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Help Berltsumer bij topprestatie voor 

“Artsen zonder grenzen” 

Frans Zwart rijdt deze zomer met zijn 

wielerploeg Grenzeloos4life de “Tour for 

Life”, een loodzware, achtdaagse sponsor 

wielertocht van Italië naar Nederland. 

Door deze tour te rijden, steunen de 

wielrenners het werk van Artsen zonder 

Grenzen. 

Grenzeloos4life bestaat nu nog uit 4 

wielrenners en 2 verzorgers maar kan 

uitgebreid worden tot maximaal 12 leden. 

Samen met honderden andere 

amateurrenners rijden ze van 1 tot en met 

8 september 2013 dwars door de Alpen, 

Vogezen, Jura en Ardennen. Langs wereldberoemde cols en klassieke trajecten, wordt 

per dag een etappe van ongeveer 150 kilometer gereden. Met elke dag een beruchte 

beklimmingen, zoals Alpe d’Huez. 

Elke ploeg haalt minstens € 15.000,00 sponsorgeld op. Met dit geld kan “Artsen zonder 

Grenzen” duizenden mensen medische noodhulp bieden. Slachtoffers van oorlogen, 

rampen of epidemieën die anders geen toegang tot medische zorg, schoon drinkwater of 

onderdak hebben. 

Ook u kunt deelnemer worden aan het team van Frans, actief of passief. Actief is dit 

mogelijk als u als wielrenner getraind bent. Zo’n tochtje komt overeen met op acht 

opeenvolgende dagen een Elfstedentocht fietsen.  Deze laatste beschouwt Frans als een 

gezelligheidsfietstocht. Dit is niet minderwaardig bedoeld, maar het geeft aan dat 

gezocht is naar een nog grotere sportievere uitdaging. 

In zijn toelichting vertelt Frans dat hij persoonlijk meerdere gedeeltes van de etappes 

heeft gereden. Naast de lichamelijke inspanning is het vooral genieten van de prachtige 

bergomgeving.  Tijdens de “Tour for Life” fiets je van de ene etappeplaats naar de ander. 

Bagage heb je niet bij je want deze wordt per auto van de ene overnachtingplaats naar 

de andere gebracht. Tijdens de etappes zijn er wel volgauto’s met mecaniciens en 

verzorgers. In die zin wordt er niks aan het toeval overgelaten. 

Frans is er ook nog niet helemaal klaar voor want hij is nog volop in training. Tijdens de 

winterperiode gebeurt dit indoor met behulp van spinninglessen in de sportschool 

Franeker, maar in de periode tot de start in september moeten er nog wel circa 8000 km 

worden gefietst om de noodzakelijke conditie compleet te maken. 

De “Tour for Life” wordt sinds 2009 georganiseerd en is uitgegroeid tot een populaire 

wielertocht. In de laatste editie werd zelfs meer dan anderhalf miljoen euro 

bijeengebracht voor Artsen zonder Grenzen. Op de website van het team 

http://www.grenzeloos4life.nl kunt u meer informatie vinden omtrent deze sportieve 

actie . 

Natuurlijk is niet iedereen in staat om zo’n sportieve prestatie te leveren. Toch kunt u 

ook meedoen. Hiervoor kunt u shirtsponsor worden en/of onder het genot van een 

glaasje wijn rustig genieten van de inspanningen van de wielrenners.  Deze wijn is 

geselecteerd in nauwe samenwerking met Nederlands bekendste wijnboer in Frankrijk, 

Ilja Gort. Op de site http://www.grenzeloos4life.nl leest u hoe u deze prima wijn kunt 

bestellen. Ook deze opbrengst komt ten gunste van de kas van Artsen zonder Grenzen. 

De redactie wenst Frans veel succes en heel veel sponsors. Respect voor de inzet. 

DICK 

 

 

 

 

http://www.grenzeloos4life.nl/
http://www.grenzeloos4life.nl/


Ria Algra hart en ziel van ‘Op ‘e 

Roaster’ stopt na ruim twintig jaar 

journalistiek dienstverband 

Deze maand valt het journalistieke 

slotakkoord voor Ria Algra bij “Op ‘e 

Roaster”. Voor de allerlaatste keer 

met een kritische en deskundige blik 

door al die inzendingen van redactie 

en dorpsgenoten, voor de laatste keer 

het advertentienieuws van Piet de 

Koe voor de laatste keer 

verantwoordelijk voor de vaak 

humoristische en immer passende 

onderschriften bij de foto’s. Het is voorbij, echt voorbij. Nu pas zullen de 

redactie leden van “Op ‘e Roaster” gaan merken welke “krantbewegingen” Ria 

hen vele jaren uit handen nam! 

 

Maar liefst ruim 20 jaar verbonden aan deze maandelijkse regionale krant voor Berltsum 

en Wier, als katern binnen de Bildtse Post lijkt onwaarschijnlijk lang, maar liefde voor 

schrijven, redigeren en daarbij een groot verantwoordelijkheidsgevoel maakte deze lange 

periode werkelijkheid. Ruim twintig jaar geleden maakte Ria als vervanger van Ineke 

Lautenbach haar opwachting in de redactie. Een kleine redactie die toen ondermeer 

bestond uit Durk Osinga, Froukje Meijer en dokter De Boer. Illustere namen uit een ver 

“Op ‘e Roaster” verleden die in hun tijd op hun eigen manier nieuws maakten en de krant 

samenstelden. Nog geen digitale tierlantijnen en moderne haarspeldbochten op de 

computer, maar veelal gewoon ontsproten uit die traditionele “parker pen”. Schrijven zat 

Ria trouwens altijd al in de vingers getuige haar eigen geschreven verhaaltje “Het 

keteltje dat niet wou fluiten” dat zij op tienjarige leeftijd naar de redactie van de Bildtse 

Post stuurde (waarvoor haar vader altijd foto’s maakte). Toen het verhaal maar niet 

geplaatst werd kwam bij navraag aan het licht dat Ria vergeten was de “afzender” te 

vermelden, waarna het alsnog in de krant werd opgenomen. 

 

Ria is een geboren en getogen Sint Annabuurtster en werd door haar huwelijk in 1977 

met Freerk Algra inwoner van Berltsum.  Ze moest aanvankelijk toch even wennen aan 

haar nieuwe woonomgeving en haar dorpsgenoten. Of was het meer verbazing?  In Sint 

Annaparochie stonden de eigen mensen namelijk bekend als een enigszins eigenwijs en 

met zichzelf ingenomen volkje, maar ook Berltsum wist zich op dit vlak moeiteloos te 

profileren en dit zelfs in de overtreffende trap! Ook hun eerste woonplek was zondermeer 

opmerkelijk want aan de knusse setting van het “penthouse” van het Groene 

Kruisgebouw zat wel de bindende voorwaarde dat het echtpaar Algra ingeschakeld werd 

voor de uitleen van de medische hulpattributen zoals krukken, bedden en dergelijke. 

Zowaar een bijzondere start maar toen in 1980 hun huidige huis aan de Krússtrjitte” 

werd betrokken was het  meeste inburgeringleed wel geleden. Ze kregen vier kinderen, 

eerlijk verdeeld naar geslacht. Douwe, Bertina, Tjalling en Femke zagen het levenslicht 

en maakten het leven van het gezin Algra rijk en talrijk en nu zijn er ook alweer  vier 

“beppesizzers”. 

 

De tijd vliegt en hoewel voor Ria de ene periode bij “Op ‘e Roaster”, sneller, plezieriger 

en met meer motivatie verliep dan de andere was er toch steeds dat goede gevoel bij 

deze voor haar bijzondere regionale krant. In haar eerste jaren als redactielid was de 

groep veel kleiner en de sfeer losser en gemoedelijker dan nu, in het opzicht dat er in 

deze huidige tijd meer tijdsdruk en planning op staat. Daarbij vergt een grotere groep 

meer discipline in overleg en uitvoering van redactiebeleid. Notulen en financiële 

verslagen waren in die eerste periode dan ook totaal niet aan de orde. De vergaderingen 

waren aanvankelijk “uit de losse” pols en de taken werden in alle ontspannenheid 

verdeeld en zo nodig naar een volgende editie opgeschoven. Toch was “Op ‘e Roaster” al 

een begrip in die tijdsperiode en  voelde het klaarblijkelijk als een eer om in de krant te 



verschijnen. Ik fûn dat altyd wol hiel grappich. Ik kaam dan by in persoan foar in ynterfjû 

en dan murken je wol dat se respekt foar je hienen. Ik tocht dan by my  sels: “Ik bin it 

mar hear.” 

 

Officieel is Ria nooit beëdigd of voorgedragen als voorzitter, maar in de praktijk werd het 

al gauw de rol die haar werd toebedeeld. Passend bij haar punctuele en evenwichtige 

rustige karakter en nuchtere kijk op eventuele ingewikkelde situaties was dit geen 

verrassing. Dit eveneens betreffende de  opmaak van de krant die aanvankelijk bij 

Froukje Meijer lag, maar al snel onderdeel werd van Ria haar takenpakket.  Cruciale 

functies binnen een vrijwilligers organisatie wat naast verantwoordelijkheid ook een 

grotere betrokkenheid gaf. “Yn dy begjintiid waard de kopij skreaun oanlevere en typten 

wy alles oer en mei in diskette en in stapel foto’s gong ik dan nei “Van Leer en de Jong” 

fan de Bildtse Post. Jopie de Vries út de Buorren wie doedestiids aktyf mei de 

advertinsjes en helle dy oan hûs op. Sels doe’t dat net mear nedich wie die Jopie dat 

noch. It wie gewoan syn eigen wurk en hy fûn dat moai.” En dat is volgens Ria dan ook 

de essentie van het vrijwilligerswerk, er met zijn allen de schouders onder zetten en 

belangeloos vele facetten van het dorpsleven in stand houden. 

 

Zo is Ria sinds een aantal jaren administrateur en penningmeester van uitvaartvereniging 

“De Laatste Eer” van Berltsum en in het verlengde daarvan verbonden aan de 

overkoepelende organisatie Friese Uitvaart Federatie als webredacteur. Daarnaast was zij 

twee perioden als scriba verbonden aan de Protestante Gemeente Berltsum, en de 

aanleiding van dit verhaal, hoofdredacteur van “Op ‘e Roaster”. “Ik fyn  it dêrby wichtich 

dat de krante goed lêsber is, dêr kreas útsjocht en it leafst flaterfrij.”Het is in feite een 

rol die Ria op het lijf is geschreven. Schrijven en redigeren. Verhalen nakijken op fouten 

en zo nodig inkorten of passend maken. De basis van dit alles lag bij haar opleiding aan 

de MEAO Secretariële richting. Vanuit deze opleiding werkte Ria een aantal jaren als 

directiesecretaresse bij Rabobank Nederland en volgde hier cursussen zoals de studie 

Management Assistente en later haalde ze diploma’s voor Praktijk Diploma Boekhouden, 

Copywriting en Webredacteur. “Doe de bern lyts wiene wie ik net oan it wurk mar learde 

ik wol fierder om sa gau it wurkjen wêr koe dêr klear foar te wêzen.”Dit bezorgde Ria 

deskundigheid op het gebied van Tekstschrijver/Copywriting, secretariaat en 

boekhouding en opende uiteindelijk de deur voor het opstarten van haar eigen bedrijf in 

2005 waar al haar kwaliteiten gecombineerd konden worden. 

 

Terug naar “Op ‘e Roaster” waar in 2000 een hoogtepunt werd beleefd met het uitkomen 

van het boek “Berlikum beeld van een dorp”. De werkgroep die verantwoordelijk was 

voor het verschijnen van dit prachtige boekwerk kwam voort uit deze krant. Zeer 

opmerkelijk was wel dat er in de redactie geen enkele geboren en getogen Berltsumer 

zat. Ria Algra, Frans Homminga, Jan van Assen, Sjoukje Zijlstra en Froukje Weijer. Een 

ieder had zijn eigen taakgebied in deze immense monnikenklus en voor Ria betekende dit 

vooral het schrijven en redigeren van de teksten. Uiteraard kwam er kritiek op het boek 

maar was er ook bewondering voor het afronden van een prachtig stuk Berltsumer 

geschiedenis. 

 

Na een dergelijke opleving in de schrijfbeleving volgde er steevast weer eens een 

mindere enerverende periode waarin Ria zich voornam het daaropvolgende jaar toch 

maar eens te stoppen. Toch kwam dat moment er nooit en de hoofdreden was vaak de 

kleine bezetting van de krant en haar eigen verantwoordelijke deel daarin die haar 

verstandelijk toch weer noopte haar deelname te verlengen. Spijt daarover heeft Ria 

zeker niet, want uiteindelijk zegevierde altijd het plezier in dit belangrijke stuk 

vrijwilligerswerk. “Skriuwe fyn ik prachtich om te dwaan en is seker gjin drege opjefte 

foar my.” In die twintig jaar heeft Ria dan ook veel redactieleden meegemaakt die er 

ieder voor zich met hun eigen motivatie instapten. Voor de een bleek het een gouden 

greep terwijl het een ander slapeloze nachten opleverde om maar weer op tijd een 

bijdrage aan te leveren. Uitzonderingen daar gelaten was daar altijd wel die klik, 



“Eltsenien hat syn eigen aardichheden”, om er binnen de redactiegroep een mooi katern 

in de Bildtse Post van te maken.   

 

Daarbij kwam met de opwaardering van de website “Berlikum.com” zelfs een nieuwe 

uitdaging waar een team van “webspecialisten” na enig aftasten de juiste balans wist te 

vinden en momenteel een maandelijks bereik heeft van 10.000 bezoekers per maand. Zo 

is er nu een redactie voor de krant, voor de website en een heus bestuur die er 

overkoepelend voor zorgt dat de statuten van “Op ‘e Roaster” worden nageleefd. Kortom 

het lijkt wel een bedrijf! Ria bleef hierbij trouw aan het “papierwerk” binnen de krant en 

met Jeanet Terpstra als nieuwe voorzitter kon ook die taak alvast afgegeven worden. Er 

is dan in de loop van die twintig jaar veel veranderd en Ria kan nu gevoelsmatig met een 

goed gevoel afscheid nemen. Er staat een prima fundament met goed op elkaar 

ingespeelde redacties en een “vinger aan de pols” bestuur.  “Minsken freegje wolris, 

wêrom jouwe jimme net in krante út foar allinnich Berltsum? Ik siz dan: “Wy witte net 

wat bygelyks yn Menaam of Minnertsgea bart, mar sy witte wol it wol fan ús.” 

 

Een nieuwe uitdaging daarbij werd voor Ria het schrijven van “blogs”, humoristische 

korte verhaaltjes uit het leven gegrepen die je zo nu en dan even doen glimlachen en 

losmaken van de dagelijkse beslommeringen. En zo is Ria altijd in beweging. 

Voortvloeiend uit haar werkzaamheden voor de uitvaartvereniging en de overkoepelende 

federatie daarvan is haar inzet voor de verkoop van troostboeken met de website 

“Boeken voor moeilijke momenten”, waarin rouwverwerking centraal staat. Via Bol.com 

kunnen de boeken dan besteld worden. Het heeft ook te maken met haar eigen ziek zijn 

in 2009 toen bij Ria borstkanker werd geconstateerd. Gelukkig sloegen de intensieve 

behandelingen bij Ria goed aan en mocht zij genezen. In die periode van ziekte werkte 

Ria op veel fronten zoveel mogelijk door, al was het maar, of vooral om, de afleiding. “It 

spilet fansels no noch wolris yn myn efterholle, mar ik wol libje en dêrfan genietsje en 

foaral foarút sjen.” Als Ria terugdenkt aan de vele interviews die zij maakte in al die 

jaren dan zijn enkele daarvan haar heel dierbaar.  “Hiel bysunder fûn ik it ynterfjû mei 

Jelke Fokkinga en syn frou. De eardere eigners fan Hof fan Holland.  Ik soe der efkes 

hinne mar ik siet dêr fanôf de middei oant de jûn ta en it wiene allegear prachtige 

ferhalen. Dat is ek wat my altyd opfoel. De minsken fertelle faaks mear dan je 

ferwachtsje. Sa ek mei it ynterfjû mei Heerke van Tuinen dy’t wennet yn Nieuw-Zeeland, 

en de omke is fan Johan en Sybren, fûn ik prachtich.” 

 

En dat is dan ook iets wat in haar achterhoofd speelt. Nog eens een boek maken met 

oudere mensen van Berltsum vol van verhalen over vroeger. En wat Ria dan toch ook 

nog wel even kwijt wil, en dat als “oud Bildkert”, dat het toch wel heel erg is dat een 

cursus Frysk die in Berltsum gegeven zou worden wegens te weinig deelname uit moest 

wijken naar een andere cursusplaats. Ja dat vindt Ria dan toch maar treurig om maar af 

te sluiten met de bekentenis dat deelname aan het volgen van een Bildtse cursus hoog 

op haar eigen verlanglijstje staat. Met andere woorden ”Terug naar de roots”. Want:  

“Verba Volant Scripta”, wie schrijft die blijft! Ria het gaat je goed!                                                                                                                                                                 

JAN J 

 

 

 

Elts syn Rol spilet Brutsen Iis 

Ofrûne wiken wie toanielferiening Elts syn Rol in oantal kearen te sjen yn ’t Heechhout 

mei de foarstelling Brutsen iis. In komysk stik oer in stikmannich bejaarden dy’t 

meiïnoar in reis meitsje mei it lúkse cruiseskip, de Maria Stuart. Yn in prachtich dekôr dat 

it dek fan it skip foarstelt sjogge wy spilers en figuranten. Geandewei it stik wurdt mar 

werris dúdlik hokfoar rykdom at der yn de Fryske taal besletten leit. 

 



Sa kin it wêze, dat at jo gleon op mannen binne, lyk as Mathilde, jo it plakkaat ‘gleone 

krokodil’ opplakt krije. Of dat jo as 

bejaarde diel útmeitsje fan de fossile 

bonkerakken. It gehalte fan de selsspot 

leit heech en dat makket it stik ek aardich 

om te folgjen. In soad djipgong sit der net 

yn, mar dochs, at Arnold (Gerrit de Boer) 

en Mathilde (Geertje Miedema) elkoar fine 

stean de beide te filosofearjen oer 

Badeloch, in personaazje yn it toanielstik 

Gijsbrecht van Aemstel fan Joost van den 

Vondel. Badeloch jildt as de 

ferpersoanliking fan de leafde tusken 

echtelieden. 

Waer werd oprechter trouw dan tusschen man en vrouw / Ter weereld oit gevonden? 

Twee zielen gloende aen een gesmeed / Of vast geschakelt en verbonden in lief en leedt 

 

Net tsjinsteande dizze filosofyske oprisping bliuwt Brutsen iis in blijspul wêr’t jo gewoan 

om laitsje kinne of net. Persoanlik sprekke my stikken mei wat djipgong mear oan. Dat 

binne de stikken dy’t wol even hingjen bliuwe. De spilers fan Elts syn Rol binne dêr as 

mear ta yn steat. Dat hat de skiednis fan dizze moaie feriening wol sjen litten. 

 

Ek yn dit stik litte de spilers sjen dat it toanielspyljen har yn ’t bloed sit. De karakters 

binne sterk oanset, de dialogen lige der net om. Somtiden wol wat oan de lange kant, 

mar as ferdivedaasje lûke dan figuranten oan it each foarby. De rezjy is dit jier yn 

hannen fan Egbert Holl. 

 

Mei de omballingen is it ek wer tige yn oarder. It ljocht, it lûd, de ûntfangst. Alhiel yn 

stijl. In rasechte stewardess kundiget it fertrek fan it skip oan yn fjouwer talen. It binne 

fan dy lytse dinkjes dy’t der in moaie, komplete toanieljûn fan meitsje. 

 

RIA 

 

 
 Nieuws van de Fûgelsang 

De Fûgelsang-libdub 

Op de Fûgelsang werd 28 februari een 

libdub gehouden met groep 7 en 8. Deze 

werd geleid door Mirjam de With.’s 

Morgens hebben we een film gezien die 

door haar gemaakt is en heeft ze uitgelegd 

hoe ze films maakt. ’s Middags heeft 

iedereen eerst een plekje gekregen. En als 

de camera langs ons liep en het nummer 

Euphoria werd afgespeeld waarop we 

moesten dansen,  moesten we achter de 

camera blijven. Dan moesten we snel naar 

ons andere plekje toe lopen. Toen de 

camera weer langs ons liep moesten we naar het voorbord lopen. Dit ging zo 2 uur door. 

Na een lange middag is er toch een prachtig resultaat bereikt. De link om de lipdub te 

zien is naar de ouders van de kinderen van groep 7 en 8 doorgestuurd en zal later nog 

eens op een ouderavond te zien zijn. 

Groeten groep 7 en 8 

 



Zaalvoetbaltoernooi Franeker 

Op woensdag 23 januari hebben de 

kinderen van groep 8 meegedaan aan het 

schoolzaalvoetbaltoernooi in Franeker. De 

meisjes hebben het heel goed gedaan en 

zijn derde van de poule geworden. De 

jongens hebben alle vier de wedstrijden 

gewonnen. Van hun coach Alex Heitmeijer 

kregen we een verslag van deze middag: 

De jongens hebben het geweldig gedaan. 

Alle 4 wedstrijden werden met winst 

afgesloten. Ze hebben zowel individueel en 

als team erg goed gevoetbald. Ze 

begonnen de eerste wedstrijd erg goed 

tegen It Fonnement uit Sint Anne. De  

tegenstander werd direct onder druk gezet en op een 1-0 achterstand gezet. Vervolgens 

werden de Sint Annebuurtsters vakkundig uitgetikt en de jongens wisten nog 3 x te 

scoren. De goed keepende Arjen moest helaas nog een tegengoal incasseren. De tweede 

wedstrijd tegen De Grunslach uit Welsryp kwam moeilijk op gang, maar de jongens 

wisten de rust te bewaren en scoorden in het tweede deel van de wedstrijd nog vier keer. 

De verdediging gooide alles op slot en Arjen kon de goal schoon houden. De derde 

wedstrijd werd als sleutelwedstrijd beschouwd. De Sint Ludgerdusschool uit Workum had 

net als De Fûgelsang de eerste twee wedstrijden gewonnen. De jongens begonnen 

supersterk en wisten al snel in de wedstrijd twee goals. Toen Workum de 

aansluitingstreffer maakte, dachten we nog even dat het spannend zou worden. De 

Fûgelsang had echter een goed antwoord. Via een prachtige aanval werd het 

enthousiasme van de Workumers direct de kop ingedrukt. Hun strijdlust was gebroken en 

de wedstrijd werd prima uitgevoetbald met een uiteindelijk nog twee prachtige 

doelpunten. De laatste wedstrijd tegen It Grovenshof uit Koudum wilden we ook nog 

goed afsluiten. Ze gingen door met het prachtige voetbal en kregen loon naar werken. 

Ook deze wedstrijd werd met winst afgesloten (3-1). Op 27 maart kunnen ze naar Leek 

voor het Noordelijke Districtskampioenschap Schoolzaalvoetbal! Vervolgens hebben ze de 

meiden nog aangemoedigd in hun laatste wedstrijd tegen Lyts Libben. Zij wisten deze 

wedstrijd met 2-0 winst afgesloten. 

 

Naar het AMS 

Donderdag 7 maart zijn we met groep 8 naar het AMS geweest. Bij de ingang van het 

AMS kregen we een tas, met daarin een pen en een sleutelkoord, en afwisselend een 

houten plankje. Het sleutelkoord had verschillende kleuren en de kleur bepaalde de 

groep. Na dat we waren ingedeeld gingen we door de school, iedere groep ging naar drie 

verschillende lokalen, waar we les kregen, de groep oranje had de les muziek (daar 

kreeg je drinken), Nederlands en Wiskunde. Daarna volgde nog een toespraak, en rond 

vieren was de dag alweer tot een einde gekomen.  

Van groep 8 

 

Uur cultuur: Woeste Willem voor 

groep 1 en 2 

Donderdag 7 maart zijn we naar 

basisschool Eben Haëzer te Menaam 

geweest om de voorstelling van Woeste 

Willem te bekijken. Het verhaal van 

Woeste Willem was al bekend bij de 

kinderen omdat we het prentenboek al 

hadden bekeken en gelezen. Ook het 

bijbehorende lied, op school al geoefend, 

werd luidkeels tijdens de voorstelling 

gezongen: 



Het stormt al dagen lang op zee, maar wees niet bang, Willem gaat mee, al waaien de 

pannen van het dak, Willem houdt de zeilen strak, Hee-ho woeste Willem hee-ho. 

Het was een prachtige voorstelling. De kinderen hebben ademloos gekeken en geluisterd! 

Kortom een voorstelling om van te genieten, ook voor de ouders en de juffen. 

 

 

Koperconcert 

Woensdag 6 maart was het dan zover. Na zo’n tien muzieklessen 

van de muziekvereniging OpMaat, verzorgd door Syde van der 

Ploeg, gaf groep 5 van c.b.s. de Fûgelsang een concert voor 

ouders en andere familieleden. De Belloblazers lieten op hun 

beurt weer zien wat je zo ongeveer na een jaar muziekles kunt 

spelen. Naast het koperblazen maakten de leerlingen ook kennis 

met het slagwerk. En nu maar hopen dat er in de toekomst nog vele vrolijke noten 

gespeeld gaan worden. 

 

 

Ik jou de pin troch, een bijdrage van Adam Joostema, ook wel ADAMSKI 

genoemd 

Ik ben geboren in Minnertsga en kom uit 

een groot gezin. We woonden eerst aan de 

Hermanawei en zijn later verhuisd naar 

een “Stelp” aan de Miedleane. We hadden 

een gemengd bedrijf. We hadden 20 

koeien en moesten er ‘s morgens half vijf 

uit om te melken. 

School: Na de lagere school ging ik naar 

de MAVO in Sint Annaparochie, maar dat 

was te hoog gegrepen. Dan maar naar 

Franeker naar de Lagere landbouwschool. 

Na het diploma naar de MLS in 

Leeuwarden, een tweejarige opleiding, 

maar ik heb er wel wat langer over 

gedaan. Toch haalde ik mijn diploma in 

1981. 

Werk: In september ‘81 via het uitzendbureau en twee maanden later in vaste dienst bij 

de CCF (drie ploegen) Het heet nu Friesland Campina en ik werk nu in vijf ploegen. Dit bij 

de “Bussen fabriek”. Het is een onregelmatig leven, maar wel veel vrije tijd. 

Hobby’s: In de jaren ‘80en ’90 was ik veel onderweg naar Playbackshow wedstrijden en 

kroop in de huid van Toon Hermans met het liedje “Wat ruist er door het struikgewas.” Ik 

heb er menig eerste prijs mee gewonnen en zelfs een reis naar Frankrijk. Ze vroegen mij 

daarnaast ook voor feesten en partijen. 

Elfstedentochten en wandeltochten: De Elfstedentocht heb ik vijftien keer 

meegefietst waarvan acht keer op mijn bekende schoeisel en ook de elfsteden 

wandeltocht gedaan op slippers in het jaar 2000. Daarbij heb ik ook vier keer meegedaan 

aan de Slachtemarathon. De laatste drie keer met Sape Nauta. Bij de laatste keer was ik 

in voetbaltenue (oranje en een groene voetbalsok) en live op de TV en nog in de 

Leeuwarder Courant met een grote foto en een mooi verslag. Hierop heb ik veel positieve 

reacties gehad. 

Zaalvoetbal: Vijfentwintig jaar coach geweest bij de teams Roosma en Kr8werk in 

Franeker en zo nu en dan nam ik plaats tussen de palen als keeper. 

Veldvoetbal: Actief als assistent scheidsrechter bij drie clubs te weten: Berlikum, 

Minnertsga en Warga. Bij Warga vlag ik bij de D-pupillen en op zondag bij het eerste 

elftal. In een ver verleden was ik scheidsrechter bij het voetbal en het kaatsen. Na de 

fusie tussen CFK en KNKB bij het kaatsen deed ik als scheidsrechter de eerste drie 

partijen op slippers, maar dat vonden ze bij het bestuur van de KNKB niet gepast en heb 

toen maar dure schoenen aangeschaft. Nu ben ik keurmeester bij het kaatsen en ben 



sponsor van verschillende partijen. In al mijn vrije tijd (behalve bij het voetbal) loop ik 

op slippers. Mijn motto is dan: “Waar of gjin waar ……. slipperwaar.” 

Hier wou ik het maar bij laten. De volgende die iets over zichzelf vertelt is nog een 

verrassing. 

Adam Joostema (Adamski) 

 

 

Eten met een praatje 

De laatste avond van  “Eten met een praatje” is op  5 april de Kruiskerk. “Eten met 

een praatje” is het gebeuren voor mensen die ‘s avonds vaak alleen eten. Het is een 

gezellig samen zijn waarbij je onder het genot van een warme maaltijd met anderen de 

belevenissen van de dag kan delen. 

 

Let op, de laatste avond is op vrijdag 5 april in de Kruiskerk aan de Hôfsleane en begint 

wederom om 18.00 uur. Bent u geïnteresseerd en u wilt het ook wel eens mee maken, 

dan kunt u zich nog steeds opgeven. 

Opgeven kunt u zich bij U. Strooisma (telefoon 0518 - 46.20.89) Opgave graag uiterlijk 

op woensdag 3 april. Voor hen die zich al hebben opgegeven maar verhinderd zijn ook 

graag dit uiterlijk op woensdag 3 april doorgeven. Wij kunnen dan aan de hand van de 

opkomst onze inkopen doen. Wat we gaan eten is elke keer een verrassing, maar hebt u 

een speciaal dieet laat het dan even weten. De kosten van een maaltijd zijn zeven euro 

per persoon. 

We hopen u te kunnen verwelkomen en maken er samen een gezellige avond van. 

 

 

 

Jeugdtoaniel 

Ook dit seizoen speelt de jeugdtoanielploeg van Elts syn 

Rol, na het grote succes van vorig jaar, weer een 

ienakter: Eelkjes net te leauwen yllúzjenaasjes. 

Ant Hoekstra en Jantien Smits hebben dit seizoen een 

ploeg van maar liefst 16 jeugdspelers geregisseerd. 

Eelkje is een jonge meid met allerlei illusies. Ze lijken 

zo echt dat ze iedereen in haar fantasiewereld mee 

trekt. Het is een vrolijk stuk dat uitgevoerd door 

jeugdspelers van 10 tot 16 jaar. Vanaf 26 maart 

a.s. kunnen de toegangskaarten gekocht worden aan 

de kassa bij bij Rewi Fashion in Berltsum. Wees er snel 

bij want op = op! 

Uitvoeringen: vrijdag 5 april 20:00 uur; zaterdag 

6 april 16:00 uur en zaterdag 6 april 20:00 uur. 

Toegangsprijs: volwassenen € 4,00 p.p.; kinderen tot 

12 jaar € 2,50 p.p. 

Meer informatie op eltssynrol.nl 

 

 

 

 

 

Koninginnenacht- en dag in Berltsum 

Op 29 en 30 april 2013 organiseert Oranje Nationaal in samenwerking met de 

kaatsvereniging een Berltsumer Koninginnenacht- en dag. 

De Koninginnenacht begint met een Koninginneloop voor jong en oud en er zal een 

demonstratie van een nieuwe sport plaatsvinden op het dorpsplein, dit in samenwerking 

met de tennisvereniging. Aansluitend is er een open podium met livemuziek 

van Duss, Swiere Shag en W&M Drive-in!! 

http://eltssynrol.nl/


Koninginnedag begint met de traditionele rondgang door het dorp. De rondgang eindigt 

op het kaatsveld. Hier kan onder het genot van een bakje koffie op een beeldscherm 

naar de troonwisseling worden gekeken. Rond de middag start het pearkekeatsen en 

worden er activiteiten door It Piipskoft georganiseerd voor de jeugd. Aan het einde van 

de middag is er traditiegetrouw een barbecue. 

Noteer deze datums alvast in de agenda en mis het niet. Het volledige programma zal 

binnenkort op de website van Oranje Nationaal worden geplaatst 

(www.oranjenationaal.nl). 

 

 

 

Asteria Ensemble geeft uniek concert in Koepelkerk 

Meindert Mak organiseert zaterdag 11 mei een 

concert in de Koepelkerk met medewerking van 

het Asteria ensemble. Dit in het kader van zijn 

bachelorstudie aan het Artez Conservatorium in 

Zwolle. Een bijzonder concert met een 

wereldprimeur. Voor het eerst brengt het 

ensemble een nieuw werk ten gehore, speciaal 

voor hen geschreven door de wereldberoemde 

Cubaanse componist Leo Brouwer. In de wereld 

van concertgitaar en kamermuziek is Leo 

Brouwer al jarenlang een begrip. 

Het Asteria Ensemble bestaat uit countertenor 

Sytse Buwalda, gitariste Saskia Spinder en 

mandolinist Ferdinand Binnendijk. Musici van 

naam en faam. Meer informatie over dit 

bijzondere concert is te vinden op www.mmak-

gitaarlessen.nl . Via deze site, via www.asteria-

ensemble.nl, of telefonisch 06-24320325  

kunnen kaarten worden gereserveerd.    

Waar en wanneer 

Datum: zaterdag 11 mei 2013, Koepelkerk Berltsum, aanvang concert: 20.00 uur, 

kerk open: 19.30 uur, entree: € 15,- jongeren tot 16 jaar: 7,50.  

 

 

Fergees winkeljen yn Berltsum 

De haadpriis fan de desimberaksje fan 

UBW wie in minút fergees winkelje. Oan 

de desimberaksje diene in lytse 10 

ûndernimmers mei. De trekking fan de 

haadpriis hie al plak fûn yn desimber, 

Gosse en Sjoke Miedema wiene de lokkige 

winners. Ut betroubere bronnen hat de 

redaksje fan UBW fernommen dat sy der 

suver wat ferlegen fan wiene. Want hoe 

fielt it om hiel hurd graaiend troch de 

winkel te fleanen. Nei ûnderling oerlis 

mocht Gosse it dwaan en hy winkele yn in 

minuut rom € 40,- by elkoar. Net in dikke 

wein fol mar, wol in hiel tefreden winner. 

Foar jim allegear oant takom jier by de 

desemberaksje. 

Bestjoer UBW 

 

 

 

http://www.oranjenationaal.nl/
http://www.mmak-gitaarlessen.nl/
http://www.mmak-gitaarlessen.nl/
http://www.asteria-ensemble.nl/
http://www.asteria-ensemble.nl/


 

Feest op OBS Lyts Libben 

Vrijdag 15 februari was het feest op OBS 

Lyts Libben in  Berltsum. Het was 

meesters en juffendag en dit werd 

gecombineerd met een voorleesontbijt. 

Er werd gestart met een lekker ontbijtje. 

Uit de O.V. was er een aantal ouders om 

de leerkrachten te helpen met bereiden en 

serveren van alle lekkernijen. Deze 

mensen voerden hun taken met verve uit. 

Onmisbaar voor elke school tijdens zulke 

evenementen! Hierbij wil ik gelijk iedereen 

die zich inzet voor school (op welke 

manier dan ook) bedanken. 

Ook de meesters en juffen willen de kinderen bedanken voor de leuke presentjes die ze 

kregen. Lekker snoepgoed, deo, zelfgemaakte bloemen, vetbollen, koffiekop met een 

vogelafbeelding,  foto's en het voetbal international maandblad met daarop een foto van 

de nieuwe Paus (Louis van Gaal). 

 

In groep 1 en 2 werd voorgelezen door mevrouw Doetie de Vries. Ze deed dit met een 

soort vertelkast. Doetie vertelde een verhaal en af en toe wisselde ze een kijkplaat in de 

kast. 

De kinderen vonden dit heel leuk want ze waren muisstil.  

Ze waren ook verkleed op school gekomen. Er waren prinsessen, spidermans, 

zigeunerinnen, jonkvrouwen en nog veel meer, het was prachtig om te zien. Op de 

website kunt u de foto's hiervan zien. (www.obslytslibben.nl ) 

In de groepen 3 en 5 werd voorgelezen door een moeder van één van de kinderen, 

mevrouw Miranda Flapper. Zij vertelde uit een boek met mooie plaatjes. Ook hier 

luisterden de kinderen aandachtig. Leuke vermelding is dat Miranda aan de kinderen 

vertelde dat ze zelf ook op OBS Lyts Libben heeft gezeten. 

Daarna was het de beurt aan een aantal kinderen, deze deden mee aan de 

voorleeswedstrijd. Best knap hoor dat je alleen voor de klas durft te zitten en dan ook 

nog voorlezen. Winnares werd Renate Tuinenga uit groep 5. 

In de groepen 4 en 6 werd ook een voorleeswedstrijd gehouden. Er werd door juf 

Annelies gelet op uitspraak, hard/zacht praten, intonatie en houding voor de klas en de 

kinderen mochten ook zeggen wat zij goed of niet goed vonden. 

Sommige kinderen waren zo bezig met het verhaal dat ze helemaal de omgeving 

vergaten.  

Dit leverde leuke plaatjes op. Winnares werd Simone Groeneveld uit groep 4. Na de 

voorleeswedstrijd werd er nog een spelletje Bingo gespeeld met leuke prijsjes voor de 

kinderen. 

In groep 7 en 8 ging het er een beetje professioneler aan toe, meester Lucas zat met een 

aantal kinderen in de jury en meester Sytze leidde alles in goede banen. De jury had een 

puntenformulier waar ze hun score voor de voorlezer konden noteren. Daarna moest 

overlegd worden om tot een beslissing te komen wie de winnaar was. Dit werd na rijp 

beraad Marije Posthuma uit groep 7. 

 

Normaliter krijgen de kinderen de kinderen les in rekenen, taal en begrijpend lezen maar 

deze ochtend leverde ook heel veel leermomenten op voor de kinderen en leerkrachten. 

Al met al voor herhaling vatbaar. 

AvC 

 

Open dag 20 maart 

Het team van o.b.s. Lyts Libben uit Berlikum nodigt u uit om onze school te bezoeken op 

de Open Dag van 20 maart aanstaande. 

http://www.obslytslibben.nl/


Sinds augustus 2012 zijn wij gestart met het concept van de Vreedzame School. Wij 

hopen met de Vreedzame School een veiliger en positiever klimaat te scheppen, waarin 

elk kind zich gehoord en gezien voelt en waarin kinderen leren op een positieve manier 

hun problemen op te lossen. 

De Vreedzame School beschouwt de school en de klas als een leefgemeenschap, waarin 

kinderen een stem krijgen en geleerd wordt een democratisch burger te zijn. Kern van 

een democratie is het erkennen en overbruggen van verschillen. Wij leggen de ander 

onze mening niet op, maar staan open voor de mening van een ander. De Vreedzame 

School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de 

gemeenschap en de school is daarvoor een oefenplaats. Onze missie is dan ook samen 

werken aan een veilige school, die verankerd is in het dorp. De school zal in de komende 

jaren eraan werken om school en dorp dichter bij elkaar te brengen. 

 

Voor aanvang van het schooljaar 2013-2014 gaan we verhuizen naar een schitterend 

nieuw gebouw vol licht en ruimte! De speelplaats die achter het gebouw ligt wordt samen 

met de speeltuinvereniging omgetoverd in een parkachtige ruimte waar natuurlijk spelen 

het uitgangspunt is. 

 

Op woensdag 20 maart kunt u ons bezoeken op de huidige locatie: K.J. v.d. Akkerstrjitte 

2 te Berltsum. De deuren zijn geopend van 9.00 – 12.30 uur en 18.30 – 19.30 uur. Er is 

dan ook gelegenheid om met het personeel van gedachten te wisselen. 

 

 

 

Kinderkledingbeurs! 

Voor zaterdag 11 mei staat er een kinderkledingbeurs gepland in ’t Heechhout. Staat je 

zolder vol met dozen kleding en wil je graag een stand huren om wat te verkopen? 

Mail dan voor meer informatie naar janbartenantje@chello.nl. 

 

 

 

Noot van muzykferiening OpMaat Berltsum 

1)Schoolproject 

Afgelopen woensdag 6 maart heeft er een miniconcert plaatsgevonden voor de ouders en 

belangstellenden van het schoolproject. Vanaf begin dit schooljaar is de muzykferiening 

begonnen met het schoolproject op basisschool de Fûgelsang. 

Tijdens dit project, wat overigens al meer dan 10 jaar loopt en wordt gesteund door de 

gemeente, krijgen de kinderen van groep 5 45 minuten les van een muziekdocent. Deze 

muziekdocent is aangesteld door de muzykferiening. Deze schoolprojecten worden door 

de gehele gemeente gehouden en georganiseerd door de muziekverenigingen in 

samenwerking met de Federatie voor muziekverenigingen Menameradiel. 

De kinderen van groep 5 van de Fûgelsang hebben met veel plezier gespeeld en al heel 

wat opgestoken. Het enthousiasme straalde van de kinderen af tijdens dit concert. Er 

waren zelfs kinderen die al solo durfden te spelen. Ook het nummer “Op en neer” ging 

helemaal goed en dat is dan toch wel het moeilijkste nummer wat ze hebben geleerd, 

met 3 verschillende noten! 

De Berltsumer Beagles hebben tijdens dit miniconcertje het spits afgebeten en de 

kinderen mee laten zingen op “Ik neem je mee”. 

Met een welverdiende sticker en lolly gingen de kinderen naar huis. En nu is het de beurt 

aan de kinderen van groep 5 van Lyts Libben. Vanaf 14 maart krijgen ze allemaal een 

instrument mee naar huis. Zet hem op! 

Tijdens het concert is ook verteld dat dit onze vijver is waar wij uit vissen en wij hopen 

natuurlijk dat er zo kinderen enthousiast raken en door willen gaan met muziekles. 

En misschien zijn er zelfs ouders die enthousiast zijn geworden?  Bij vragen kun je altijd 

even bellen met Germ Dikland, 0518-460846. 

 

Wijziging data oud papier 

mailto:janbartenantje@chello.nl


Let op: Op 5 april a.s. wordt er geen oud papier opgehaald in verband met de deelname 

aan het ONFK. Het oud papier wordt 12 april opgehaald.  

Op 7 juni a.s. wordt er geen oud papier opgehaald in verband met de avondvierdaagse, 

dit wordt een week later, op 14 juni opgehaald 

 

ONFK 

Op vrijdag 5 april doet het korps mee aan het Open Nederlands Fries Kampioenschap in 

Drachten. 

 

Frysk Jeugdfestival 

Op zaterdag 13 april a.s.  organiseren wij het Federatie Jeugdfestival voor de jeugd 

van Menameradiel. Het Jeugdfestival is een evenement dat jaarlijks door de Stichting 

Federatie voor Muziekverenigingen in Menameradiel wordt georganiseerd in 

samenwerking met één van de 9 federatiekorpsen. Het Festival bestaat uit twee 

gedeeltes. De solisten beginnen ’s morgens. Zij spelen alleen of in kleine groepjes en 

kunnen worden begeleid door een pianist of door een cd-opname. Het algehele optreden 

zal worden gejureerd door een vakkundig persoon, rekening houdend met het niveau van 

de betreffende solist. Na de solisten is het de beurt aan de jeugdorkesten. Deze groepen 

vormen de basis voor de muziekkorpsen in onze gemeente. Ook de jeugdkorpsen zullen 

naar niveau worden beoordeeld op diverse onderdelen waaronder klank, articulatie en 

samenspel. Als jury is dit jaar beschikbaar de heer Piet van der Heide. 

Kom gerust langs om eens te kijken en luisteren naar deze jonge solisten en laat je 

verrassen!! 

Wie weet tot ziens op zaterdag 13 april. 

Muziekferiening OpMaat Berltsum 

 

 

 

Collecte Wereldgebedsdag 

De collecte tijdens de Wereldgebedsdag heeft € 92,78 opgebracht, onze hartelijke dank 

hiervoor. Volgend jaar is de liturgie voor de viering door vrouwen uit Egypte voorbereid. 

We hopen u dan weer te kunnen ontmoeten op de eerste zondagavond in maart. 

 

 

 

Kans.fm: Uniek samenwerkingsproject gospelkoren Changing World en 

Sjammasj 

Zondag 7 april in de Kruiskerk te Berltsum 

Beide gospelkoren hebben hun krachten gebundeld in een geheel nieuwe themadienst: 

'Kans.fm'. 

De themadienst is opgezet in de vorm van een radioprogramma. In deze radio-uitzending 

wordt het onderwerp ‘kansen’ nader belicht. Welke kansen heb je, welke grijp je en 

welke kansen heb je laten liggen. En welke rol speel God hier in? De themadienst omvat 

bestaande liederen maar ook speciaal voor deze themadienst geschreven nieuwe 

liederen, inspirerende samenzang en een korte beeldende 

overdenking. Door middel van deze muzikale radioshow willen zij u laten beleven dat God 

keer op keer nieuwe kansen geeft. 

We nodigen u van harte uit deze bijzondere dienst bij te wonen, zondag 7 april, 09.30 

uur in de Kruiskerk, Hofsleane 23 Berltsum 

 

 

 

Creatief  Markt Berltsum 

Zaterdag 23 maart is er een creatief markt in de zalen van de Kruiskerk te Berltsum. 

Tal van creatieve mensen staan hier om hun zelfgemaakte spullen te verkopen. U kunt 

hier terecht voor leuke  zelfgemaakte cadeautjes voor groot en klein. Er is een grote 



variatie aan materiaal, waaronder breien, naaien, vilten, houtbewerking,  poppen, 

tassen, fietsbanden en zelfs  mooie robuuste tuinmeubelen van steigerhout. 

De markt is geopend van 10.00- tot 17.00 uur. Wij verwelkomen u graag. 

 

 

 

Kofjemoarn  Berltsum 

woensdag 27 maart 

De laatste woensdag van de maand organiseert St. Welzijn Middelsee een kofjemoarn 

voor 55-plussers. Deze vindt plaats in de grote zaal van het Groene Kruisgebouw van 

10.00-11.30 uur. De kosten hiervoor bedragen € 1,50 per persoon. Tijdens de 

kofjemoarn komt er zo nu en dan een gastspreker of wordt er een activiteit gedaan. 

Tussendoor is er volop tijd om even met uw buurvrouw of buurman te praten.  

Voor meer informatie of staat u er open voor dat de deelnemers van de kofjemoarn nu 

eens bij u op locatie komen, dan kunt u contact opnemen met  Sieta Kuipers, 

ouderenwerker van Stichting Welzijn Middelsee.0518-460805  (e-mail: 

s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl)  

Woensdag 27 maart komt mevrouw Sj. Flapper ons vermaken met een voordracht van 

verhalen en gedichten.  

Sieta Kuipers, ouderenwerker Menameradiel 

 

 

 

Dorpswandeling Berltsum 

Maak een wandeling door uw dorp en beleef de tijd van toen en nu. 

Wat is er leuker dan om onder begeleiding door Berltsum te wandelen? Beleef de 

verhalen en de geschiedenis van toen weer en kom meer te weten over uw dorp. 

Stichting Welzijn Middelsee, in samenwerking met Palet en de Grusert nodigt u van harte 

uit om deel te nemen aan de dorpswandeling door Berltsum. De wandeling begint in de 

Grusert.  De Grusert is de oudheidskamer van Berltsum en is gelegen aan de 

Vermaningstrjitte 3 (voorhuis van de Doopsgezinde Kerk) te Berltsum. 

Nadat u de gelegenheid heeft gehad om de Grusert te bekijken gaan we vervolgens 

onder begeleiding van medewerkers van de Grusert een wandeling maken door Berltsum. 

De dorpswandeling is donderdag 18 april van 14.30 –16.30 uur. 

Voor de wandeling vragen wij een eigen bijdrage van € 2.50 p.p. In de Grusert wordt u 

ontvangen door mevrouw F. Weijer. 

Aangezien wij graag van te voren willen weten hoeveel mensen deelnemen aan de 

dorpswandeling dient u zich voor 16 april 2013 aan te melden bij 

Sieta Kuipers, ouderenwerker van de Stichting Welzijn Middelsee tel: 0518-460805  of 

via e-mail: s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl. Tot ziens op donderdag 18 april a.s. 

Sieta Kuipers,  ouderenwerker Stichting Welzijn Middelsee 

 

 

 

Programma maart en april 2013 in IOANNIS Theatertsjerke Wier 

maart 

zondag 24 maart, 15.00 uur 

Vertelster Siets Ypenga-Keulen vertelt in het kader van de Wereldverteldag verhalen over 

Mazzel en Misêre. Leerlingen van Muzarthe, muziekschool te St.Annaparochie treden 

hierbij op.  

april 

Paasmaandag 1 april  15.00 uur 

Trekzakharmonicaclub Oostergo, 12 man sterk met veel vrolijke noten en meezingers. 

zondag 7 april  15.00 uur 

Sexton Creeps uit Groningen, akoestisch orkestje van 9 man met gelegenheidskoortje. 

donderdag 11 april 20.00 uur 

'Fan skript oant foarstelling',  Marijke Geertsma en Jan Arends fertelle oer 37 jier Tryater. 

mailto:s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl
mailto:s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl


zondag 14 april  15.00 uur 

Drs Lydia Sevenster houdt lezing/workshop over het thema 'Hoe ga je om met jongens' 

Kijk ook: www.jongensenonderwijs 

Schilderijententoonstelling 

Gedurende deze maanden is er in de kerk een schilderijententoonstelling van Hilly 

Stellingwerf uit Berltsum. 

Hilly Stellingwerf stelt zich aan u voor.  

Als klein kind hield ik al veel van tekenen 

en schilderen. Na de middelbare school 

was dan ook mijn wens om naar de 

kunstacademie te gaan, maar helaas is dat 

er niet van gekomen. Wel heb ik in de loop 

van de jaren verschillende cursussen 

gevolgd, maar het fijnste vind ik toch om 

mijn eigen weg te vinden en me niet te 

veel te laten beïnvloeden. 

Jaren terug schilderde ik vrij realistisch, 

maar momenteel neig ik meer naar het 

expressionisme. Telkens meer weglaten, 

de fantasie prikkelen.Grote vlakken en 

felle kleuren hebben mijn voorkeur en een 

bepaalde periode heb ik me bezig gehouden met tulpen in alle mogelijke vormen en 

kleuren. 

Ik werk ook wel in opdracht, maar ik bepaal hoe het wordt. Schilderen geeft me een 

goed gevoel, iets creëren dat in je hoofd ontstaat. Ik word er blij van en ik merk dat 

mensen die mijn werk zien dat ook hebben. Ik hoop dat u er ook van geniet. 

Kijk ook: www.IoannisTheatertsjerkeWier. Alle entree 5 euro. Ingang via de Lautawei. 

Met vriendelijke groeten en graag tot ziens in Ioannis Theatertsjerke Wier, 

team Theater Ioannis: Iris, Marcel en Simy 

 

 

Activiteiten van Café De Poarte Berltsum 

Ten eerste geef ik u de uitslag van het maandelijks klaverjassen van 22 februari j.l. 

3e met 5246 punten Jasper Boomsma, 2e met 5319 punten Gerrit Ynema en 1e met 5350 

punten Rienk Bakker. Anja van der Graaf mocht de poedel in ontvangst nemen. De 

volgende klaverjaswedstrijd is vrijdag 29 maart. Opgeven kan direct in Café De Poarte 

of op telefoonnummer 462268. Alvast tot dan. We starten om 20.00 uur. 

Driebanden Biljarttoernooi 

Dan het driebanden biljarttoernooi. We zijn gestart met helaas maar 18 deelnemers. 

Door omstandigheden van diverse aard was er een aantal afzeggingen, dat is erg jammer 

maar helaas het is niet anders. U krijgt de uitslag van de 1e en 2e voorronde van 

respectievelijk 1 maart en 8 maart jl. Adam Joostema – Thom Dijkstra 9-7, Piet v 

Schepen – Bauke van der Leij 7-3, Sije Herrema – Gerrit Ynema 10-2, Johan Zwier – Piet 

de Vries 10-2 en Lammert van Schepen – Folkert Siegersma 9-7. Bertus Schouten – Durk 

v Dijk 10-2, Harm Kuperus – Johan Dijkstra 4-7, René Halma – Klaske Meijer 2-6 en 

Miranda Zuidema – Piet Braaksma 1-10. Na wat gereken en overleg hebben we een 

vervolglijst voor de 2e ronde kunnen samenstellen van 12 deelnemers die er na loting als 

volgt uitziet en gespeeld werd op 15 maart. Bert Schouten – Adam Joostema, Folkert 

Siegersma – Piet Braaksma, Bouke v d Leij – Thom Dijkstra, Johan Zwier – Johan 

Dijkstra, Piet van Schepen – Sije Herrema en Klaske Meijer – Lammert van Schepen. De 

uitslag hiervan en de finale partijen zullen in de volgende editie van deze krant bekend 

worden gemaakt, alsmede een verslag van de finale. U bent van harte welkom als 

publiek. De finale wordt 22 maart aanstaande gespeeld. Tot ziens in Café De Poarte. 

De activiteitencommissie van Café De Poarte Berltsum 

 

 

 

http://www.jongensenonderwijs/
http://www.ioannistheatertsjerkewier/


Showtuin Van Tuinen Tuinservice goed voor derde prijs 

Voor het zesde achtereenvolgende jaar viel de showtuin van Van Tuinen Tuinservice op 

de Huis en Tuin Beurs 2013 in de prijzen. Dit jaar mocht de hovenier de beker voor de 

derde prijs mee naar huis nemen. Het ontwerp was van tuinontwerper Siem de Vlas. 

Samen met de jongens van Van Tuinen heeft hij de showtuin gerealiseerd. Ze mogen 

trots zijn op hun prestatie. Foto’s van de showtuin vindt u via www.vantuinen.nl.  

 

 

Cees Smedema spreker Algemene Ledenvergadering De Laatste Eer 

Het zal u niet onbekend in de oren klinken als ik u zeg dat algemene ledenvergaderingen 

van verenigingen over het algemeen slecht worden bezocht. Dat geldt ook voor onze 

uitvaartvereniging. De vereniging met het grootste aantal leden, of het de vereniging 

met de kleinste opkomst op de ledenvergadering is durf ik niet te zeggen. Als 

uitvaartvereniging zijn we ook niet erg zichtbaar in het dorp. Daarin willen we als bestuur 

verandering brengen. Voor onze leden kunnen we weinig doen, voor hen die na hun 

overlijden achterblijven willen we wel iets betekenen. Zo hebben we voor de komende 

algemene ledenvergadering, donderdag 25 april Cees Smedema uit Burgum 

uitgenodigd. 

Cees Smedema heeft in het rouwverwerkingsproces na de dood van zijn zoon Redmar 

een boek geschreven: Redmar Smedema, deze wissel komt te vroeg. Redmar was 16 

toen hij daags na een hardhandige confrontatie in een discotheek overleed. 

Wilt u een recensie lezen over dit boek, dat kan via www.dleberlikum.nl. In de volgende 

Op ‘e Roaster leest u meer over dit initiatief. De datum kunt u alvast op de kalender 

zetten. 

Het bestuur     

 

 

Tot ziens, Oant sjen, Adios 

Ik kan het niet ontkennen, een gevoel van weemoed komt bovendrijven bij het opmaken 

van ‘mijn’ laatste krant. Mijn gedachten gaan terug naar het verleden. Wat is er veel 

gebeurd en waar is de tijd gebleven. Een van mijn eerste interviews was dat met Erik de 

Boer, die voor zichzelf begon als schilder. Ik herinner mij nog de kick toen hij me 

vertelde via dat artikel een opdracht te hebben gekregen. Maar niet teveel over mezelf. 

Mijn doopceel is ter gelegenheid van het afscheid al gelicht door Jan Joostema. Een 

gezellig diepte-interview ging aan deze krant vooraf. Wat op zich een rare 

gewaarwording was. Ik zat aan de verkeerde kant van de pen en moest de regie uit 

handen geven. 

‘Wie schrijft, die blijft’ besluit Jan zijn verhaal en dat ga ik ook zeker blijven doen. 

Schrijven, zakelijk en voor de leuk. Nu ik de Roaster niet meer hoef te doen zou je 

verwachten dat ik straks ruimer in de tijd zit. Iets zegt me dat die tijd zich ook al weer 

aardig invult met andere dingen. Zo kan ik nu bijvoorbeeld serieus aan de slag met het 

uitgeven van een boekje met de korte verhaaltjes van alledag die ik de afgelopen tijd 

schreef. Genieten van ons met kleinkinderen uitdijende gezin en weer nieuwe inspiratie 

opdoen. 

Mijn opvolgsters Brigitte en Geertje, die de eindredactie gaan doen, wens ik veel succes 

en jullie veel blijvend leesplezier. Rest mij jullie te bedanken voor al die jaren van 

plezierige samenwerking. Het was goed zo. Tot ziens, Oant sjen, Adios. 

RIA 

 

 

 

Nieuws van ’t Jounsintsje 

Biljarten 11 december 2012: 1. Y. Smits, 2. B. Algra. 

Klaverjassen 18 december 2012: 1. E. van Schepen, 2. H. Postma, 3. J. Sjoerdsma, 

4. P. Smits. 

Klaverjassen 22 januari 2013: 1. H. Postma, 2. E. van Schepen, 3. H. van der Wal, 4. 

J. Sjoerdsma. 

http://www.vantuinen.nl/
http://www.dleberlikum.nl/


Biljarten 5 februari 2013: Groep I: 1. Y Smits, 2. R. van Dijk. Groep II: 1. H. Zijlstra, 

2. P. Smits. 

Klaverjassen 26 februari 2013:  1. E. van Schepen, 2. H. Zijlstra, 3. A. Algra, 4. S. 

Postma. 

M.vr.gr. J. Sjoerdsma 

 

 

 

Europa Kinderhulp zoekt vakantiegastouders voor kansarme kinderen 

Geef een kansarm kind de vakantie van zijn leven. Dat is de oproep waarmee Europa 

Kinderhulp al meer dan vijftig jaar kinderreizen organiseert. Ieder jaar zijn weer nieuwe 

gastgezinnen nodig om de kinderen uit Nederland, België, Frankrijk en Duitsland een 

hartverwarmend verblijf te bieden. Voor deze kwetsbare kinderen staat het leven vaak in 

het teken van overleven. Ze moeten zich staande houden in moeilijke omstandigheden 

die gekenmerkt worden door armoede, gezinsproblemen en een gebrek aan aandacht. 

Van een vakantie kunnen ze meestal alleen maar dromen. 

Friesland biedt rust en ruimte in het vaak hectische bestaan van de kinderen. Een 

fantastische plek om ruim twee weken op adem te komen, onbezorgd te spelen en 

nieuwe energie te krijgen binnen de structuur en warmte van een gastgezin. Meld u aan 

als gastouder bij de regio Friesland en ervaar in een tijd van economische malaise de 

rijkdom van een verschil te maken in het leven van een kansarm kind. 

Meer informatie op www.europakinderhulp.nl of bel met Joke de Vries op 058-2573612 of 

mail naar friesland@europakinderhulp.nl. 

Data kinderreizen Friesland 

Franse kinderen: 6 juli – 26 juli, 20 juli – 9 augustus 

Duitse kinderen: 8 juli – 26 juli, 15 juli – 2 augustus 

Nederlandse kinderen: 22 juli – 9 augustus 

Belgische kinderen: 8 juli – 26 juli 

 

 

 


