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Janne (6): “Mam, ik kom toch uit jouw eitje? Dan ben jij 
eigenlijk een grote kip!”

Emma (6): “Mama, is één veel?”- Moeder: “Nee, één is 
niet veel.” – Emma: “Waarom mag ik dan altijd maar één 
koekje?.”

Moeder: “Ik wil graag dat je in één keer luistert en niet na 
2, 3, 4, 5, of 10 keer, oké?!” - Jesse (5): “Ja maar mama, na 
vijf komt zes.”

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

Jelmer Algra: ”Betink ris werom je 
it wol dwaan soene!”
Ik tref Jelmer Algra op syn wurk. Nee, net yn Amearika, mar yn Fryslân. Foar ús rubryk Berltsumer 
om útens binne wy altyd wer op syk nei Berltsumers dy’t bûten de Nederlânske grinzen wenje. 

It ferhaal fan Jelmer is krekt ef-
kes oars. Mei de Krystdagen is de 
hiele húshâlding wer by inoar yn 
Fryslân. En der sille se de kom-
mende jieren ek noch wol efkes
bliuwe. Jelmer hat yn Fryslân in 
nije baan oannaam.
Fjouwer jier lyn reizge de famylje 
Algra ôf nei Amearika, St. Lou-
is om presys te wêzen. “Ik krige 
dêr in moaie baan oanbean en dat 
gen fan reizgjen haw ik no ien-
ris yn my. Ik net allinne, myn frou 
Gerda mei ek graach reizgje. Doe 
binne we ôfset nei Amearika.” 
Jelmer is berne yn Berltsum, syn 
hjoeddeistige frou wie syn buor-
famke en fakânsjes waarden op 
Flylân troch brocht, wêr komt 
dat gen fan reizgjen dochs wei?
“Ik haw altyd al graach nei it bût-
enlân wollen. 
Nei de HAVO bin ik nei Grins 
gongen om International Tech-
nology Management studearjen. 
Der krige ik ek de kâns om oer 
de grins te gean foar in staazje. 
Ik haw doe mei in pear klassege-
noaten yn Ingelân west en dêr 

hawwe wy op keamers sitten. 
Dat wie aardich, mar ik woe ek 
wol graach allinne fuort. Doe’t 
ik op de Universiteit kaam, koe 
ik wer fuort, ik bin doe allinne 
nei Skotlân west.” Nettsjinstean-
de dat Jelmer al ferkearing hie, 
lieten de twa inoar frij om harren 
eigen dreamen wier te meitsjen. 
“Wy hawwe inoar altyd fry litten. 

Doe’t ik klear wie mei de stú-
dzje, haw ik wurk socht en fûn. 
Gerda studearre noch. Ek sy woe 
graach nei it bûtenlân. Tegearre 
binne we ôfset nei Noarwegen. 
Der hawwe we sa’n oardel ier 
wenne.” It is wol dúdlik dat Jel-
mer en Gerda in reislustich stel 
binne en dat wolle se de bern ek 
graach sjen litte. Se komme dan 
wol werom nei Fryslân, mar Jel-
mer wol syn bern ek graach mei 
jaan dat der mear is as Fryslân, 
as Nederlân, de wrâld is noch 
safolle grutter. “Wy binne no 
ús spullen oan it ynpakken: wat 
hawwe we dochs in rotsoai. Te-
gearre hawwe ek in wrâldreis 

makke, doe hawwe we acht mo-
anne fanút in rêchsek libbe, no 
nimme we in kontainer fol mei 
fan alles en noch wat mei.” No 
is it tiid om de bern stabiliteit te 
jaan. “De bern wurde âlder, dan 
moatte je ek in kar meitsje.
Ik mei graach wat fan ‘e wrâld 
sjen, mar myn famylje en freo-
nen binne ek wichtich. Dit is it 
momint om werom te kommen. 
De bern binne net mear lyts en 
moatte straks harren eigen kar 
meitsje. We wolle se yn elk gefal 
wol it gen fan reizgjen mei jaan. 
Us multykulturele maatskippij 
en de wrâld is sa ferskate. Der is 
fan alles en dat wolle we de bern 
graach mei jaan. Yn Fryslân leit 
ús basis, mar der bûten leit de 
wrâld op elkenien te wachtsje. 
Je kinne wol betinke werom  je 
ea net dwaan soene, mar betink 
ris werom je it wol dwaan soene, 
dan krije je hiele oare antwur-
den. 
Gean der op út en ferlis letterlik 
de grinzen. Der oerkomt je neat 
fan.”l

Geliefden voor 400 jaar
In Berltsum hangt sinds 1593 een klok in de toren. 
Aanvankelijk in de oude Kruiskerk en later in de huidige 
Koepelkerk. In 1663 kreeg deze gezelschap van een zwaardere 
klok. Samen waren ze in een mooie interval te horen in de 
wijde omgeving. 

Ten tijde van Napoleon verkochten de Berltsumers, door geld-
nood gedwongen, de mannenklok aan de Duitse stad Mannheim. 
In de Tweede Wereldoorlog werden beide klokken naar beneden 
gehaald en weggevoerd met het doel omgesmolten te worden. In 
Berltsum huilde de klok twee uur aaneen. De geliefden overleef-
den het allebei maar bleven gescheiden. 
Laat je meevoeren door een dramatische muzikale vertelling over 
de twee geliefden die door het lot uit elkaar werden gerukt maar 
nu na eeuwen eindelijk weer samen in Berltsum te horen zijn. 
Onder leiding van tenor Albert Bonnema m.m.v mezzo-sopraan 
Ekaterina Levental, bariton Frans Fiselier, professionele musici, 
Muzykferiening ‘OpMaat’, een groot projectkoor, vrijwilligers uit 
Berltsum en omstreken.

Wolsto meidwaan/Wil je mee doen? 
Wij zoeken heel veel vrijwilligers: koorzangers, toneelspelers, de-
corbouwers, kostuum makers etc. 
Koorrepetities vanaf 6 februari op dinsdagavond 19.30 – 22.00
Vanaf 6 maart repeteren allen op dinsdagavond 19.30 – 22.00
Vanaf 7 april ook op zaterdag 10.00 – 16.00
Generale repetitie 1 mei 19.00 – 22.00
Mis deze bijzondere productie niet waar de hele mienskip bij be-
trokken is en meld je aan bij
Jan van Assen: j.vanassen@hetnet.nl l



Eartiids en No…
Ald en Nij
In nij jier is alwer begûn, wat fljocht de tiid dochs hurd. We hawwe de jier-
wiksel der op sitten. Eartiids wie dyselde jierwiksel net op alle plakken op 
itselde tiidsein. Hiel eartiids, yn de Midsiuwen, doe bepaalden de tsjerkeklok-
ken hoe let it wie. Dat koe op guon plakken wolris in lytse tsien minuten 
ferskil jaan. Dat makke neat út, at elk doarp syn eigen tiid mar oan hold. Wat 
letter yn’e tiid, de 17e iuw, gong âld en nij mei in soad kabaal, folle bekers 
mei drinken, in lûd gerop en geraas en hele kloften jongerein dy’t oan it rûn 
sjitten wiene. Fjoerwurk wie eins allinne foar de rike minsken wei lein.
Yn de ferljochting woene minsken graach wat mear byinoar wêze en âld en 
nij waard dan ek wat húsliker en sieten minsken mear byinoar. Minsken sie-
ten yn húskeamers oan de oaljekoeken en diene spultsjes lyk as Guozzebrief 
(Ganzenbord) en kaartspylje. Yn de doarpen gong it der dan faaks ek rêstich 
oan ta. Letter kaam der wat mear rumoer op. It karbid sjitten kaam mear op 
en dat soarge foar mear minsken op’ e dyk.
Hjoeddedei sjocht ús âld en nij der noch hieltyd wol wat sa út. Der wurd op 
in soad plakken noch altyd karbid sjitten, dy lûde knallen, ploegen binne 
der de hiele dei mei dwaande. In bierke der by en âldjiersdei is samar foarby. 
Ek binne der noch in soad minsken dy ’t thús op e bank by de famylje sitte, 
spultsjes dogge, oaljekoeken ite en sa sitte se mei inoar it âlde jier út.
Wat wol sein wurde mei, is dat âld en nij elk jier wer swierder wurd. It fjoer-
wurk wurdt swierder, der fine somtiden fernielingen plak en helpferlieners 
binne soms ek in doel fan rûzjes. Dat kin fansels net de bedoeling wêze. We 
moatte op inoar passe.
Mei inoar wat minder rûzje meitsje en wat mear foar inoar klear stean. We 
moatte der om tinke dat ús âld en nij mei harren tradysjes net út de hân rint. 
We moatte tegearre mei inoar wurkje. Wannear je altyd foar josels fjochtsje 
moatte, binne je allinne. Tegearre steane we sterk en dat jildt foar elkenien.

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

Berltsum
0518-41 92 95
www.siegersmagevelrenovatie.nl

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!

-
-

Official
partner of

gr� t
d� ls

Actieperiode: 
01-12-2017 t/m 
04-02-2018

Actievoorwaarden: 
nl.beko.com/
warmtepompdrogers

Tijdelijk tot €100 cashback 
bij aankoop van een 
warmtepompdroger bij 
Wytguod Berltsum

TIJDELIJK TOT €100 CASHBACK  

€100CASHBACK  

Actieperiode: 
01-12-2017 t/m 
04-02-2018

Actievoorwaarden: 
nl.beko.com/
warmtepompdrogers

€100€100CASHBACK

pieter@wytguod.nl
06 16 09 62 96

Wytguodadvertentie.indd   1 06/12/2017   10:13

Huisartspraktijk
R.A.Comello te BERLIKUM

Praktijk en Apotheek

GESLOTEN 

van maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart

Waarneming:

Huisartsenpraktijk MARSSUM

058 – 2542255

Bern mei in ferhaal: Ant Berga
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Ant Berga. Zij is leerling van de 
Fûgelsang en zit in groep 6. Jarenlang was de jeugdrubriek het podium voor 
groep 8, maar voor de afwisseling leek het ons leuk om eens een andere groep 
voor het voetlicht te brengen. In het onderstaande verhaal vertelt Ant ons iets 
over zich zelf. Wij horen iets over haar hobby’s, school en hoe zij het vindt 
om in Berltsum te wonen. Veel leesplezier gewenst met haareigen geschreven 
verhaal!

berlikum.com 8

Mijn naam is Ant Berga. Ik ben gebo-
ren op 28 mei 2008, dus ik ben nu 9 
jaar oud. Onze gezinssamenstelling? 
Tja dat is wat ingewikkeld om dat 
mijn vader en moeder niet meer sa-
menwonen. De ene week woon ik bij 
mijn vader en zijn vriendin en de an-
dere week woon ik bij mijn moeder. 
Mijn broer heet Anne-Jacob, en ik heb 
ook nog een poes die heet Sparky De 
ene week woon ik op de Polle, en de 
andere week op de Keats. Mijn vader 
werkt bij Smeding. En mijn moeder 
geeft dansles en is schoonmaakster. 
Ik speel graag met mijn vriendinnen, 
en gym vind ik ook heel erg leuk. Ik 
zit bij de Gymvereniging in Berlikum, 
en binnenkort hebben we weer weds-
tijden. In de voorjaarsvakantie ga ik 
met mijn moeder en haar vriend naar 
Oostenrijk te skiën en daar heb ik heel 
veel zin in. Op dit moment krijg ik 
ski-les in Leeuwarden. Wat vind je van 
school en wat zijn je lievelingsvakken? 
Meestal wel leuk, vooral als we vakan-
tie hebben. Mijn lievelingsvakken zijn 
rekenen, spelling en gym. Waar kijk je 
nog naar uit in groep 6? Ik heb geen 
idee, zo gaat het wel leuk. Weet je nu 
al wat je later wilt worden? Nee dat 
weet ik nu nog niet. Wat vind je goed 
en mooi in Berltsum en wat minder? 
De Berltsumervaart vind ik leuk, want 
daar zwemmen we zomers veel in, en 
ik woon aan de vaart. Minder mooi 
vind ik dat de mensen de sigaretten-
peuken op de grond gooien. Wat vind 
je van de voorzieningen in Berltsum? 
Ik vind de sportclubs allemaal goed. Ik 
zou wel meer winkels in het dorp wil-
len hebben. Het is een gezellig dorp. 
Wat zou er kunnen of moeten worden 
veranderd of verbeterd in Berltsum? 

Minder glas op de grond bij het pleintje 
in Berltsum, een grote snoepwinkel, In-
tertoys. een overdekte ijsbaan, een tram-
polinepark, zoals in Heerenveen en een 
ski-hal. Zou je altijd in Berltsum willen 
blijven wonen? Ja heel erg graag, want 
ik vind het een gezellig dorp. Ken je Op 
‘e Roaster? Ja inmiddels dus wel, maar ik 
wist eerst niet wat het was. Vind je ook be-
langrijk dat de jeugd wordt gehoord, door 
bijvoorbeeld een vraaggesprek? Ja dat is 
wel een zeer goed idee.!

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



Berltsum yn bedriuw
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UITGELICHT

Met nieuw elan verder als 
Miedema Makelaars
Opereerden vader en dochter Gosse en Tjettje Miedema reeds een tiental jaren onder de vlag van 
de Vrijehuizenmarkt; sinds het begin van dit jaar is de naam gewijzigd in Miedema Makelaars. 

Sybe Jan Poelstra begint 
nieuw avontuur in Winsum

Het blijft mij altijd fascineren, die kunstenaars met vinyl en 
tapijt gewapend met slechts een stanleymes. Zoals Rembrandt 
een virtuoos was met penseel, zo is een goede stoffeerder één 
met zijn mes! Gevoel voor ruimte, maatwerk, lastige hoeken 
en uitsparingen lijkt daarbij ook een vereiste om te slagen in 
dit vak. Voor Berltsumer Sybe Jan begint er in deze ambacht 
weer een nieuwe uitdaging met zijn pas geopend bedrijfspand 
in Winsum. 
In een meer dan grijs verleden hielp ik mijn Omke Rienik uit 
Minnertsga met zijn stoffeerderkunsten en verleende als tien-
jarige slechts de noodzakelijke hand en span diensten. Toen al 
oogstte het mijn bewondering en wat is het dan een voorrecht 
om generaties later Sybe Jan Poelstra te treffen die dit handige 
meesterssnijwerk ook in de vingers blijkt te hebben. Nog meer 
verbluffend wordt het wanneer blijkt dat Sybe Jan bij diezelfde 
gememoreerde Omke Rienik onlangs de kamer heeft gestof-
feerd, want dat moest hij als ruim 90 jarige nu maar eens uit 
handen geven!
Sybe Jan is er als het ware ingerold in aanvankelijk de vloer-
bedekking en gordijnen materie. Thuis bestierde zijn vader 
met broer Feike toen der tijd de Markthal waar naast de alom 
bekende producten ook de woninginrichting een belangrijke 
pijler vormde. Zijn vader Roel was meestal  op deze afdeling 
te vinden en vanzelfsprekend moest de verkochte vloeren ook 
gelegd worden. “As fyftjin jierrige gong ik al mei de manlju 
mei dy’t de flierbedekking leinen en sa njonkenlytsen learde 
ik it fak.” Ik fûn it altyd al moai wurk en hie hjir de kâns om 
it te learen.” 

Sybe Jan bleek de vaardigheden van het stofferen in de genen 
te hebben en hoewel hij voor timmerman leerde was het voor 
hem al snel duidelijk dat de woninginrichting het voor hem 
moest worden. Uiteindelijk werd de markthal verkocht en gin-
gen Sybe Jan en zijn vader in 2009 in Bolsward verder met een 
prachtig nieuw bedrijf genaamd “ROELTAP”, waarin voornaam 
en “tapijt” verweven zijn…………. wat een vondst! Voor Sybe 
Jan betekende dit veel werk en een volledige samenwerking 
met zijn vader die de winkel beheerde.
Nu, een kleine tien jaar later, heeft zijn vader echter de pensi-
oengerechtigde leeftijd bereikt en zit in de afbouwfase van zijn 
werkzaamheden. Voor Sybe Jan alleen is het huidige bedrijf in 
Bolsward te groot want hij wil alle activiteiten van het bedrijf 
in de hand houden. “At ik yn Boalsert bliuw dan moat ik grut-
ter wurde en útwreidzje. Dat hoecht foar my net en dêrom 
ha ik om in oare rûmte socht.” Deze ruimte vond Sybe Jan in 
Winsum in een leegstaand pand dat jarenlang als supermarkt 
had gediend. Sybe Jan kende de eigenaar en enige telefoontjes, 
bezichtigingen en de daaropvolgende onderhandelingen later, 
was het pand in zijn bezit. “Wy hawwe de lêste moannen hurd 
wurke om alles klear te krijen. It pand hat lange tiid leech 
stien en der moast hiel wat barre om it foarinoar te krijen. “
Sinds 10 januari is de winkel geopend. Met een groot aanbod 
in pvc vloeren, tapijt, vinyl, laminaat, gordijnen en raamdeco-
ratie. Het brede assortiment is binnenkort ook te bezichtigen 
op www.roeltap.nl, maar deze site is nog in aanbouw. Sybe Jan 
blijft “in het veld” als stoffeerder terwijl zijn vader nog een 
jaar lang in de winkel blijft werken voordat hij er definitief 
mee stopt. 
Voor Sybe Jan een ideale situatie om in dit eerste jaar van zijn 
eigen bedrijfsvoering alles goed op de rit te krijgen. “Eigenliks 
feroaret der net safolle, allinne dat ik de folsleine eigner bin.” 
Er ligt wat dat betreft een mooie toekomst in het verschiet. Al 
op vroege leeftijd de kneepjes van het vak geleerd, ruim tien 
jaar ervaring en op een mooie jonge leeftijd van 28 jaar bijna 
geheel op eigen benen. Zo zie je maar dat het echte ambachts-
werk altijd blijft bestaan! l

JAN J

Door de familienaam ook als 
handelsnaam te gebruiken, wil-
len zij hun persoonlijke benade-
ring en betrokkenheid benadruk-
ken. Omdat koop en verkoop 
van onroerend goed vaak een 
belangrijke en soms emotionele 
aangelegenheid is, wordt in de 
makelaardij persoonlijke betrok-
kenheid erg op prijs gesteld. 

Zowel Gosse als Tjettje komen 
vooral bij mensen thuis. Aan- en/
of verkoopgesprekken worden 
vaak aan de keukentafel gevoerd. 
Naast deze betrokkenheid speelt 
regionale kennis ook een belang-
rijke rol. Het werkgebied van 
Miedema Makelaars is voorna-
melijk Noordwest-Friesland maar 
ook daarbuiten vinden transac-
ties plaats. Gosse en Tjettje zijn 
gecertificeerd en hebben zich 
aangesloten bij de VBO branche-
organisatie, waarmee de kwali-

teit van hun makelaarskantoor 
is gewaarborgd. Om zich te on-
derscheiden in de markt, is ver-
nieuwing erg belangrijk. Internet 
(Funda) speelt al jaren een belang-
rijke rol in deze markt; het huis 
kan van binnen en van buiten 
worden bekeken. Ook kunnen 
er ook 360 graden foto’s worden 
weergegeven en sinds kort is het 
mogelijk om opnames vanuit de 
lucht te maken door middel van 
een drone waardoor er prachtige 
luchtfoto’s van het huis èn de 
omgeving kunnen worden weer-
gegeven. 

Voor zowel particulier als 
zakelijk
Miedema Makelaars is actief in 
alle segmenten van de particu-
liere woningmarkt, inclusief 
huur en verhuur. Maar ook MKB-
bedrijven en winkeliers kunnen 
voor bedrijfsonroerend bij dé ma-

kelaar van Noordwest Friesland 
terecht. Het werkterrein is breed. 
Dat geld ook voor het werkge-
bied, dat zich uitstrekt van Har-
lingen tot Stiens en van St. Anna-
parochie tot Dronrijp en alles wat 
daar tussen ligt.     

Gaat u binnenkort een woning 
kopen of verkopen?
Neem dan eens contact op met 
Miedema Makelaars. U zult mer-
ken dat een makelaar met gede-
gen vakkennis, die thuis is in de 
regio, u flink financieel voordeel 
oplevert. Want niet alleen een 
scherpe courtage, ook een goede 
taxatie en effectieve onderhande-
lingen spelen een belangrijke rol.

Nieuwsgierig geworden naar 
de mogelijkheden van Mie-
dema Makelaars? 
Meer informatie kunt u vinden 
op www.miedemamakelaars.nl l

Eindelijk… 18… uit de pampers
Volwassen: een nieuwe fase in je leven. Maar waarom zou je nu zelfstandig lid worden van onze 
uitvaartvereniging? Als lid merk je niet heel veel van de uitvaartvereniging. Je nabestaanden des te 
meer. Als het zover is.

Wat een lidmaatschap je (lees: je 
nabestaanden) oplevert? Tel uit 
je winst.

1. Zonder zorgen
Samen met je nabestaanden re-
gelt onze uitvaartverzorger, die 
wij lekker ‘ouderwets’ bode noe-
men, je uitvaart van a tot z. 
2. Goedkoop
Veel kosten rekenen we 1 op 1 
door. Dat geldt ook voor kortin-
gen die we van leveranciers krij-
gen. Hierdoor is de rekening hier-
door een stuk lager dan die van 
een commerciële maatschappij.
3. Dichtbij
Wij zijn dichtbij. Op momenten 
dat het moeilijk is, is het fijn 
mensen om je heen te hebben die 
letterlijk en figuurlijk je taal spre-
ken en de gewoonten kennen.
4. Professioneel
Onze certificering geeft je het 
vertrouwen dat we weten wat we 

doen en dat we daarin transpa-
rant zijn.
5. Gemak
De financiële afhandeling ver-
loopt via de penningmeester. 
6. Verhuizen
Je gaat verhuizen, of je woont ver 
weg? Kijk even op de website bij 
de veel gestelde vragen.
7. Verzekeren
Het bedrag van de ledenkorting 
dekt niet de kosten van een uit-
vaart. Heb je geen spaarpotje of 
levensverzekering, dan is het 
verstandig om je voor een geldbe-
drag bij te verzekeren. 

Maar wat kost een uitvaart?
Een begrafenis of crematie, ver-
zorgd door onze vereniging, kost 
gemiddeld tussen de € 4000 en       
€ 6000. 

Uit de pampers
Je bent dan nu wel 18 en einde-

lijk … volwassen, maar de kans 
is groot dat je voorlopig nog krap 
bij kas zit. Wij hebben er hele-
maal niks op tegen dat je ouders 
je qua contributie nog even blij-
ven pamperen.

Het volledige artikel vind je op 
www.dleberlikum.nl l



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

SAMEN OP ZOEK 
NAAR EEN 
BEWANDELBARE WEG...

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

INFO@PAADSIKER.NL
WWW.PAADSIKER.NL

> Glasbewassing 
 (bedrijf en particulier)

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

Berlikum  |   06 57 70 36 90   |  vandergraafmultiservice.nl
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Buorren 37 

9041 AX Berltsum 
tel: 0518-462242 

www.kapsalontsteegje.nl 
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Stichting Hemmemapark in 2017
De Stichting Hemmemapark verzorgt het beheer en onderhoud van het Hem-
memapark. Daarnaast is het bestuur ook actief op het terrein van de natuurlij-
ke omgeving en de cultuurhistorische waarden in en rond het dorp Berltsum. 

Oplossing puzzel december

De vele functies van het Hemmema-
park.
Het Hemmemapark wordt gewaar-
deerd als wandelgebied en als een af-
wisselend natuurgebied, met als hoog-
tepunt de bloeiende fruitbomen in 
het voorjaar. Steeds meer Berltsumers 
weten de weg te vinden naar het Hem-
memapark. En voor degenen die wat 
minder bekend zijn in het dorp, zijn 
de afgelopen zomer op een vijftal 
plaatsen richtingbordjes naar het park 
geplaatst. 
De mudrun op de avond voor Konings-
dag is al een traditie aan het worden 
en ook dit jaar zijn er weer enkele hin-
dernissen opgericht in het Hemmema-
park.
Zelden zijn er in korte tijd zoveel be-
zoekers in het park geweest als tijdens 
het theaterspektakel Bauck. Er zijn 10 
voorstellingen geweest, die alle waren 
uitverkocht, zodat 5000 mensen dit 
gebeuren hebben meegemaakt. De 
schrijver Sybe Joostema en de regisseur 
hebben optimaal gebruik gemaakt van 
de mogelijkheden die het Hemmema-
park biedt, zodat de bezoekers in de 
vallende schemering en avond ook 
hebben genoten van het natuurlijke 
decor van het Hemmemapark. Bij de 
voorbereidingen hebben een groot 
aantal vrijwilligers meegewerkt, waar-
onder ook een achttal vrijwilligers van 
het Hemmemapark.

Beheer en onderhoud Hememma-
park.
Het Hemmemapark beschikt over een 
vrijwilligersgroep van ruim 20 perso-
nen. Op wisselende momenten wordt 
een beroep op de vrijwilligers gedaan 
met als vaste tijden “NL Doet” in het 
voorjaar en de fruitplukdag in okto-
ber. Er is al eens berekend dat zonder 
vrijwilligers de onderhoudskosten € 
15000 hoger zouden uitvallen.
Het onkruidvrij houden van de schel-
penpaden zonder onkruidbestrijdings-
middelen heeft veel hoofdbrekens ge-
kost. Daartoe is een rijdende brander 
van € 2200 aangeschaft.
In het voorjaar van 2018 zullen 3 nieu-
we hekken op de singels rond Hem-
memastate worden geplaatst, kosten 
€ 2250.
Deze extra voorzieningen zorgen er 
wel voor dat er in het jaar 2017 een 
tekort van ca € 5000 wordt verwacht. 
Dit tekort is uiteraard voor rekening 
van de Stichting Hemmemapark.

Voor het komende jaar en de jaren daarna 
is het periodiek aanbrengen van een nieu-
we schelpenlaag een grote kostenpost en 
na veertien jaar Hemmemapark zal op 
een gegeven moment de maaimachine 
ook moeten worden vervangen. 

Stichting Hemmemapark “yn doarp en 
gea”.
De Cultuur Historische Fietsroute door de 
gemeente Menameradiel wordt gedragen 
door een werkgroep van vertegenwoor-
digers uit de dorpen. De financiën zijn in 
beheer bij de Stichting Hemmemapark, 
terwijl voorzitter M. van Hout een belang-
rijke rol speelt bij het binnenhalen van 
subsidies. Zo zijn het afgelopen zomer-
seizoen de borden vervangen, wat geheel 
gedekt kon worden uit subsidies van ver-
schillende stichtingen en fondsen.

Langs de N 383 (de weg van Berltsum naar 
Sint Annaparochie) dreigden de bestaande 
boomkorven de indertijd door de provin-
cie geplante bomen te “verstikken”. Na 
aanhoudende verzoeken van de voorzit-
ter aan de provincie en na overleg met de 
grondeigenaren zijn door vrijwilligers van 
het Hemmemapark nieuwe boomkorven 
geplaatst. De kosten van de boomkorven 
en vervangende bomen (€ 3.000,=) zijn 
volledig vergoed door de provincie l
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It giet oan
It giet oan? Wat giet oan…
hear ik jo tinken. Nee, spiitich 
genôch kin we de feart noch 
net út….mar dochs gong it 
foar my en in prot fan myn doarpsgenoaten dochs écht oan 
dizze moanne. Wy ha ophelle wat ús takomt. We ha ús rjocht 
helle. Us stedsrjocht wol te ferstean. 

De earste sneon fan jannewaris binne we mei in stik as wat 
Berltsumers der op út west. En wol nei de tsiende stêd fan 
Fryslân. Witte jo sa wat de tsiende stêd fan ús prachtige pro-
vinsje is? Jawis witte jo dat: Frjentsjer. It wie in barre tocht. In 
barre tocht? It wie dochs moai waar dy bewuste dei? Dat wie 
it ek. Mar wer at myn doarpsgenoaten de hinnereis yn de bus 
mochten, moast ik der efter oan op in karke. Ik ha noch twi-
fele hear. Want at harren my net yn de bus ha wolle moat ik er 
dan wol efter oan? Bin ik noch wol it boechbyld fan Berltsum 
as hat Bauck van Hemmema myn plak ynnaam? Kinne Bauck 
en ik tegearre it doarp fertsjinwurdigje, as sitte de minsken 
net mear op san âld hûn as my te wachtsjen. De twifel sloech 
ta, mar waard ek gau de kop yn drukt. Doe ik de entûsjaste 
ploech minsken seach, welke harren dizze dei ynsette soene 
om harren rjocht te heljen, ebte myn twifel stadich oan fuort. 
Sa no en dan krige ik in aai oer myn kop. Ik fernaam oan alles 
dat myn komst wurdearre waard. Doe frou Bauck fan Hem-
mema my persoanlik noch in aai joech, doe wie de twifel fuort 
en wist ik it seker: Ik gean mei op aventoer! De bus startte syn 
motor en ik sammele al myn krêft en begûn oan myn tocht nei 
Frjentsjer. Op nei it Martenahûs. Hjir oan kaam wie ik bliid dat 
ik de kar makke hie om mei te gean. Ik wie ek bliid dat Bauck 
de striid oan gong. Want litte we wol wêze: Ik bin dan wol in 
moaie en boppeal wiize hûn mar net eltsenien begrypt myn 
taal. Dit stikje liet ik dan ek graach oan Bauck oer. Sy sei wer 
it op stie: “It is tiid om op te kommen foar ús doarp”. Sy sei 
wer at wy foar kamen. Doe Bauck de buit binnen hie makke se 
har út de fuotten. En se is rap hjer, ús Bauck. Sy hie har taak 
folbrocht no wie it oan my. Ik moast de Berltsumers wer thús 
bringe. Thús yn de tolfde stêd! Jûns is der noch lang nei praat 
en wie der in Sportgala. Alle Berltsumers winsken inoar in lok-
kich nijjier en der waard feest fierd. In bjusterbaarlike dei foar 
Berltsum, myn stedsje...l

It Berltsumer Hûntsje

Nieuws van het 
Jeugdtoneel
Op 3 en 4 februari a.s. staat de jeugd van toneelvereniging Elts 
syn rol weer op de planken! Ze spelen dit jaar het stuk ‘Lang & 
Lokkich’ o.l.v. Rianne Hogeveen en regie-assistent Jelke Rijpma. 

Bij “Lang & Lokkich” denkt u misschien in eerste instantie aan sprook-
jes. Het jeugdtoneel verrast u echter met een heel andere versie van 
meerdere sprookjes. Denk aan Assepoester die wordt gekleineerd 
door haar boze stiefzussen Paris en Hilton, Roodkapje die een relatie 
heeft met een boze wolf met imagoproblemen en prins Roderick van 
Oranje Nassaukade die door zijn moeder wordt uitgehuwelijkt. Op 
het grote bal zal alles tot een grote climax komen. Het grote feest voor 
jong en oud! Kom allemaal kijken!

Uitvoeringsdata:  Zaterdag 3 februari 2018 19:30. Zondag 4 februari 
2018 14:30. Kaarten kosten € 7,50 per stuk en zijn vanaf 13 januari 
verkrijgbaar via www.eltssynrol.nl l.

Gialt Biesma opnieuw naar 
de Olympische Winterspelen
Op de komende Olympische Winterspelen in PyeongChang in 
Zuid Korea die gehouden wordt van vrijdag 9 februari tot en 
met zondag 25 februari is Berltsumer Gialt Biesma aanwezig 
als scheidrechter bij de Shorttrack wedstrijden. 

Vier jaar terug was hij al “onze” afgevaardigde bij de winterspelen 
van Sotsji in Rusland en nu mag hij weer afreizen naar het belang-
rijkste en meest prestigieuze sportevenement voor de topsporter! 
Een grote eer  is het voor Gialt Biesma dan ook om hier deel van 
uit te maken. Gialt is op de Olympische Spelen bij het Shorttrack 
een van de video scheidsrechters die de scheidsrechters op het ijs 
bijstaan. In maart volgt een uitgebreid verslag van Gialt Biesma 
zijn ervaringen in PyeongChang, Zuid Korea. 
Wordt dus vervolgd! l

Bijzonder project 
voor mensen van 
65 jaar en ouder
Vanaf januari 2018 zullen we 
van start gaan met het preven-
tief huisbezoek in Berltsum

Inwoners van 65 jaar en ouder 
in de gemeente worden bezocht 
door getrainde vrijwilligers om 
te inventariseren hoe het met 
ze gaat. Waar loopt men tegen 
aan en wat kunnen ze zelf nog 
bijdragen aan de samenleving. 
Met als doel om zo lang mogelijk 
zelfstandig te kunnen blijven 
wonen.
Dit project wordt uitgevoerd 
door het ouderenwerk in Waad-
hoeke in samenwerking met de 
vrijwilligerscentrale Waadhoe-
ke. Beide zijn onderdeel van de 
Skûle Welzijn.
Wonen Noordwest Friesland is 
een partner in dit project. 

Uiteraard wordt dit project vol-
ledig onafhankelijk van andere 
organisaties uitgevoerd.
De betreffende inwoners krijgen 
een brief met uitleg over het 
project. Daarna neemt de vrijwil-
liger telefonisch contact op om 
een afspraak te maken. Natuur-
lijk mag men aangeven geen be-
hoefte te hebben aan het bezoek, 
maar de ervaring in de omlig-
gende dorpen heeft ons geleerd 
dat de meeste mensen het aange-
naam en nuttig vinden om hier-
aan mee te werken. Tijdens het 
bezoek wordt aan de hand van 
een vragenlijst gesproken over 
wonen, zorg en welzijn.
De vrijwilliger kan waar nodig 
zelf informatie verstrekken en 
zo nodig de ouderenadviseur in-
schakelen. De ouderenadviseur 
zal aan de hand van deze gege-
vens altijd eerst contact opne-
men met desbetreffende persoon 
alvorens er actie ondernomen 
wordt.

De vrijwilligerscentrale Waad-
hoeke zal de mensen die een 
steentje willen bijdragen aan de 
samenleving in contact brengen 
met mensen die hulp nodig heb-
ben bij bijvoorbeeld het bood-
schappen doen of andere kleine 
klusjes.

Betreffende inwoners krijgen 
eerst een brief met uitleg voor-
dat een vrijwilliger telefonisch 
contact opneemt. Deze vrijwilli-
ger staat nooit onverwacht voor 
de deur, en zal zich altijd kunnen 
legitimeren. 

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met: 
Tjik Flameling  - Ou-
derenadviseur/medewerker ge-
biedsteam
Sieta Kuipers  - Soci-
aal Cultureel Werker/Ouderen-
werker
van De Skûle Welzijn tel: 0518-
460805 of via email: s.kuipers@
deskule.nl l

Nieuws van Stichting 
Berlikumer Belangen (SBB)
Eind oktober is er een overleg geweest van de Federatie dorpsbelan-
gen gemeente Menameradiel in Blessum. Dit als voorbereiding op 
het gezamenlijk overleg met de gemeente. Tijdens het overleg zijn 
de volgende agendapunten besproken: hoe nu verder in de gemeente 
Waadhoeke, tiny houses,regiofunctie MFC Berltsum/Groene Kruis en 
busvervoer door de dorpen. Het overleg met de gemeente was eind 
november waarin de meeste van deze agendapunten ook weer zijn 
besproken. Ook is nog besproken het onderhoud van het groen en 
de schelpenpaden, de komst van 120 arbeidsmigranten in Berltsum, 
rotonde Marsum, vaarweg Marsum en baggeren zijtak Van Harinxma-
kanaal bij Dronryp.

Glasvezel in Berltsum!
BENT U AL VERBONDEN MET DE TOEKOMST? Verbonden zijn met 
het internet is steeds belangrijker, 70% van het internet bestaat te-
genwoordig uit filmpjes en dat kost veel bandbreedte om de snelheid
erin te houden. Ook “zorg via internet”, YouTube kijken op meer-
dere tablets, beveiliging of camera’s via internet checken, dit alles 
kost veel bandbreedte. Het koper van KPN en Ziggo is hiervoor niet 
meer geschikt. We kunnen wachten op de deal die de provincie ge-
maakt heeft met Kabel Noord BV, maar de verwachting hiervan is dat 
dit voor Berltsum nog zeker 3 jaar gaat duren. SBB is in contact ge-
komen met Glêsferbining BV. Dit bedrijf is momenteel in Dronryp 
glasvezelverbindingen aan het realiseren. Ook Skingen/Slappeterp is 
aangesloten bij ons overleg en de bewoners van Skingen/Slappeterp 
hebben massaal aangegeven op glasvezelnetwerk aangesloten te wil-
len worden. Als SBB willen wij Berltsum ook graag snel op supersnel 
internet aansluiten. Hiervoor hebben wij minimaal 300 intentiever-
klaringen nodig. Als wij die hebben dan zorgt Glêsferbining BV ervoor 
dat Berltsum nog in 2018 op het glasvezelnetwerk wordt aangesloten. 
Aanmelden en informatie met betrekking tot snelheid en maandelijk-
se kosten kunt u vinden op: www.berltsumopglas.frl. Nogmaals het is 
een intentieverklaring, u zit nog nergens aan vast. Arjan Zeinstra van 
BAMZ heeft deze website belangeloos gemaakt. Op de website staat 
een teller, zo kunnen wij zien hoe ver wij zijn met ons doel te halen. 
Het doel is minimaal 300 aanmeldingen, dus graag DIRECT DOEN!!! 
Tijdens de jaarvergadering 2018 op 15 maart zullen 2 bestuursleden 
aftreden. Wij zijn dus op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. Heb je 
interesse meld je dan aan via SBB@Berltsum.com of bel een
van de huidige bestuursleden. De telefoonnummers staan op www.
berlikum.com/SBB/Bestuur. l
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Dick Abma
Een robuuste goudeerlijke man. Een innemende persoonlijk-
heid die echt iets te vertellen had. Zo leerden wij Dick kennen 
bij “Op ‘e Roaster”. Nadrukkelijk aanwezig met een uitgespro-
ken duidelijke mening op de vergaderingen van onze dorps-
krant. Maar ook met die kenmerkende bulderende lach wan-
neer hij het naar zijn zin had en ons geestdriftig met mooie 
anekdotes wist te vermaken. Met die typische humor die je 
niet altijd gelijk begreep, maar waarbij zijn pretoogjes meer 
dan genoeg vertelden om ook enthousiast te worden. Wat heb-
ben wij onder meer genoten van de Fryske kursus in Mantgum 
waar wij met een klein groepje vanuit de dorpskrant aan deel-
namen. De voorpret op de wekelijkse reis er naar toe was al 
een feestje, al betrof het een schoolreisje waar je reikhalzend 
naar had uitgekeken! Wat een plezier. 
Dick was betrokken bij de krant en bij de mensen met wie 
hij samenwerkte. “Op ‘e Roaster” moest vooruit, mocht niet 
stil staan en over alle mogelijke verbeteringen dacht hij na 
en bracht het ter tafel. Dick was gevoelig voor sfeer, want er 
moest beleving zijn, eenheid en structuur. Geen tijd verspil-
len met nutteloze zaken, maar ter zake doende. Dick was ook 
zorgzaam en dacht aan ons, was oprecht geïnteresseerd. “Hoe 
gaat het?”, “Denk erom neem niet teveel hooi op de vork!”, 
”Thuis is belangrijk!”
Dick dacht dan niet aan zichzelf want schrijfwerk en uitda-
gingen ging hij nooit uit de weg. De afscheidskrant van Me-
naldumadeel was zijn initiatief waarmee hij de gemeente en 
alle bijbehorende dorpen in beweging kreeg. Het was een van 
de hoogtepunten in het afscheidsjaar van Menaldumadeel dat 
nu is opgegaan in Waadhoeke. De presentatie van de krant in 
het gemeentehuis en de symbolische uitreiking van het eer-
ste nummer door de burgemeester was een prachtig moment 
voor Dick. 
Dick was toen al enige tijd ziek, maar het leek net weer beter 
te gaan. De fleur en kleur blonken weer in zijn gezicht en de 
passie voor het leven leek weer terug. 
Ruim twee maanden terug hebben wij als “Op ‘e Roaster” le-
den nog een prachtige avond in Leeuwarden gehad tijdens ons 
jaarlijks etentje. Dick was op schik en genoot zichtbaar van 
het samenzijn en de sfeer. Zijn vrolijkheid en aanstekelijke 
lach gaf ons allen een goed gevoel.
Toch, de ziekte die hem al lange tijd parten speelde was niet 
weg. In een bericht aan ons als redactie vertelde Dick samen 
met zijn gezin voor moeilijke keuzes te staan in het vervolg-
traject van zijn behandeling. Keuzes waarbij onder meer kwa-
liteit van leven voor hun als gezin belangrijk waren. 
Dit bericht in de zo kenmerkende nuchterheid van Dick 
bracht ook ons weer even terug in de werkelijkheid, maar de 
hoop bleef. 
Niemand van ons die ook maar vermoedde dat het einde al zo 
nabij was toen het bericht kwam dat Dick was overleden. Zijn 
mooie gezin waar hij zo ongelooflijk trots op was moet nu 
zonder hem verder. Ook wij als dorpskrant zullen nu verder 
moeten zonder onze Dick. Wat een verdriet. Verslagenheid en 
stilte omdat Dick er nu niet meer is om ons bij de les te hou-
den, soms wakker te schudden en met zijn zorgzaamheid een 
beetje op ons te passen.
Lieve Dick, we gaan je echt missen!

Op ‘e Roaster Berltsum.

 

DICK

Wat ha we in tiid efter de rêch en tagelyk sitte we der noch 
midden yn. Yn april kriich Dick de diagnose alvleesklierkan-
ker, yn maaie operearre, lange sikehûsopname troch kom-
plikaasjes, trije moanne neat ite kinne en mei ’n sonde en 

maaghevel omrinne moatte.

Ein augustus koe en mocht Dick wer ite en de ‘âlde’ Dick 
kaam wer nei boppe! Op nei it matinee mei it doarpsfeest en 
de earste beskút mei mûskes (twa wike nei de berte fan de 

lêste pakesizzer) wienen in feit. Tegearre noch mei de camper 
fuort en genietsje fan ’n lekker gleske wyn! 

Wat ha we noch genietsje kinnen mei ús allen en wat ha we 
noch moaie foto’s makke mei elkoar op 2 desimber. 

10 desimber moast Dick ús en it libben los litte!
 Wat misse we ‘m al.

We wolle elk betankje foar de belangstelling tiidens it siik 
wêzen en nei it ferstjerren fan Dick, op wat foar wiize dan ek 

mar!

 En sa as Dick sei, “the show must go on”! Minsken bedankt!

Sippie en bern.

Quilttentoonstelling Wier groot succes

Activiteiten in Wier
Op zondag 17 december jl konden we de 50+ bewoners van Wier 
van harte welkom heten in het geheel vernieuwde doarpshûs 
d’Ald Skoalle. Onder het genot van een kopje koffie of een borrel 
werd de verbouwing druk besproken en, indien men dit wilde, 
kon het hele gebouw even worden verkend.

Werkgroep Ontwikkelingssamen-
werking Menameradiel (WOM)

Rond 17.00 uur opende één van 
de oudste inwoners van Wier de 
koffietafel. Er werd goed gegeten 
van het buffet en er was keuze 
genoeg. Na afsluiting kon, voor 
de liefhebber, nog gezellig wor-
den nagezeten in het in kersts-
feer aangeklede doarpshûs.
Oudejaarsdag tussen 17.00 en 
20.00 uur werd door de oudjaars-
ploeg “Kroe” weer een bijeen-
komst georganiseerd. Voor alle 
aanwezigen, met zonnebril en 
regenlaarzen, stond er een hapje 
en een drankje klaar. Er werd al 
druk gespeculeerd over wat het 
slotspektakel dit jaar zou zijn. 
Na een speech en het inleveren 
van de ‘kaasschaaf-trofee’ kon 

eindelijk worden onthuld dat er 
een ‘alternatieve’ mudrun werd 
gehouden; met een zelfgemaak-
te brancard moest een parcours 
worden gevolgd rondom de kerk. 
Ook voor niet geoefende deelne-
mers was dit goed te doen. Op de 
brancard stond namelijk een em-
mer met modder die zo vol mo-
gelijk moest blijven tijdens het 
afleggen van het parcours. Dit 
leverde de nodige hilariteit op!! 
Afsluitend ging de winnaar weer 
met de ‘kaasschaaf-trofee’ naar 
huis. Wij willen Losse Fearren 
en Woningstichting Noordwest 
Friesland hartelijk danken voor 
de bijdrage die we voor beide ac-
tiviteiten mochten ontvangenl

Op 18 en 19 november 
organiseerden de dames van 
quiltclub ‘It Spjeldekessen’ 
een prachtige quilttentoonstel-
ling in de Ioannis Theater-
tsjerke in Wier. 

Deze tentoonstelling werd geor-
ganiseerd in het kader van het 
jubileumjaar van het 100-jarig 
bestaan van  V.v.V. Wier. Beide 
dagen kwamen er veel belang-
stellenden en de bezoekers wa-
ren erg enthousiast over de wer-

ken die in de hele kerk waren te 
bewonderen. Hier zaten echte 
kunstwerken tussen waar heel 
wat uurtjes, dagen en soms ja-
ren werk in zat. Een compliment 
voor de dames voor de organisa-
tie van dit evenement! l

De WOM-leden Anton Schrama, 
Jos Steggerda, Tsjibbe Rodenhuis 
en Jouke Wartena makken fan 
7 o/m 11 novimber in reis nei it 
projektgebied yn Roemenië. De 
ferskate agraryske bedriuwen 
dy ’t stipe krije binne besjoen en 
der binne ôfspraken makke oer it 
ôfrûnjen fan it projekt, de kom-
mende jierren. In ferslach kin tast-
joerd of brocht wurde. Nim dan 
kontakt op mei y.faas@hetnet.
nl of 058-2541542. De gemeente 

Waadhoeke hat der foar keazen 
Fairtrade kofje en tee te skinken. 
Wy binne  wiis mei dit nijs!  Leden 
fan de WOM binne û.o. yn gear-
wurking mei de Wereldwinkels te 
Sint Anne en Frjentsjer, dwaande 
om in wurkgroep op te rjochtsen 
om te besykjen de nije gemeen-
te ‘echt’ Fairtrade-gemeente te 
meitsje. Frijwilligers binne tige 
wolkom. Oanmelde of ynformaas-
je freegje kin fia de neamde kon-
taktmooglikheden l

Bestuursleden
Stichting Berltsumer Belangen 
(SBB)  heeft zich ten doel ge-
steld op te komen voor het (in-
woners) belang van Berltsum. 

Het gaat hierbij dan voorname-
lijk om aangelegenheden in het 
belang van de leefbaarheid. Hier-
bij kunt u denken aan: wonen en 
werken, dorpsaanzicht, groen 
en overige voorzieningen, ver-
keer en vervoer, veiligheid etc. 
SBB treedt veelal op als schakel 
tussen onze dorpsgemeenschap 
en allerhande (overheid) instan-
ties. Elke eerste maandag van de 
maand vergaderen de bestuurs-
leden. Voorafgaand aan deze ver-
gadering is er een inloopspreek-
uur van 19:30 uur tot 20:30 uur 
voor alle dorpsbewoners.

Het bestuur van SBB bestaat uit 
een enthousiast en hecht team 
van  8 vrijwilligers. In verband 
met het reglementair aftreden 
van een aantal bestuursleden 
zijn wij met spoed op zoek naar 

Enthousiaste BESTUURSLEDEN

We zijn op zoek naar  betrokken 
inwoners die bereid zijn hun ta-
lenten in te zetten voor de belan-
gen van ons mooie dorp. 

Ben jij of ken jij iemand die zich  
bestuurlijk in wil zetten of heb 
je inhoudelijk vragen over wat 
deze bestuursfunctie precies in 
houd  neem dan gerust even con-
tact op met onze voorzitter Erik 
Jansen (m) 06-23279629 of stuur 
even een kort mailtje naar het 
secretariaat via sbb@berltsum.
com l
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Berltsum kultuer
28 januari 15.00 uur  Concert Helder, Ioannis Tea-

tertsjerke - Wier

2 februari 18.30 uur Oud papier, Berltsum

3 februari 19.30 uur  Jeugdtoneel Lang & Lokkich, It 
Heechhout - Berltsum

4 februari 14.30 uur  Jeugdtoneel Lang & Lokkich, It 
Heechhout - Berltsum

18 februari 19.30 uur  De kracht van Luther, Doops-
gezinde Kerk - Berltsum

Samar in Momint...

“Hessel van Martena, hjir mei die stêdsrjochten!”

Inloop/Koffiemiddag  
Berltsum
Wie graag eens mensen wil ontmoeten kan sinds kort 
terecht in Berlinga State.

Dinsdag 9 januari was de eerste bijeenkomst. Een praatje, een 
bakje koffie, een potje sjoelen misschien, maar geen verdere ver-
plichtingen, dat is pakweg het idee van de inloop/koffiemiddag.
In Berlinga State hebben we een ruimte gevonden waar iedereen 
op dinsdagmiddag tussen 16.00 – 18.00 uur geheel vrijwillig en 
vrijblijvend binnen kan lopen.
De gastheren Marten Hylkema en Tjerk Kooistra zullen u gastvrij 
ontvangen.

Deze inloop/koffiemiddag wordt u aangeboden door Berltsum 
Foarút en is bedoeld voor alle senioren uit het dorp. U komt toch 
ook?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sieta Kuipers, 
ouderenwerker van De Skûle Welzijn.  Tel: 0518-460805  of via 
e.mail : s.kuipers@deskule.nl l

Namens Berltsum Foarút

Akoestisch concert van Helder 
in Ioannis Teatertsjerke
Al meer dan 15 jaar is Helder een bekende naam in de Friese muziekwereld. In die 15 jaar hebben 
de bandleden bepaald niet stil gezeten. Naast de eigen optredens werken ze regelmatig mee aan 
allerlei projecten, als hoofd-act (zoals de opening van de Agrarische Dagen in 2012) of als begelei-
dingsband (zoals bij het reünieconcert van cabaret Sljocht). 

De Kracht van Luther II
Themabijeenkomst: Zondag 18 februari 2018 aanvang  19.30 
uur in de Doopsgezinde Vermaning Berltsum, Vermanings-
traat 3

De invloed van Luther op het cultureel erf alsmede op zijn volge-
lingen in de Lage Landen is veel groter dan wij denken. Als Vrien-
den van de Vermaning hebben wij speciaal hiervoor een tweetal 
bijeenkomsten opgezet, waarbij een brug wordt geslagen tussen 
het leven en werk van Maarten Luther en Ds.Martin Luther King 
die 50 jaar geleden werd vermoord.
De tweede bijeenkomst, D.V. 18 februari 2018, wordt mede ver-
zorgd door onze gastspreker, de heer Harcourt Klinefelter, de nu 
79-jarige voormalige persvoorlichter en rechterhand van de Ame-
rikaanse burgerrechtenactivist Martin Luther King. Een zeer bij-
zondere gebeurtenis voor ons, dichtbij en authentiek.

Verder werken mee: 
Cantorij Belcanto o.l.v. J. Hoogterp
Alef Wiersma, Van Dam orgel
Tjeerd Lont, vleugel

U bent van harte welkom, koffie en thee na afloop l

Helder is een veelzijdige band 
die, zowel akoestisch als ver-
sterkt, een kenmerkend geluid 
weet toe te voegen aan het eigen 
repertoire of aan mooie covers. 
Ze vormen een melodieus muzi-
kaal collectief met meerstemmi-
ge zang. Samen de eigen sound 
van Helder.
Helder speelt zelf gecomponeer-
de, deels Friese, nummers en ook 
covers van onder andere BLØF, 
Marco Borsato, Herman Brood 
en Doe Maar. Met het nummer 
‘Hjir’won Helder In 2011 de Frys-

ke Music Night Award. Met hun 
zelf geschreven nummers is Hel-
der ook regelmatig te horen op 
Omrop Fryslân. Begin 2016 werd 
‘Stilte yn’e stoarm’ gepresen-
teerd. En momenteel is de band 
weer bezig met het schrijven en 
opnemen van een aantal Friesta-
lige nummers.
Helder is destijds opgericht door 
de gebroeders Wagenaar. Naast 
Roelof (gitaar/leadzang) en Sido 
(drums/ leadzang) bestaat de 
band uit Jan Roorda (toetsen) en 
René Mulder (bas). 

Helder
Zondag 28 januari 2018 om 
15:00 uur
Ioannis Teatertsjerke, Lautawei 
5a, Wier
Entree € 10,00

Reserveren: 
Iris Nieuwenhuizen 0518-462352 
of Iris_1952@hotmail.com
of
Herman Sytema 0518-461506 of 
d.sytema@outlook.com l



Redactieleden:
Henny van der Graaf
Jan Joostema
Henk Muller
Karina de Vries
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: roasteradvertenties@gmail.com
Kopij: roaster.berlikum@gmail.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:                                                       
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 7 februari 2018 

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

•  Kopij dient uiterlijk woensdag 7 februari 2018 op de          
redactie aanwezig te zijn via roaster.berlikum@gmail.com 

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
zaterdag 17 februari 2018

 

■  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!

Sybren 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
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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

Volgende 
maand 
uw advertentie 
hier?

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

Voor een 
zichtbare 

verzorgingBuorren 76, Berltsum
Telefoon 0518-461744

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


