was het zover, het 
plein bij Berlinga state was de locatie 
voor onze burendag. Tent opgezet en 
mooi versierd met de gesponsorde at-
tributen van Douwe Egberts. Na aanmel-
ding van ons project op burendag.nl kre-
gen we namelijk een leuk pakket voor 
de buurt met o.a. koffie, bekers, vlag-
gen, stoepkrijt, etc. Er was er een flink 
aantal pompoenen gehaald bij Marja, 
onze ‘verre buur’. 

Onder leiding van Roelinka, een ware 
pompoen-uithol-kunstenares, hebben 
we de mooiste kunstwerken gemaakt. 
Dit terwijl de oudere generatie genoot 
van koffie, zelf gemaakte pompoencake 
en de kinderen om zich heen. De pom-
poenen die klaar waren, werden met 
een getal onder de 20 verloot. 

Na het uithollen van de pompoenen 
stond er voor iedereen een kom pom-
poensoep klaar. Na “wat is dit?”, “kin 
je dit ite?” en “dat ha’k nog noait hân” 
heeft iedereen gesmuld! Want, wat mijn 
buur niet kent… ging hier niet op.

Aan het eind van deze gezellige mid-
dag, waar we ook gewoon leuk met onze 
buren hebben gepraat, werden er pom-
poenrecepten uitgewisseld en geconclu-
deerd dat dit voor herhaling vatbaar is.
Wil je meer informatie over of ideeën op 
doen voor buren dag ga dan naar www.
burendag.nl. Heb je er een financiële 
bijdrage voor nodig? Ga dan naar www.
oranjefonds.nl l

Burendag op de Hôfsleane: 
Wat de buur niet kent…
‘Een leuke middag met alle bewoners van ‘Hôfsleane Midden’. Lang hoefden 
we er niet over na te denken: we gingen een ‘Burendag’ organiseren. De datum 
was al bekend: 24 september 2016. Dit is namelijk de officiële landelijke bu-
rendag.

Geslaagde burendag voor jong en oud bij buurtvereniging ‘De Hôfkerij’.

Door de verkoop van loten kunnen er 
weer diverse activiteiten en uitjes wor-
den georganiseerd voor onze gasten. Het 
afgelopen jaar hebben wij een bezoek 
gebracht aan het Dierenpark in Emmen, 
zijn naar Texel geweest en hebben diver-

se tuincentra bezocht. Vanaf 24 oktober 
worden de winnende loten bekend ge-
maakt op www.zonnebloem.nl 

Bedankt alle vrijwilligers van de Zonne-
bloem! l

Zonnebloem afdeling St Annaparochie 
e.o. - Zonnebloemloterij 2016
Hierbij willen wij een ieder die ook dit jaar weer loten van de Zonnebloem 
heeft gekocht bedanken. 

Maestro
OpMaat presenteert aan u drie Berltsumer Maestro's. Deze dirigenten in de dop zul-
len het orkest gaan dirigeren. Wie dat zijn, houden we nog even voor ons zelf. Mis 
het niet en komt dat zien! Vrijdag 18 november 20.00 uur in Sans Souci l

Samar in Momint...

Doodlopende weg, deel II

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
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Foldien en 
akseptearre
Wannear binne jo foldien? En 
is ‘net foldien’ wêze gelyk as 
begearich wêze; as altiid mear wolle? De Dikke van Dale bes-
kriuwt it as folget: “niet meer begerend; aan de verwachting 
voldoen”.Miskien is net foldien wêze ek wol gelyk oan it better 
dwaan wolle. Mar is dit no negatyf as posityf? 
Net foldien wêze kin ek mei immen oars te krijen hawwe. By-
gelyks net foldien wêze om 't jo graach mear klear stean wolle 
foar in oar. Net foldien wêze kin ek in dream wêze. In dream 
die ‘t je graach ferwêzentlikje wolle, as in dream die ‘t je ge-
woan graach dreamen bliuwe. Je ha dreamers en minksen dy 
‘t roppe: “gewoan dwaan”. Minsken dy ‘t moai fine sa at it giet 
en minsken die it wol dogge. De ien mei sukses en de oar troch 
op ‘e snút te gean. En is op je snút gean kwealik? As leare je 
der just wer fan. Is ‘gewoan dwaan’ lef hawwe, as is it dom? 
De maatskippij fan hjoed hat soms hege ferwachtingen fan 
ús. Dat jo wat moatte omdat je tinke dat immen oars it fan jo 
ferwachtet. Je sjoche dat by ferskate saken. Fan in puber wurdt 
ferwachte dat hy as sy studearjen giet. Dan heart men in goede 
baan te sykjen. In pear jier flink oan ‘e bak en dan rattelje by 
de froulju de aaistokken en at it mei sit dan ha je rûn je tri-
tichste “huisje, boompje, beestje”. Foldien as opsyk nei mear, 
nei wat oars? Wat no at de puber graach de wrâld yn wol, je de 
aaistokke net hearre wol? Of dat men as heit of mem graach 
thús bliuwe wolle by de bern. Akseptearet de maatskippij dat? 
As tinke je sels dat de maatskippij it net akseptearet? At jo je 
foldien fiele by de kar die ‘t jo meitsje, dan moat je eins boppe 
alles stean en je foldien fiele. Is jo glês heal fol as heal leech? 
Hoe je ek yn it libben stean, yn sân sleaten tagelyk as stap foar 
stap, at jo je er foldien bei fiele dan sitte je goed. Elkenien leit 
in begryp as ‘foldien’ op syn as har eigen wize út. Der is net 
in goed as fout yn. It wichtigste is dat jo die kar meitsje die it 
beste bei jo past. En miskien ek wol sa wichtig dat jo in oar 
syn as har kar ek akseptearre. Sels genietsje ik folop fan myn 
hûnelibben, faaks foldien en bytiden wat dreamerich l

It Berltsumer Hûntsje

Nieuws van Berltsum Foarút!
De Berltsumer Beamkes staan alweer een poos op de volgen-
de plaatsen: Spar, Groene Kruis, Kerk en Berlinga State. Het is 
goed, net zoals bij echte bomen, om deze soms te verplaatsen. 
Dit gaat ook gebeuren met de Berltsumer Beamkes. 

We gaan een beamke verplaatsen van Berlinga State naar Fysio-
praktijk Eijzenga. We hopen dat het beamke weer beter zal bloei-
en op deze nieuwe plaats. Via de Beamkes proberen we vraag en 
aanbod in beeld te krijgen en een koppeling te leggen. Met de 
Beamkes willen we de inwoners van Berltsum die iets te vragen 
hebben, verbinden met mensen die graag iets willen doen voor 
een ander. Het gaat om kleine klusjes, gezellige activiteiten en 
praktische hulp. Ergens hulp bij nodig of graag iets doen voor een 
ander? #durftevragenofaantebieden! Verder zijn we druk bezig 
met de pilot “BUURTKAMER”, oftewel een ontmoetingsplek rea-
liseren voor het dorp. Nieuwsgierig? In de volgende editie van op 
‘e Roaster hierover meer… Heeft u vragen hierover of wilt u graag 
meer informatie dan kunt u contact opnemen met: Marloes Nico-
lai - E m.nicolai@paletgroep.nl, tel: 06-51026736. Ook kunt u con-
tact opnemen met Sieta Kuipers - E. s.kuipers@welzijnmiddelsee.
nl, tel: 0518-460805 l
Namens de werkgroep Berltsum Foarút

De gymnasten en turnsters zijn 
begonnen met de trainingen van 
hun wedstrijdoefeningen. Ook de 
trainingen op zaterdag zijn weer 
bezig. Voor de kleuters staat het 
Nijntje Beweegdiploma op het 
programma. In de kleuterleeftijd 
vindt bij kinderen de grootste 
ontwikkeling van de motoriek 
plaats. Verbindingen en vertak-
kingen van de hersencellen ko-
men dan tot stand. Een goed mo-
torisch fundament is van sterke 
invloed op de fysieke en mentale 
gesteldheid, ook voor later. Daar-
naast is bewegen voor een jong 

kind van groot belang om over-
gewicht tegen te gaan. Op basis 
van deze kennis is door de KNGU 
het Nijntje beweegdiploma ont-
wikkeld. Het beweegdiploma 
dient als basis voor vrijwel alle 
sporten die eventueel op latere 
leeftijd door een kind of jongere 
worden beoefend. In november 
gaan wij hiermee van start op 
de woensdagmiddag van 13.15 
tot 14.00 uur. U kunt hier meer 
informatie over lezen op onze 
website. We hebben nog ruimte 
voor enkele kleuters. Uw kind is 
van harte welkom om eerst een 

gratis proefles te volgen.
De “Dames Conditie Groep” 
(kortweg DCG, actief op de dins-
dagavond van 19.30-20.30 uur) 
heeft sinds kort, mede dankzij 
een donatie van Stichting Do-
natie Dorpsgemeenschappen 
Berltsum en Wier, de beschik-
king over extra materialen zoals 
steps, halters en gewichten. Hier 
zijn we als bestuur enorm blij 
mee omdat we onze DCG-leden 
op deze manier een nog gevari-
eerdere les kunnen aanbieden l

Bestuur GV Berlikum

Voor de muzykferiening is dit 
een sportieve manier om de club-
kas te sponseren. De deelnemers 
konden kiezen voor de 5, 10, 
15 of 25 kilometer. Voor de eer-
ste maal was er voor runners de 
gelegenheid om de route van 5 
km te gebruiken als oefenloop. 
En voor de kinderen was er een 
kidsrun van 2 km. 
De 25 kilometer was het meest 
in trek: maar liefst 50 deelne-
mers liepen deze afstand. In to-

taal deden er, tot tevredenheid 
van de organisatie, 106 mensen 
mee aan de kuiertocht. De deel-
nemers waren erg enthousiast 

over de organisatie en over de 
te lopen routes. Ze hebben ge-
noten van de prachtige weidse 
omgeving van Berltsum. In deze 
omgeving worden nog geen kui-
ertochten georganiseerd dus hier 
heeft ‘OpMaat’ een gat in de wan-
delmarkt ontdekt. 
Het zal dus ook een terugkerend 
evenement worden. De datum 

voor de volgende tocht is 30 sep-
tember 2017. Iedereen is meer 
dan van harte welkom om mee 
te lopen!! l

Kuiertocht 24 september 2016 een succes
Muzykferiening ‘OpMaat’ te Berltsum heeft zaterdag 24 september 2016 voor de tweede maal, een 
kuiertocht georganiseerd. Het weer was prachtig en de routes niet minder mooi. 

Nieuws van Gymnastiek Vereniging Berlikum
Het lijkt nog maar zo kort geleden….de zomervakantie. Toch zijn we alweer een aantal weken ver-
der. De leden van onze gymnastiekvereniging zijn weer volop in beweging. 

Muzikale top-talenten strijden 
voor titel Nederlands Kampioen
Lisanne Terpstra mocht deelnemen aan dit kampioenschap voor solisten en ensembles voor blaas-
instrumenten. 

In mei deed ze mee aan de Friese 
Kampioenschappen te Leeuwar-
den en behaalde daar de eerste 

prijs. Ze had daardoor de eer om 
onze provincie te vertegenwoor-
digen tijdens de Nederlandse 

Kampioenschappen. Aan dit kam- 
pioenschap doen de beste, veelal 
jonge, talentvolle muzikanten 
uit heel Nederland mee.

Zaterdag 1 oktober 2016 was het 
dan eindelijk zo ver. Samen met 
de pianiste Attie van Halderen 
speelde ze op bugel de solo Con-
certino for Flugelhorn; William 
Himes. Lisanne speelt in de eer-
ste divisie en werd beoordeeld 
door de jury Danny Oosterman 
en Jos van de Braak. Ze kreeg 84 
punten en behaalde daarmee de 
4e plek! Een super presentatie 

Enkele opmerkingen uit het ju-
ryrapport: "Virtuoze afsluiting 
van een uitstekend optreden met 
een goede techniek, mooie klank 
en veel muzikale drive" "goede 
hoogte!" l

Eten met een praatje 2016-2017
Eten met een praatje gaat weer van start met een nieuw 
seizoen. Gezellig samen eten voor jong en oud en verhalen 
delen. Verhalen delen, het begint met “Eten met een praatje”.

Je vertelt elkaar wat je die dag allemaal hebt beleefd en gedaan tij-
dens het eten. De maaltijd, soep, hoofdgerecht en een toetje, staat 
dan weer voor u klaar in de Kruiskerk Berltsum. De praatjes moet 
u zelf meenemen. Met veel plezier nodigen wij u uit voor vier vrij-
dagavonden (28 oktober 2016, 2 december 2016, 27 januari 2017 
en 17 maart 2017), aanvang 18.00 uur (zaal 17.45 uur open). En 
het is ook nu weer “boter bij de vis”. De kosten zijn € 10,00 per 
keer. U kunt zich opgeven voor één of meerdere avonden bij Hen-
nie Kalma, telefoon 0518-462278 of bij Uilke Strooisma, telefoon 
0518 - 46.20.89. Het liefst verwelkomen wij u natuurlijk alle avon-
den. Opgave graag uiterlijk maandag 24 oktober. Wij kunnen dit 
dan aan de hand van de opkomst doorgeven aan onze koks l
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 HUISARTSPRAKTIJK COMELLO 

BERLIKUM 
 

 Griep Vaccinatie 

2016 

 

WOENSDAG 2 NOVEMBER 

10.30 UUR - 11.30 UUR 

 

DONDERDAG 10 NOVEMBER 

16.00 UUR - 17.00 UUR 
 

 

 

plaats: 

IN DE HUISARTSPRAKTIJK!! 
 

 

VERGEET NIET UW OPROEPKAART  

MEE TE NEMEN! 
 

 

Afgelopen weken heeft de gemeente Menameradiel opdracht gegeven om de ijsbaan in Berltsum breder 
te maken. De ijsbaan is voor en achter in vorm gebracht, de grote wens die door het bestuur van IJsclub 
Berlikum is ingediend bij de gemeente. Met name bij het clubgebouw is nu aanzienlijk meer ruimte voor 
toeschouwers en schaatsers die de ijzers onderbinden. Door de verbreding kunnen nu ook snelle schaat-
sers de draai krijgen. Na ruim 100 jaar is de ijsbaan van Berltsum  in topvorm gebracht. Het is nu wachten 
totdat koning winter zich aandient l      Foto: Hieke Joostema-Greidanus

IJsbaan Berltsum in topvormVolksdansgroep Berltsum - ‘De 
Trochsetters’ - wol graach troch…
De volksdansgroep uit Berltsum is op zoek naar nieuwe 
leden. Heeft u altijd al iets gehad met dansen of is volksdan-
sen iets voor u, twijfel dan niet langer maar kom gerust eens 
langs bij de volksdansgroep. 

Vanaf september tot en met mei wordt er iedere dinsdag van 14.00 
- 15.30 uur onder deskundige begeleiding gedanst. Bij volksdan-
sen is het zo dat je nooit met een vaste danspartner danst omdat 
het kring-, figuur- en rij-dansen zijn. De dansen zijn eigenlijk ont-
staan om anderen te ontmoeten. Volksdansen is op een plezierige 
manier ontspannen en bewegen. Iedereen kan het leren dus kom 
gerust eens langs en dans mee om te zien of het iets is. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met mevr. J. Terpstra, tel.: 
0518-461783 l

En dy klaai moast mei preammen 
ferfearn wurde oer it wetter. Ea-
rst oer de Klaaifeart rjochting it 
doarp, dan achter de Singel lâns 
nei de brêgen fan de Tramdyk 
en it Pypke. Dêrnei  oer de East 
Yndyske Opfeart achter de Buor-
ren lâns nei it Wiid, links ôf de 
Ljouwerter Feart op en dan by de 
Tichelersdyk lâns op nei it tichel-
wurk, krekt bûten it doarp.
Ek hjoeddedei kinne je noch op 
de klaaifeart farre, mar dan mei 
in kano. Myn tocht begjin ik by 
kanoferhier “De Valbrug”, heal-
wei Berltsum en Sint Anna. Earst 
far ik de Blikfeart op rjochting  
Wier. ”De earste feart links, it 
kin net misse”, sei de ferhierder, 
“is de Klaaifeart”. En ja hear, nei 
in eintsje peddeljen ferskynt oan 
de linkerkant in fiif meter brede 
feart rjochting de Lúnsterwei. 
Rjocht foar my út kipet  de Koe-
peltsjerke boppe de Berltsumer 
beammen út en de toer fan de 
Krústsjerke kin ik ek sjen.

Om my hinne de griene greiden 
en de reidseamen fan de Klaai-
feart. Tichter by de Lúnsterwei 
wurdt de feart wat smeller en 
de einekroaseftige begroeiing 
wat tsjokker. En dan de dûker 
ûnder de Lúnsterwei lâns. It kin 
mar krekt, de hichte hâldt net 
oer, mar mei it kin sawat op de 
kano komst der wol ûndertroch. 

En dan hast ek wat, wat in moaie 
wrâld giet der foar dy iepen: op 
nei it Hemmemapark.
Al gau moat ik in daam oer, de 
kano sil út it wetter moatte. In 
pear kreaze stalten soargje der 
foar dat it út en yn it wetter helj-
en net al te dreech is. Wol bin ik 
bliid dat de kij fan Cornelissen 
it hiele barren al wjerkôgjend 
fanút de fierte oan harren foarby 
gean litte en net nijsgjirrich nei 
my ta komme.

Tichterby it Hemmemapark 
wurdt hjir en dêr it reid wat 
tsjûker en de tocht wat aventoer-
liker. Mei in bytsje rjochtings-
gefoel en in soad fertrouwen 
komme je dan oan de westkant 
fan it Hemmemapark út en by it 
mooltsje fan it Hemmemapark is 
de fogjende oerset. Hjir lizze ek 
wer goede stalten en dan kom ik 
op de feart achter de Singel. 
De tûken fan de beammen bûge 
oer de feart en ik far troch in 
griene gong ûnder de beammen 
troch. Foar my út swimt in hjer-
ringslynder (= fuut). Hy besiket 
my foar te bliuwen en dûkt hiel-
titen ûnder wetter om trije me-
ter fierderop wer boppe te kom-
men. Hy kin net hurd genôch en 

beslút dan mar sa fier mooglik 
nei rjochts te dûken, sadat  ik 
him passeare kin.
Tusken de Trambrêge en it Pypke 
komt in dreech stikje. It is der 
smel en ûndjip en der groeit in 
soad reid. En dan driuwe der ek 
noch wat reidpôlen om. Ik kom 
suver fêst te lizzen, mar nei wat 
handich manûvrearjen en flink 
trochsetten berik ik it Pypke. 
Foar my leit ien fan de moaiste 
sichtlinen fan Berltsum: it hûs 
fan Tjeerd en Corrie Lont mei 
dêrboppe de Berltsumer Toer.
Stadichoan peddelje ik fierder 
ûnder it Kampsterbrechje troch 
en by it Dok lâns op nei it Wiid. 
Dêr rjochtsôf nei Wier ta, troch 
de nije slûs en dan noch in eints-
je Blikfeart. By “De Valbrug” lûk 
ik de kano op ‘e wâl en ik fyn dat 
ik in prachtmiddei hân haw.

Rienk Bouwma

N.B. Wisten jo dat de Stichting 
Hemmemapark der ek foar soar-
get dat dizze kanorûte befarber 
bliuwt en de foarsjennings, sa as 
stalten, oanleit en ûnderhâldt? 
Nei it winterskoft sille der bu-
ordsjes pleatst wurde om de ka-
norûte noch better oan te jaan l

Mei de kano oer de Klaaifeart
Yn Berltsum binne eartiids wol twa stienfabriken, ek wol tichelwurken neamd, west. Dy tichelwur-
ken hiene klaai nedich om stiennen en sa fan te bakken. Ek noardlik fan it hjoeddeistige Hemme-
mapark wiene sokke stikken lân mei geskikte klaai. 

Eartiids en No…
Fryske siswizen
Lêsten siet ik samar ris efkes wat âld guod te besjen, 
tydskriften, boeken en dat soarte spul. Wat prachtich dat 
soks sa lang bewarre bliuwt. Ik fûn der doe fan alles. Wat 
my opfoel, wie dat der in soad gebrûk makke waard fan 
fryske siswizen, fan die moaie âlderwetske.

Ik wie der súver wat fan ûnder de yndruk. Ik betocht my ek 
dat we die hjoeddedei net in soad mear hearre. De fryske taal 
wurdt minder, mar ús fryske siswizen al hielendal. Kinne jim-
me dizze wol? “Sa’t de âlden sjonge, sa piipje de jongen.” As 
dizze: “Better hjoed in aai as moarn in hin.” Fan beide siswi-
zen hie ik noch nea heard. It is fansels net yngewikkeld om 
te betinken wat dizze siswizen betsjutte. Ik wol net sizze dat 
men eartiids mear fan dizze fryske siswizen gebrûk makke, 
mar ik tink wol dat we eartiids dit soarte siswizen mear tsjin 
kamen as hjoeddedei. En ik fyn dat eins skande. We soene se 
miskien wat faker brûke kinne yn boekjes, tydskriften, op it 
ynternet as yn it deistich libben fan hjoeddedei. Al soe it allin-
nich mar wêze om net te ferfrjemdzjen fan ús eigen taal.
Fryske siswizen binne yn myn eagen bysûnder en ha in eigen 
karakter. Om mar even werom te kommen op de siswizen dy’t 
ik earder beneamt ha. Wisten jo wat dizze siswizen betsjutte? 
De earste wie net dreech tocht ik sa. Die betsjut dat de bern 
krekt-en-gelyk dogge as de âlden. Jo moatte dus net raar op-
sjen as jo bern dogge wat jo sels ek diene. De twadde wie mis-
kien wat dreger. Die betsjut dat je mar better it wisse foar it 
ûnwisse nimme kinne. Jo witte nea wat jo te wachtsjen stiet.

Ik hoopje dat jo mei dizze ‘Eartiids en no…’ wat opstutsen ha 
oer ús fryske taal en ús moaie fryske siswizen. Litte we der 
meielkoar foar soargje dat dit net ferdwynt l
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Berltsum kultuer
26 okt.  10.00 uur Kofjemoarn 55+ St. Welzijn Middelsee (Ber-

linga State)
28 okt. 18.00 uur Eten met een praatje, PG Berlikum (Kruiskerk)
30 okt.  15.30 uur Herfstconcert, St. Vrienden van de Vermaning 

(Vermaningkerk)
04 nov. v.a. 18.00 uur Oud Papier (OpMaat)
10 nov. 14.30 uur Film- en fotomiddag, Doopsgezinde kerk
10 nov.  16.00-19.30 uur Dag van de Mantelzorger, ‘Ons Huis’ St. 

Annaparochie
17 nov.  14.00 uur Info bijeenkomst ‘Brandveiligheid’, it Heech-

hout
18 nov. 20.00 uur Maestro-concert, Sans Souci Berlikum
19 nov. 13.30 uur Intoccht Sinterklaas
19 nov. 20.00 uur Orgel- en fluitconcert, Koepelkerk

In Nederland vervullen een 
kleine 2.6 miljoen mensen man-
telzorg. Dit is zorg die verleend 
wordt aan bijvoorbeeld partner, 
kind, ouder, buur of vriendin. 
Mantelzorgers doen dit vaak 
naast andere bezigheden zoals 
de zorg voor het eigen gezin, 
een baan of een opleiding. De 
meeste mantelzorgers hebben 
nooit echt gekozen voor deze 
zorgtaak, maar werden gecon-
fronteerd met de ziekte of handi-
cap van iemand uit de omgeving. 
Naarmate de zorg langer duurt 
is er steeds minder tijd voor ont-

spanning en een eigen leven.
Omdat mantelzorgers stille wer-
kers zijn, willen wij hen in het 
kader van de Dag van de Mantel-
zorg in het zonnetje zetten.
Daarom willen wij u graag uit-
nodigen voor een gezellige bij-
eenkomst in Ons Huis te Sint 
Annaparochie op donderdag 10 
november 2016 van 16.00-19.30 
uur. Deze middag zal in geza-
menlijkheid door Mantelzorgers 
uit gemeente Het Bildt en Mena-
meradiel gevierd worden.
Bent u mantelzorger of kent u 
een mantelzorger geef dit dan 

door aan het steunpunt mantel-
zorg . Dit geldt alleen voor man-
telzorgers uit de gemeente Mena-
meradiel en Het Bildt.

U kunt zich hiervoor aanmelden 
tot 2 november bij Sieta Kuipers 
van Stichting Welzijn Middelsee,  
tel.: 0518-460805 of via e-mail  
s.kuipers@welzijnmiddelsee.
nl of via Ekie Altena, SWO Het 
Bildt tel.: 0518-402778 of e-mail; 
e.altena@swohetbildt.nl.

Wij hopen u te mogen begroeten 
op de Dag van de Mantelzorg l

Dan is it wurd oan mefrou An-
neke Leijendekker út de Jouwer. 
Se begjint har optreden mei it 
typke “Sijke fan ‘e Skipsleat”. 
Dizze frou is net bang foar ‘tas-
kedieven’, hat altiid in paraplu 
by har, mei as geheim wapen in 
skerpe spiker, ferstoppe ûnder it 
beskermkapke yn de punt.
“Gryt Rollator” is sa bliid, se kin 
oeral komme en as se har nocht 
hat giet se efkes op de rollator 
sitten en kin sa ek noch mei in 
buorfrou de nijtsjes fan it doarp 
berabje. Dêrnei bringt se ús 
ferskate gedichten û.o. fan Toon 

Hermans, Freek de Jonge, Jurjen 
van der Meer en Auck Peanstra. 
Alle gedichten geane oer hie-
le werkenbere ûnderwurpen, 
wêrtroch in hiel soad goede jeug-
doantinkens wer boppe komme.
Meibrochte attribúten, sa as it 
skelkje út it ”Douwe Egberts- 
museumwinkeltsje” en it molk-
kantsje foar it 1-pitsstel, fersterk-
je dy gefoelens.
Ta beslút krije wy te hearren hoe 
it gean kin doe’t se in adfertinsje, 
weryn’t se op syk wie nei in nije 
freonskip,yn ‘e krante sette. Wol 
tweintig brieven krige se, mar 

tige humoristysk fertelt se dat 
dêr net ien fan doogde om in nije 
freonskip oan te gean. Mei it ge-
dicht ‘Vriendschap” beslút se har 
optreden.
De foarsitter betanket mefr. 
Leijendekker foar har moaie by-
drage oan dizze middei. 

De earstkommende ledegear-
komste is op 21 novimber. Dan 
krije wy in ferhaal fan in reis, 
dy’t ús lid mefr. M. Vink mei har 
man makke hat l

A.S-J.

DAG VAN DE MANTELZORG 2016
Steunpunt mantelzorg wil u graag uitnodigen voor de Dag van de Mantelzorg.

PCOB - Ledegearkomste mei ”Sijke fan ‘e Skipsleat”
De Protestantse Christelijke Ouderen Bond ( PCOB) ôfd.Menameradiel hie op moandeitemiddei 19 
septimber yn “de Molewjuk” te Bigummole har 1ste ledegearkomste fan dit seizoen. Nei in bakje 
tee of kofje en efkes byprate waard de gebrûklike aginda ôfwurke.

Informatie bijeenkomst 
“Brandveiligheid“
Donderdag 17 november, 14.00 uur, “it Heechhout” te Berltsum

Brand, iets waar we liever niet aan denken. Want zelfs een kleine 
brand kan al veel schade en leed aanrichten. Gelukkig kunt u met 
een paar simpele maatregelen brand voorkomen. Of, als het toch 
mis gaat, de schade beperken. De meeste branden in huis zijn te 
voorkomen. Maar wat als er toch brand uitbreekt? Wat doet u dan? 
En hoe komt u zo snel mogelijk het huis uit? Wilt u meer weten 
over Brandveiligheid, kom dan naar de informatiebijeenkomst. 
Dhr. Jan Kees Toxopeus, coördinator Brandveilig leven afd. Noord-
west, zal hier als gastspreker aanwezig zijn en u alles vertellen 
over brandveiligheid in en om uw huis! Tot ziens namens de oude-
renbonden en Stichting Welzijn Middelsee l

Kofjemoarn Berltsum
De laatste woensdag van de maand organiseert St. Welzijn 
Middelsee een kofjemoarn voor 55-plussers. Deze kofjemoarn 
zal vanaf nu plaatsvinden om 10.00 uur in Berlinga State en 
niet meer op de gebruikelijke locatie Het Groene Kruis ge-
bouw. De kosten hiervoor zijn € 2,50 per persoon.

Tijdens de kofjemoarn is het de bedoeling dat er zo nu en dan een 
gastspreker langs komt of dat er een activiteit wordt gedaan. Tus-
sendoor is er volop tijd om even met uw buurvrouw of buurman 
te praten. De eerstvolgende keer zal zijn op woensdag 26 oktober 
2016. Trees Hoogland zal als gastspreker aanwezig zijn om ons te 
informeren over inviteren, om anders te communiceren, door te 
luisteren en te bewegen op muziek.

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

Martin Zonnenberg (1958) had 
reeds op jonge leeftijd belang-
stelling voor het koninklijk in-
strument: het orgel. Al op 12-ja-
rige leeftijd begeleidde hij een 
aantal koren. Hij behaalde de di-
ploma's Koordirektie (Den Haag) 
en Schoolmuziek (Lennards Insti-
tuut, Den Bosch). 

Martin Zonnenberg is als orga-
nist verbonden aan de Nieuw 
Hervormde kerk te Sliedrecht. 
Hij is dirigent van het Christelijk 
Sliedrechts Mannenkoor "Ichtus" 
en het 350 leden tellende Chris-
telijk Gemengde Drechtsteden-
koor "Praise Him" (Dordrecht). 
Verder is hij samensteller en 
arrangeur van het bekende pro-
gramma "Nederland Zingt" (EO). 

Buiten Europa trad hij als diri-
gent, pianist en organist op in 
Canada en Israël. Als componist 
is hij bekend door z'n instrumen-
tale arrangementen en talloze 
komposities voor koor, orgel, or-
kest. In 2002 werd hij benoemd 

tot Lid in de orde van Oranje Nas-
sau. Zijn activiteiten zijn te vol-
gen op het internet: www.mar-
tinzonnenberg.nl

Marjolein de Wit groeide op in 
Krimpen aan de Lek. Op tienja-
rige leeftijd kreeg zij haar eerste 
dwarsfluitlessen en wel van de 
bekende fluitist Raymond Del-
noye. Bij hem studeerde ze cum 
laude af aan het Brabants Conser-
vatorium te Tilburg (docerend en 
uitvoerend musicus). 

Naast een eigen lespraktijk is 
Marjolein een veel gevraagd so-
liste bij Televisie-, Radio- en Cd-
opnamen. Zij heeft een aantal 
solo-CD's op haar naam staan, 
zoals "Cum Laude" en "Het mooi-
ste van Marjolein de Wit". Ook 
werkt zij mee aan koorconcerten 
en vormt zij samen met Martin 
Zonnenberg een vast duo dat 
zeer regelmatig (klassiek hjge-
tinte) concerten op hoog niveau 
verzorgt, zowel in binnen- als 
buitenland l

Nieuws van de 
Orgelconcertcommissie
Op zaterdag 19 november 2016 om 20.00 uur zullen Martin Zon-
nenberg op het orgel en Marjolein de Wit op meerdere fluiten 
een concert geven in de Koepelkerk in Berltsum. Het wordt een 
zeer bijzonder concert met een afwisselend programma. Noteert 
u alvast 19 november in uw agenda om dit bijzondere concert bij 
te wonen.

Stichting de Grusert
Documentatiecentrum & Historisch Archief Berltsum. Film- 
Fotomiddag, donderdagmiddag 10 november om 14.30 uur. 

Iedereen is 10 november om 14.30 uur van harte welkom in de 
zaal achter de Doopsgezinde kerk, Vermaningstrjitte. Deze mid-
dag worden er oude foto’s getoond van Berltsum. U kunt weer 
oude herinneringen ophalen, zeker de moeite waard om te ko-
men. Ook  zijn er foto’s  en het boek ‘Berlikum beeld van een dorp’ 
te koop. De kosten voor deze middag zijn € 2,50 p.p. dit is inclusief 
een kopje koffie of thee met koek. Wilt u meer informatie dan 
kunt u contact opnemen met mevrouw Weijer tel. 06-27174696.

Verkoop Amaryllisbollen
Het bestuur en medewerkers van het Documentatiecentrum en 
Historisch Archief komen in november weer bij u aan de deur met 
prachtige Amaryllisbollen. Wij zouden het fijn vinden  dat U ons 
wilt steunen door één of meerdere bollen van ons te kopen. De 
bollen zijn verpakt in doosjes. Misschien ook alvast een idee om 
deze 5 december aan iemand cadeau te doen. De bollen kosten € 
3,50 per stuk.

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 is het 
documentatiecentrum open, kom gerust eens langs! l

Herfstconcert 
Vermaning Berltsum

De Stichting Vrienden- van de 
Vermaning nodigt u van harte 
uit voor 30 oktober bij haar 
zondagmiddag-herfstconcert 
in de Vermaning te Berltsum. 

Wij hebben een gevarieerd pro-
gramma voor jong en oud sa-
mengesteld. De medewerkende 
artiesten zijn Aafke Zuidersma, 
winnares van Liet 2016, Vrou-
wenkwartet Femm’tet  o.l.v. Piet 
Vessies, dirigent en pianist, Fred 
Gest, concertpianist en Ytzen 
Peterson, gitaar. Het vrouwen-
kwartet Femm’tet uit Berltsum 
is opgericht in 2010 en bestaat 
uit Geartsje Aukes 2e alt, Jacque-
line Bijmold 1e alt, Mary Boske 
2e sopraan en Klaske Atema 1e 
sopraan. De begeleiding en coa-
ching is in handen van Piet Ves-
sies. Er wordt zowel klassiek als 
modern repertoire uitgevoerd.
Piet Vessies studeerde koordirec-
tie, koorscholing, stemvorming 
en gregoriaans bij de stichting 
S.N.K. te Utrecht en bij de Zo-
meracademie voor de Koorkunst 
in het Belgische Koksijde.  Hij 
leidt diverse  koren, organiseert 
cursussen, geeft  lezingen, is 
componist en lid van de Quatre-
mainsgroep Sneek. 
Fred Gest begon zijn eigen kerk-
koor toen hij 14 jaar was. Op 
zijn 18e ging hij naar het Am-
sterdams Conservatorium, waar 
hij studeerde voor onderwijzend 
en uitvoerend musicus en ook 
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Oplage 
Dorpskrant Op ‘e Roaster verschijnt iedere maand (behalve 
in augustus) in een oplage van ca. 28.000 exemplaren. 

Verspreiding
Zie colofon ‘De Stienser’ - 
door: FRL Leeuwarden (tel. 058-2154157)

Opmaak
Brandsma Offset Ferwerd
(Druk- en zetfouten voorbehouden)

Email
Advertenties: roasteradvertenties@gmail.com
Kopij: roaster.berlikum@gmail.com 
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totaal inrichting 

van tuin, kamer 

en vensterbank

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

Veilingverse aanbiedingen 
en voordelig geprijsd

■  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!

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

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

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

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

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

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

of artikelen te weigeren. 

Sluitingsdata voor de eerstvolgende editie van                        
Op ‘e Roaster
•  Advertenties dienen uiterlijk woensdag 9 november 2016 

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

•  Kopij dient uiterlijk woensdag 9 november 2016 op de 
redactie aanwezig te zijn via roaster.berlikum@gmail.com 

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
zaterdag 19 november 2016

Hout foar Hûs en Hiem
Tuinhout, bouwhout, plaatmateriaal, ramen, deuren, kozijnen, 

trappen, meubels, vloeren, lijstwerk, scheepsbetimmering.

Sjoch ek op www.willieshout.com
Willie’s Hout, Jetskereed 2, 9041 VJ Berltsum,

Telefoon 0518-46 23 57

Buorren 37 
9041 AX Berltsum 
tel: 0518-462242 

www.kapsalontsteegje.nl 

Dames & Heren 

Iedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tarief 
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 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

gu o dWyt

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

IN- EN VERKOOP 
WITGOED 

REPARATIES 
- Reparatie tegen een 

vaste prijs  € 25  
   

   Incl. voorrijkosten  en 
30 min. arbeidsloon 

SAMEN OP ZOEK 
NAAR EEN 
BEWANDELBARE WEG...

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

INFO@PAADSIKER.NL
WWW.PAADSIKER.NL

 

Volgende 
maand 
uw advertentie 
hier?

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


