
Webeditie Op ‘e Roaster – Oktober 2015 

 

Redactie 

Redactie Op ‘e Roaster: Henny van der Graaf (vz), Karina de Vries, Jan Joostema, Dick 

Abma, Henk Muller, Brigitte Matter, Geertje Miedema. E-mail kopij: 

roaster.berlikum@gmail.com. 

Redactie berlikum.com: Jeanet Terpstra, Romy Groenewoud, Ella Vis, Akke Zijlstra, Ilona 

Wetting. E-mail: berlikum@gmail.com 

Penningmeester Op ‘e Roaster en berlikum.com: Ella Vis 

E-mail advertenties: roasteradvertenties@gmail.com. 

Van de redactie: 
Het eerstvolgende nummer van Op ‘e Roaster komt uit op woensdag 18 november. De kopij 

dient uiterlijk maandag 9 november ingeleverd te zijn. 

De redactie houdt zich het recht voor kopij niet te plaatsen dan wel in te korten. De 

ingezonden stukken die worden geplaatst vallen niet onder verantwoordelijkheid van de 

redactie. 

Nieuws 
Beoefent u een aparte hobby of weet u iemand die dat doet. Loopt u tegen iets aan waarvan u 

denkt: ‘Hé, dat zou leuk zijn voor de krant’, aarzel niet, maar tip iemand van de redactie. 

Advertenties 
Advertenties levert u via roasteradvertenties@gmail.com. 

Verspreiding 
Op ‘e Roaster verschijnt 11 keer per jaar (3

e
 woensdag van de maand) in (delen van) de 

gemeentes het Bildt, Menameradiel, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en in de dorpen Ried, 

Boer, Dongjum, Oosterbierum, Sexbierum en Tzummarum. 

Geen krant? 
Mensen die geen krant hebben gekregen, kunnen een exemplaar afhalen bij de Spar. Klachten 

over bezorging kunt u doorgeven aan Van Leer en De Jong in Sint Annaparochie (0518) 

401222 

 

 

 

 

 

 

+logo PCOB en ANBO 

Mienskiplike  PCOB/ANBO  gearkomste mei it  ”Leeuwarder Accordeon Ensemble ”  

Op tiisdei 6 oktober hienen de ôfdielingen fan ANBO en PCOB yn Menameradiel in 

mienskiplike gearkomste yn ” Ny Statenlân” yn Menaam. 

Nei in bakje thé of kofje en efkes gesellich bypraten hjit de foarsitter fan de PCOB de hear 

Durk v.d. Schaaf de goed 80 oanwêzigen wolkom en yn’t bisûnder de leden fan “L.A.E”  dy’t 

dizze middei fersoargje sille. 

De dirigint Sjaak van der Reijden fertelt earst wat oer it ensemble, dat jierren lyn oprjochte is 

troch Piet de Vries út Ljouwert. De leden, meast froulju, komme út alle wynstreken fan 

Fryslân. 

Troch omstannichheden dirigeart v.d. Reijden fan’e middei net allinne, mar bespylet hy ek in 

bas-accordeon (mei in gewicht fan 16 kilo). Ek fertelt hy oer alle stikken dy’t se spylje wat 

bysûnderheden. It ensemble spylet foar ús walsen, polka’s tango’s, mar ek de tune fan it 

televyzjestik  

” De kleine Waarheid”.  Oan it ein fan “Amerikaanse Volksmuziek” sjongt de seal spontaan it 

‘Glory Halleluja’ mei. Nei it skoft hearre wy faaks bekinde muzyk mei as hichtepunt de” 

mailto:r.algra@algrakantoorservice.nl
http://berlikum.com/
mailto:berlikum@gmail.com
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Fryske Griemank” wêrfan hast alle ferskes troch de oanwêzigen meisongen wurde en by it 

“Frysk Folksliet” giet sels eltsenien, foar safier mooglik, stean! 

It ensemble wurdt oan it ein fan harren optreden tige betanke troch de foarsitter. 

Se ha ús mei elkoar in prachtige middei besoarge. Ta beslút kriget de ANBO-foarsitter Jan 

Kuipers it wurd.  Hy moat ta syn spyt meidiele dat de ANB- ôfdieling ophâldt te bestean, mar 

dat se al wer drok dwaande binne in nije ferieniging foar âlderen op te rjochtsjen. Mei dizze 

bemoedigjende wurden giet elts wer op hûs oan. 

A.S.-J. 

 

 

Edukans Uniecollecte 2015 

Vorig jaar tijdens de stortingsavond van de Edukans Uniecollecte werd de volgende vraag 

gesteld: Waarom geven de mensen over het algemeen meer aan de Edukans Uniecollecte, dan 

aan andere collecten. Waarom zou ik aan deze collecte meer geven, dan aan andere collecten? 

Foppe Smits, die jaren deze collecte heeft gelopen en helaas op 19 februari 2015 is overleden, 

gaf antwoord op deze vraag. Hij vertelde dat een eeuw geleden, scholen en met name 

Christelijke scholen, niet werden gefinancierd door de overheid. De gemeenschap moest zelf 

heel veel geld betalen om onderwijs mogelijk te maken. Toen de overheid de scholen ging  

financieren, was de bijdrage van de gemeenschap niet meer nodig. Elk kind heeft recht op 

onderwijs. Toen was de gedachte, dat geld dat we niet meer aan onze eigen scholen hoeven 

geven, we nog steeds kunnen geven. Er zijn nog zoveel landen waar kinderen zijn die geen 

onderwijs of slecht onderwijs krijgen. In de loop van de jaren  zijn mensen wel minder gaan 

geven, maar dat er nog steeds gul wordt gegeven, komt door deze historie. De commissie 

Edukans hoopt van harte dat dit antwoord u motiveert om gul te blijven geven. Dit jaar wordt 

de Edukans Uniecollecte gehouden van 17 t/m 27 oktober 2015. Het motto van Edukans is 

“Omdat onderwijs ‘echt’ helpt!” Dit jaar gaat de opbrengst naar een project in Malawi. 

Basisscholen buiten de stad zijn er in Malawi vaak slecht aan toe. Kinderen zitten in slecht 

onderhouden klassen. Boeken en materialen ontbreken. Vooral meisjes blijven weg als ze 

ouder zijn, want er zijn geen toiletten. Leiders van de kerk worden ook betrokken bij het 

onderwijs. Dit heeft ten doel om de school een belangrijke plek te geven in de gemeenschap 

en leerling uitval te beperken. Met uw steun kunnen we ervoor zorgen dat de voorzieningen 

op deze scholen verbeteren en er meer meisjes school afmaken. Zie ook projectnummer: 

MW1215H07 www.edukans.nl We hopen dat we ook dit jaar weer op uw steun mogen 

rekenen. Alvast bedankt! Plaatselijk Uniecollecte Comité.  

 

 

Leonie van der Graaf stopt ermee: “It is moai west.” 

Al vanaf haar negende was ze actief in de kaatssport maar eind september speelde Leonie van 

der Graaf haar laatste kaatswedstrijd, en wel in Harlingen. De laatste wedstrijd werd 

afgesloten met een verdienstelijke tweede prijs. Leonie groeide op in een sportieve familie. 

Heit en mem kwamen weliswaar niet uit de kaatswereld, al snel had Leonie het kaatsen 

ontdekt. Dat Leonie erg sportief is, wordt duidelijk als ze vertelt dat ze vroeger zoveel sporten 

deed, dat ze uiteindelijk moest kiezen. “Ik die eins fan alles wat. Ik die oan folleybal, foutbal, 

swimmen en lang om let kaam keatsen der ek by. Op in fêststeand momint wie it sa dat ik 

moarns foutbalde, middeis folleybalde en dan soms ek noch swimme moast. Dat koe natuurlik 

net en doe moast ik kieze.” En die keuze viel op het kaatsen, wat een goede keuze was. 

Leonie wist vrijwel alles te winnen wat er te winnen viel. Vier keer won ze de Dames PC, 

samen met haar zusje won ze de Ald Meiers Partij en Leonie schreef meerdere malen het NK-

dames op haar naam. Een eregalerij om u tegen te zeggen.  

http://www.edukans.nl/
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De keuze om te stoppen was absoluut niet makkelijk, maar toen de knoop definitief 

doorgehakt was, was dat een fijn gevoel. “It is moai west sa. Ik bin ek net mear de jongste. De 

bern wurde ek âlder en dy fertsjinje ek oandacht. Foar je gefoel dogge je de bern wolris te 

koart, mar de bern tinke der oars oer. Doe’t ik se fertelde dat ik stopjen gong mei it keatsen 

wie harren earste reaksje: ‘Dat hoecht helemaal net hjer mem. Wy fermeitsje ús wol op de 

keatsfjilden, dat fine wy leuk.’ 

Leonie beleefde mooie momenten in haar kaatscarrière. “Om nei myn twa swierwêzens 

werom te kommen op de keatsfjilden is fantastysk. It is in geweldich spultsje. Ik bin der ta 

beslút grut mei wurden en fereale op wurden. Dat is ek de reden west wêrom ik nei myn 

swierwêzen werom op it keatsfjild te finen wie. Ik wit noch wol dat ik njoggen wiken nei de 

geboorte fan dochter Anna alwer op it fjild stie om yn te fallen. Dat foel raar ôf en ik wie doe 

noch lang net fit.”  

Leonie kan genieten van haar eigen bovenslagen en haar geweldige techniek. Elk succes is 

voor Leonie een hoogtepunt geweest, elk succes heeft zijn eigen verhaal en dat maakt elk 

succes bijzonder. “Ik kin my noch in wedstriid yn Marssum herinnerje yn neffens my 2003. Ik 

siet by Hermanna Miedema en Sjoke van der Veen. Einlings mocht ik ris mei Hermanna 

keatse, dat woe ik altyd al. We kamen yn’e finale en Hermanna seach it net mear sitten. Mei 

ús trijen binne we doe in slach troch it doarp west. Ein fan beslút wie dat Hermanna dochs it 

fjild ynstapte en wy mei ús trijen de party út keatst ha. Soks soarte mominten ferjitte net sa 

gau.” In datzelfde jaar slaagt Leonie erin om 14 à 15 tweede prijzen te winnen, wat ook een 

uitzonderlijke kunst is.  

Het NK Dames in 2008 zal haar ook bijblijven. Leonie kaatste toen al voor de afdeling 

Berltsum en samen met Marjette Tuinenga en Harmke Siegersma deed ze mee aan het NK in 

Minnertsgea. “Wy wiene doe hielendal net favoryt, mar oan de ein fan’e dei gongen wy mei 

de krânsen nei hûs, hoe dat gebeure koe? It wie een fantastyske dei.”  

Ondanks alle mooie hoogtepunten was het niet altijd even makkelijk. Er heerst altijd een soort 

onderlinge spanning en het is niet alleen maar concurrentie, maar soms ook een soort van 

strijd. Het wordt steeds moeilijker om aan de top te komen en te blijven. Kaatsen is meer dan 

tegen een balletje aan slaan. Verschil in generaties is duidelijk zichtbaar en met de huidige 

veranderende maatschappij werd het er niet altijd leuker op. Een ieder heeft zijn of haar eigen 

mening klaar of vindt er wat van. “It is moai west sa. De media sit altyd oeral boppe op, sawol 

posityf as negatyf. Nettsjinsteande dat ha ik altyd mei plesier keatst en it bêste út mysels 

helle.” Op de vraag of de kinderen later ook kaatsers moeten worden is Leonie duidelijk: “De 

bern meie sels bepale hokker sport(en) se dwaan wolle. Foar my hoecht it net perfoarst. Ik 

wol dat de bern harren sels wêze kinne en as dat no mei keatsen, folleybal of wat dan ek mar 

is, dat makket my neat út.” 

Nu het kaatshoofdstuk afgesloten is, is het tijd voor nieuwe dingen. “Wy ha no yn de 

simmerfakânsje wer wat mear frijheid en kinne dus no ek oare dingen dwaan. Wy wolle altyd 

nochris mei it gesin nei de Tour de France yn Frankryk. Dêr ha we no de tiid en 

mooglikheden foar. We sille no sjen hoe it libben ek oars kin. Ik ha ek kunde yn Frankryk 

wenjen, miskien kinne we der no ris op besite gean.” 

 

Meer dan twintig jaar was ze actief in de kaatswereld en daar is nu toch echt een einde aan 

gekomen. Toch is het gerust mogelijk dat we Leonie nog eens spotten op het kaatsveld. De 

afdelingswedstrijden vindt ze nog te leuk om te doen en ook is ze heus bereid in te vallen. 

“Wol sil ik dan miskien wat selectief wêze. Ik wol keatse mei wille en plesier en dat kin ik net 

mei eltsenien.” Wat duidelijk is, is dat Leonie een fantastische carrière heeft gehad en dat zal 

niemand haar ooit nog afnemen! 

+foto Leonie. Met onderschrift: Foto Henk Hempenius 
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Ledenvergadering IJsclub Berlikum, donderdag 5 november 2015 om 20.00 uur in It 

Heechhout 

Agenda: 
1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Jaarverslag 2014/2015 

4. Notulen vergadering 16-1-2015 

5. Jaarrekening 2014/2015 

6. Verslag kascommissie 

7. Verkiezing nieuw kascommissielid 

8. Wijziging tarievenstelsel: voorstel € 7,50 per adres 

9. Rondvraag 

10. Afsluiting 

Alle leden van harte welkom! 

Bestuur IJsclub Berlikum 

 

 

 

+LOGO Opmaat 

Kuiertocht 26 september 2015 een succes 

Muzykferiening ‘OpMaat’ te Berltsum heeft zaterdag 26 september 2015 voor de eerste maal, 

een kuiertocht georganiseerd. Het weer was prachtig en de routes niet minder mooi. Voor de 

muzykferiening is dit een sportieve manier om de clubkas te sponseren. De deelnemers 

konden kiezen voor de 5, 10, 15 of 25 kilometer. De 25 kilometer was het meest in trek: maar 

liefst 42 deelnemers liepen deze afstand. In totaal deden er, tot tevredenheid van de 

organisatie, 102 mensen mee aan de kuiertocht. De deelnemers waren erg enthousiast over de 

organisatie en over de te lopen routes. Ze hebben genoten van de prachtige weidse omgeving 

van Berltsum. In deze omgeving worden nog geen kuiertochten georganiseerd dus hier heeft  

‘OpMaat’ een gat in de wandelmarkt ontdekt. Het zal dus ook een terugkerend evenement 

worden. De datum voor de volgende tocht is 24 september 2016. Iedereen is meer dan van 

harte welkom om mee te lopen!! 

+ foto met onderschrift: Veel animo is er voor de kuiertocht van Opmaat. 

 

 

 

+LOGO berltsum Foarút + logo boom 

Verbindingen leggen. 

Tijdens de gezamenlijke startbijeenkomst op woensdag 30 september in het Groene 

Kruisgebouw hebben we de Beamkes gepresenteerd aan de aanwezigen. Vervolgens zullen de 

Beamkes een vaste plek binnen het dorp krijgen. U kunt de Beamkes vinden in o.a. de Spar,  

Het Groene Kruisgebouw, BerlingaState. Te zijner tijd zullen deze locaties zo nodig 

uitgebreid worden. Om het gehele dorp en jong en oud te bereiken komt er ook een digitale 
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versie van de Beamkes. Deze hopen we aan u te kunnen presenteren op de verenigingavond 

van het dorpsbelang eind oktober. 

Via de Beamkes proberen we vraag en aanbod van mensen in beeld te krijgen en een 

koppeling te leggen. Maar ook als werkgroep zullen we actief bezig gaan met het leggen van 

verbindingen en dan met name richting de kwetsbare groep. Want door de invoering van de 

participatiewet en het zelf niet altijd meer goed kunnen organiseren dreigt met name de groep 

kwetsbare ouderen tussen wal en schip te raken. Samen met hen willen we kijken: wat hebben 

ze nodig en waar kunnen we verbindingen leggen zodat zij kunnen blijven deelnemen aan de 

hedendaagse  maatschappij. 

In de meeste gevallen zullen de dingen zo opgelost kunnen worden en regelt men het zelf 

onderling. Maar het kan ook gebeuren dat men net dat extra zetje nodig heeft om over de 

drempel te komen. En dat extra zetje, dat is nu juist wat wij de mensen aan willen bieden om 

hen daarin te begeleiden. Samen met hen willen we de gewenste verbindingen leggen. 

Namens de werkgroep Berltsum Foarút 

 

 

 

 

+logo stichting Welzijn Middelsee 

Kofjemoarn  Berltsum. 

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

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

10.00 – 11.30 uur in Berltsum.  De kosten hiervoor zijn € 1,50  per persoon. 

Tijdens de kofjemoarn is het de bedoeling dat er zo nu en dan een gastspreker langskomt of 

dat er een activiteit wordt gedaan. Tussendoor is er volop tijd om even met uw buurvrouw of 

buurman te praten. 

De eerstvolgende keer zal zijn op woensdag 28 oktober. 

Na de gezamenlijke start in september zijn we nu weer aan het reguliere programma toe. 

Als gastspreker voor de eerst volgende keer staat Mevr. Fennema op het programma. 

Mevr. Fennema zal ons dan wat vertellen over de  “  Triedsjes nei it Ferline  “ 

Kofjemoarn  :   Woensdag  28 Oktober 2015 

Tijd  :   Aanvang  10.00  uur. 

Plaats  :   Groene Kruis gebouw 

Kosten  :   € 1,50  per persoon  

Voor meer informatie/ideeën 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. Tel. 0518-460805 (e-mail: s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl). 

 

 

 

+logo stichting welzijn Middelsee 

Steunpunt mantelzorg wil u graag uitnodigen voor de Dag van de Mantelzorg. 

In Nederland vervullen een kleine 2,6 miljoen mensen mantelzorg. Dit is zorg die verleend 

wordt aan bijvoorbeeld partner, kind, ouder, buur of vriendin. 

Mantelzorgers doen dit vaak naast andere bezigheden zoals de zorg voor het eigen gezin, een 

baan of een opleiding. 

De meeste mantelzorgers hebben nooit echt gekozen voor deze zorgtaak, maar werden 

geconfronteerd met de ziekte of handicap van iemand uit de omgeving. 

Naarmate de zorg langer duurt is er steeds minder tijd voor ontspanning en een eigen leven. 

mailto:s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl
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Omdat mantelzorgers stille werkers zijn, willen wij hen in het kader van de Dag van de 

Mantelzorg in het zonnetje zetten. 

Daarom willen wij u graag uitnodigen voor een gezellige bijeenkomst in Ons Huis te Sint 

Annaparochie op dinsdag 10 november 2015 van 16.00 – 19.30 uur. 

Deze middag zal in gezamenlijkheid door Mantelzorgers uit gemeente Het Bildt en 

Menameradiel gevierd worden. 

Bent u mantelzorger of kent u een mantelzorger geef dit dan door aan het steunpunt 

mantelzorg. Dit geldt alleen voor mantelzorgers uit de gemeente Menameradiel en  

Het Bildt. 

U kunt zich hiervoor aanmelden tot 2 november a.s. bij Sieta Kuipers van Stichting Welzijn 

Middelsee, tel: 0518-460805 of via e-mail  s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl of via 

Ekie Altena, SWO  Het Bildt tel: 0518-402778 of e-mail; e.altena@swohetbildt.nl 

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

 

 

 

 

                            

Optreden in circustent is “vet cool” 

Circus Salto was op het multifunctioneel dorpsplein in Berlikum neergestreken om samen met 

de leden van gymnastiekvereniging Berlikum een spetterende presentatie neer te zetten.  

Met twee keer een volle tent “hooggeëerd publiek” en een grote groep “gymacrobaten” 

presenteerden circusdirecteur Sander Balk en spreekstalmeester Petra Roorda-Lautenbach een 

keurig en vlot programma. Hierbij was er afwisselend aandacht voor de presentaties van de 

leden van de gymvereniging en voor de circusacts. 

Zo zagen we Sander een ieder “meenemen” in de magie van het circus. Hoe kun je iemand 

languit laten liggen op de leuning van een stoel? We hebben het gezien dat Isis hierop onder 

hypnose bleef liggen, maar begrijpen er niks van.  

De gymacrobaten lieten zich allemaal van hun beste kant zien, zelfs als ze daarbij als clown 

waren uitgedost. Een goed ingestudeerd programma, waarbij de kinderen duidelijk lieten 

blijken dat ze plezier hadden in dit optreden.  

Maar in een circus behoren ook dieren te zijn. We zagen echte oosterse eenden die keurig 

door Sander werden begeleid. Ook hierbij was vooral de interactie tussen Sander en de 

kinderen in de tent bijzonder. Toen Sander de kinderen kennis liet maken met een grote 

Pythonslang, was er in eerste instantie enige terughoudendheid. Met de rustige uitstraling van 

Sander was het verbazend dat veel kinderen later exact wisten te vertellen dat zo’n slang niet 

glad was maar als leer aanvoelde. Zelfs Danielle ging swingend een rondje over de bühne 

maken met deze slang op haar schouder. 

De gehele voorstelling was zo leuk, dat je er helemaal geen erg in had dat het alweer tijd voor 

de pauze was.  

In die pauze was het gezellig om buiten iets te drinken, want een ieder kon genieten van de 

zomerse temperaturen op deze eerste zaterdag in oktober. Het was ’s middags dan ook lekker 

warm in de prachtige nieuwe tent van Circus Salto.  

Het programma was goed opgebouwd. Na de pauze hebben we kunnen genieten van 

buikspreker Sander en spectaculaire optredens van topturnen. 

Deze topprestaties kunnen alleen worden gerealiseerd met vakkundige begeleiders. Deze 

werden na afloop van het programma in het zonnetje gezet en kregen een luid applaus van het 

publiek.  

Een prachtig en enerverend initiatief van de vereniging, mede mogelijk gemaakt door de 

leden van “Undernimmend Berltsum-Wier”, met speciale dank aan Bakker Speeltoestellen die 

mailto:s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl
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een mooie zachte vloer had neergelegd voor de “circusacrobaten” van de vereniging. 

Daarnaast hebben bestuur en ouders er samen voor gezorgd dat de circustent werd opgebouwd 

en op zondagmorgen weer afgebroken. Een prima voorbeeld van “Mienskip”.  

DICK 

+foto’s gym met onderschrift: “Acrobaten van gymvereniging Berltsum zorgen samen met 

Circus Salto voor zeer geslaagde dag!”  

 

 

 

Reünie Openbare Lagere School 

Op 3 oktober 2015 kwamen 18 vroegere klasgenoten van klas 5/6 van de Openbare Lagere 

School in Berltsum bij elkaar in de consistoriekamer van de Doopsgezinde Kerk voor de 3-

jaarlijke reünie. Sinds 1985 wordt dit al georganiseerd. De meesten zijn Fryslân trouw 

gebleven, maar 2 reünisten kwamen er speciaal voor over uit Frankrijk en Spijkenisse. 

Helaas moesten sommigen om gezondheidsredenen verstek laten gaan. 

Tijdens de koffie met oranjekoek werd er bijgepraat, uiteraard herinneringen opgehaald en 

foto's bekeken. Het artikel met foto uit de Bildtse Post van een paar weken geleden (reünie 

hogere klassen) werd goed bestudeerd, maar iedereen werd lang niet herkend. 

Als  verrassing kwamen er muziekinstrumenten te voorschijn en werden we vergast op een 

speciaal optreden van Dirkjan Fröhling, Douwe Wiersma, Evert van Schepen, Wop de 

Groot  en de alom bekende Willem Roersma. Hoe toepasselijk was het nummer "Schön war 

die Jugendzeit"! 

Iedereen is de 7 kruisjes inmiddels gepasseerd en onze "Jugend" ligt dus ver achter ons!! 

Na een heerlijk koud en warm buffet, liet Willem Roersma ons nogmaals horen, dat hij het 

trompetspelen nog lang niet verleerd is. Dirkjan Fröhling begeleidde hem op de accordeon. 

Al met al een geslaagde bijeenkomst, die volgens afspraak in 2018 weer plaats zal vinden. 

Oant sjen! 

  

 

 

Fruitplukken in Hemmemapark 

Zaterdag 3 oktober was de jaarlijkse fruit-pluk-dag van Stichting Hemmemapark. 

Vele vrijwilligers van de werkgroep kwamen met ladders, emmers en kisten naar het 

Hemmemapark om daar de oogst van dit jaar van de fruitbomen te plukken. De 

weersomstandigheden waren prima; zelfs zo goed dat in de pauze de koffie buiten in het 

zonnetje kon worden genuttigd.  

De opbrengst was goed; vele kisten met appels en peren werden geoogst. Met de opbrengst 

kan de Stichting Hemmemapark voldoen aan de verplichtingen die zij heeft om dit prachtige 

park in stand te houden 

+foto fruitplukdag met onderschrift: Emmers vol fruit worden geoogst door vrijwilligers 

in het Hemmemapark. 

 

 

 

Werkzaamheden riolering vorderen gestaag 

Zoals iedereen kan zien, vorderen de werkzaamheden aan de riolering gestaag. Na de start van 

de werkzaamheden in juni is er al veel werk door de aannemer verzet. Men ligt dan ook 

redelijk op schema, alhoewel door het slechte weer tijdens de bouwvak en de vele regen van 

de periode daarna wel enige achterstand is opgelopen. Wat ook een tegenvaller is, is het hoge 

peil van het grondwater op het It Achtepaed. Daarom moet er hier bronbemaling plaatsvinden, 
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met kans op verzakkingen van de aanliggende woningen. Daarom vindt er vooraf bouwkundig 

onderzoek plaats en worden regelmatig metingen gedaan om eventuele verzakkingen tijdig te 

onderkennen. 

Het grootste deel van de persleiding is al gereed. Wat nog een bouwkundig hoogstandje 

wordt, is de gestuurde boring onder de  Berlikumervaart door bij de Koekoeksleane.  

Het grootste deel van de Mulseleane is al weer klaar en bestraat. Leuk detail in het voetpad is 

het motief van ‘spoorrails’ omdat daar vroeger de trein naar de veiling heeft gereden. 

Omdat een aannemer altijd rekening houdt met een aantal onwerkbare dagen, is de 

verwachting dat het werk toch voor de verwachte datum (medio december) kan worden 

opgeleverd.   

Mocht u meer informatie willen hebben, kunt u terecht op de website: 

www.rioleringberltsum.nl of elke woensdag tussen 15.00 en 16.00 uur op het 

inloopspreekuur. 

 

 

 

+LOGO CBS de fugelsang 

Nieuws van CBS De Fûgelsang  

Groep 4 kook- en vlinderles 

Groep 4 heeft in het kader van het vak techniek/ natuur gedurende enkele weken kookles 

gehad. Ze hebben o.a. tomatensoep, appelmoes en popcorn gemaakt en na afloop smullen 

maar! Ook op stap in de natuur met een vergrootglas in de hand op zoek naar allerlei vlinder. 

Koolwitje, Atalanta en de Kleine Vos werden gespot. In de klas ging de les over van rups tot 

vlinder. De volgorde van rups tot vlinders werd bestudeerd. Elk groepje ging met een loep 

aandachtig de rups onderzoeken op tanden, haartjes en pootjes. Een leerzame les met lieve 

groene kruipende vriendjes op de tafel.  

+foto rups met onderschrift: De rups wordt grondige bestudeerd.   

 

Musical workshop 

Denise Marinus is in Berltsum gestart met een dansschool en ter introductie werd de school 

een aantal workshops aangeboden. De kinderen van groep 4 t/m 8 hebben gedurende 3 weken 

zich geschoold op het gebied van dans, zang en drama. Op de foto zijn kinderen van groep 7 

bezig met een verhaal waarin een boot in voorkomt. 

 

Wieltjesdag voor de kleuters 

In het kader van Veilig door het verkeer hebben groep 1 en 2 van Lyts Libben en De 

Fûgelsang Wieltjesdag gehouden. Alle kinderen mochten op de fiets of step op school komen. 

De juffen hadden samen met de klassenmoeders een parcours uitgezet met heuse 

verkeersborden en een rotonde. Af en toe was er even een file of moest er een fiets gedraaid 

worden maar iedereen heeft genoten en het nodige ervan geleerd. 

 

Verkeersdag Lyts Libben en De Fûgelsang 

Dinsdag 6 oktober werd in samenwerking met de regionale afdeling van VVN en de 

Chauffeursvereniging uit Leeuwarden een Verkeersdag gehouden voor beide scholen samen. 

De kinderen mochten op de fiets komen en door de vrijwilligers van VNN werden hun fietsen 

gecontroleerd op de aanwezigheid van een bel en goede verlichting. Daarna mochten de 

klassen plaatsnemen in de grote truck die op het Dorpsplein geparkeerd stond. Daar kregen de 

kinderen uitleg over de dode hoek en wat je het beste kunt doen als je langs een vrachtauto 

rijdt. Voor de kinderen was dit een leerzame ervaring want het verbaasde menigeen dat een 

chauffeur maar zo weinig aan de zijkanten kan zien en de eventuele fietser niet opmerkt. Dat 

http://www.rioleringberltsum.nl/


Webeditie Op ‘e Roaster – Oktober 2015 

hadden ze niet verwacht. Omrop Fryslân heeft in haar radio uitzending ’s morgens een 

interview met één van de aanwezige chauffeurs uitgezonden. Dit kunt u beluisteren op de site 

van Omrop Fryslân. 

+foto’s Fugelsang. 

 

Start Kinderboekenweek 

Net zoals op vele andere scholen werd woensdag 7 oktober op CBS ‘De Fûgelsang’ het 

startschot gegeven voor de 61
ste

 Kinderboekenweek.   

Dit jaar heeft de KBW – die eigenlijk niet een week duurt, maar 10 dagen – als thema: Raar, 

maar waar. Hier is veel over te lezen. Er zijn dan ook weer heel wat nieuwe boeken 

verschenen die met dit thema te maken hebben.  

Dat er veel rare dingen om je heen te zien zijn, hebben de kinderen woensdag wel ervaren. 

D.m.v. gekleurde briefjes (groen en rood) mochten de kinderen hun stem uitbrengen op een 

vreemd voorwerp waar juf Annie en juf Thea een verhaaltje bij bedacht hadden.  Raar, maar 

wat is waar??  

De kinderen reageerden enthousiast. Sommigen waren zeker van hun  antwoord, maar er 

waren ook veel kinderen die zich door de verhaaltjes om de tuin lieten leiden. 

Ook wordt er  elk jaar een lied geschreven, passend bij het thema van de KBW. Een lied 

gezongen door Kinderen voor Kinderen. Zoals de foto laat zien, dansten en zongen de 

kinderen volop mee op dit vrolijke lied.  

+foto kinderboekenweek met onderschrift: Dansen en zingen met Kinderen voor 

Kinderen tijdens de kinderboekenweek. 

  

 

+logo PCOB 

Ledegearkomste PCOB, Mefrouw van der Woude fertelt har ferhaal oer de 

oarlochsjierren                     
De Protestantse Christelijke Ouderen Bond ( PCOB) ôfd. Menameradiel hie op     

moandeitemiddei 21 septimber yn “de Molewjuk” te Bigummole har ledegearkomste.  

We begjinne mei in bakje kofje as té en efkes gesellich byprate nei de simmer. 

Dêrnei wurde de gebrûklike aginda en de meidielings ôfwurke en krijt de sprekster fan dizze 

middei,  mefrou. v.d.Woude út Dronryp, it wurd. 

Mefrou Betty van der Woude-Hettinga (1924) wenne yn 1940 yn Hasselt, wêr’t har heit 

dûmny wie. Sy gie nei it gymnasium yn Kampen. 

Op 10 maaie hearden se in ôfgryslik gebolder, de Iselbrêge by Swol waard bombardearre, it 

wie oarloch! Oer har wurk as koerierster wol mefr. v.d. Woude net folle fertelle, se hat dêrmei 

tefolle belibbe. Har âlders wienen al gau aktyf yn it fersetswurk, u.o. by de fersetsgroepen 

“Trouw”  en “Je Maintiendrai”.  Yn 1943 waarden har âlders oppakt troch de Dútsers. Har 

heit bedarre yn “ Dennenoord ” yn Súdlaren, wylst har mem earst nei Vught en letter op 

transport steld waard nei in konsintraasjekamp yn Silezië. Har trije broers moasten ûnderdûke 

en Betty bleau earst mei ha twa jongere broerkes fan 10 en 11 jier yn de pastorij en doe it dêr 

ek net mear feilich wie, binne se opfongen troch ferskate gesinnen. Sa hat se ek in skoft by in 

boeregesin yn Surhuzum west. Se hat dêr holpen mei it melken en húshâldlik wurk. Se koe 

goed naaie, makke fan âlde gerdinen wer klean! Doe hat se ek wol as koerierster op paad 

west. 

Nei de befrijing yn 1945 komme har heit en de broers rillegau wer yn de pastorij werom, mar 

it hat noch moannen duorre foar dat harren mem werom kaam. 

Yn Silezië wie se troch de Russen befrijd en doe wie it noch tige dreech om thús te kommen. 

Gelokkich ha se it allegearre oerlibbe.  
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Mefrou v.d. Woude hat mei it fertellen fan in pear anekdotes, sa as oer de molkbus fol mei 

foto’s en tafelsulver, dy’t se yn de pastorijtún yngroeven en nei de oarloch wer geef foar it 

ljocht hellen, kleur jûn oan har lêzing. 

Gauris waard se frege om har ferhaal op te skriuwen, mar dêr seach se hieltiid fanôf. 

Op oantrúnjen fan de Historische Vereniging yn Hasselt hat se einlings yn 2009 it boek 

“Een pastorie in weer en wind”  skreaun. De foarsitter betanket mefr. van de Woude hiel 

hertlik foar har moaie, boeiende fertelling oer fiif muoisume oarlochsjieren en slút de 

gearkomste. De earstkommende ledegearkomste is op moandei 16 novimber 2015. 

Sprekker is dan dhr. Bert Wassenaar, de “stalmeester van de koning”. 

A.S.-J. 

 

 

 

Wiebe Kaspers en ‘Fields of Gold’ van Sting - maar dan anders - in Ioannis 

Teatertsjerke, Wier 

Een uitgebreide introductie heeft Wiebe Kaspers nauwelijks meer nodig. Iedereen kent de 

jonge Friese zanger en multi-instrumentalist uit Jorwert intussen wel. Dat hij tijdens de 

theatertour van Gé Reinders & Syb van der Ploeg de vaste begeleider, arrangeur en 

meewerkend artiest was, is algemeen bekend. Zijn tweede single ‘Jorwert’, die afgelopen jaar 

hoog binnen kwam in de Fryske Top100, is vaak te horen op de radio. En zijn problemen met 

niemand minder dan Sting, die geen toestemming wilde geven voor de Friese versie ‘It 

gouden Fjild’ van het Sting-nummer ‘Fields of Gold’ zijn ook breed uitgemeten in de pers. 

Wiebe studeerde aan de jazz/pop-opleiding van het ArtEZ Conservatorium in Zwolle, volgde 

daarnaast een eenjarige opleiding aan Jeugdtheaterschool ’n Meeuw in Leeuwarden en 

behaalde zijn Master Muziektheater aan het ArtEZ Conservatorium in Arnhem. 

Samen met de fabuleuze muzikanten Daan Slagter (drums) en Florian den Hollander (bas) 

maakt Wiebe muziek in zijn meest pure vorm. Toegankelijke, speelse muziek, met sterke 

teksten. Zelf zegt hij 'ik doch neat leaver as op de planken te stean, in ferhaal te fertellen, 

minsken oan it laitsjen te meitsjen en te reitsjen mei muzyk’. Dat is ook wat hij wil in zijn 

voorstelling ‘It Frije Lân’. Kaspers bracht dit theaterconcert ook vorig seizoen al met veel 

succes in alle grote Friese theaters, toen nog onder de titel 'It Gouden Fjild'. Na het geschil 

met Sting, is gekozen voor de titel ‘It Frije Lân’. Het Friesch Dagblad (9 februari 2015) zegt 

over dit theaterconcert ‘Improviseren is wat hij eindeloos kan doen. Dan voelt hij zich als een 

vis in het water’. 

Naast het debuutalbum ‘Nei sa’n dei’, dat in 2015 verscheen, heeft Wiebe drie singles 

uitgebracht: ‘It Gouden Fjild’, ‘Jorwert’ en ‘Aldegea’. Behalve aan de al genoemde 

activiteiten heeft Wiebe als muzikant of arrangeur/componist aan tientallen bands of 

producties meegewerkt. Een paar daarvan zijn SWALK, Iepenloftspul Jorwert, theatergroep 

Max Tak, Jazztrio Maaike Boonstra, Jazztrio Trio Wiebe Kaspers, PKN-

gemeente Westerwird (organist), Jongerenkoor Lelielûd - Baard, Circus Witova, 

Jeugdtheaterschool ´n Meeuw, TV-programma Papaul van Paul de Leeuw. 

(www.wiebekaspers.nl) 

  

Wiebe Kaspers - It Frije Lân 

Zondag 25 oktober 2015 om 15:00 uur 

Ioannis Teatertsjerke, Lautawei 5a, Wier 

Entree € 10,00 

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

www.ioannistheatertsjerkewier.nl 

+foto Wiebe Kaspers met onderschrift: Wiebe Kaspers  

mailto:s.sevenster@hetnet.nl
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Stinzenplanten in Hemmemapark 

Tot nu toe hebben we nooit stinzenplanten kunnen ontdekken in het Hemmemapark. In 1747 

is Hemmemastate afgebroken. We weten niet of op de 2,3 ha grote terp, waarop de state was 

gelegen, ooit een lusttuin is aangelegd. Hoe dan ook, de terp is in 1747 in landbouwkundig 

gebruik genomen en de stinzenplanten zijn, mochten die er geweest zijn, volledig verdwenen.  

Maar tijden veranderen. In 2003 is een deel van het stateterrein en de omliggende percelen 

omgevormd tot een park. Stichting Hemmema heeft het plan opgevat om weer wat van de 

vroegere allure terug te brengen. Met de aanplant van fruitbomen en andere bomen is een 

uitstekend milieu voor stinzenplanten ontstaan. Stinzenplanten gedijen op schaduwrijke 

plekken. Het zijn voorjaarsbloeiers en bloeien als de bomen nog niet in blad staan. Hun 

vroege bloei heeft alles te maken met hun herkomst. Dat was het Midden-Oosten. Ze waren 

hier al in de 16e eeuw. Het waren zeer welkome planten die het kleurenpalet van de inheemse 

flora verrijkten. Men kon er letterlijk mee geuren en kleuren. Laten we die verrijking van het 

kleurenpalet in ons dorp met open armen ontvangen en zorgen dat ze niet met wortel en tak 

worden uitgeroeid. 

Dit najaar zullen de bollen geplant worden.  Landschapsbeheer Friesland betaalt een groot 

deel van de kosten. De resterende gelden hebben we dit jaar met de verkoop van het fruit 

binnengehaald. 

MvH 

 

 

 

 

Bloemenweide Pilot Berltsum krijgt vervolg 

De schoolkinderen van de Fûgelsang en Lyts Libben hebben in het voorjaar van 2014 twee 

percelen met verschillende bloemenmengsels ingezaaid. Het was een samenwerkingsproject 

tussen Stichting Berlikumer Belangen, de Friese Milieufederatie en de Bijenvereniging 

afdeling Leeuwarden. 

De gemeente Menameradiel heeft de grond beschikbaar gesteld. Het doel was ervaring op te 

doen met grondbewerking en inzaai met diverse zaadmengsels. Goede en slechte resultaten 

hebben inzicht gegeven hoe het wel en niet moet.  

Dit pilotproject krijgt nu een vervolg. Belangstellenden in Fryslân hebben zich kunnen 

melden voor een subsidie. Totaal zijn er 20 projecten gehonoreerd. Deze locaties zullen deze 

herfst of komend voorjaar ingezaaid worde. De ervaringen die we in Berltsum hebben 

opgedaan worden bij de nieuwe projecten in praktijk gebracht. 

Intussen heeft Stichting Hemmema rond de woningen van Hemmemastate ook een 

bloemenweide aangebracht. Dit project zal een vervolg krijgen. Op deze wijze wordt er een 

bijdrage geleverd aan de biodiversiteit (meer bloemen, meer vlinders en bijen, meer vogels) 

rond Berltsum, maar de bloemenweiden hebben ook een positieve invloed op de 

woonomgeving van ons dorp.  

Matthé van Hout 

+foto bloemenweide met onderschrift: Het resultaat van de in 2014 gezaaide 

bloemenmengsels   
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Stichting de Grusert 

Documentatiecentrum & Historisch Archief Berltsum 

Het bestuur en medewerkers van het Documentatiecentrum en Historisch Archief komen in 

november weer bij u aan de deur met prachtige Amaryllisbollen. Wij zouden het fijn vinden  

als u ons wilt steunen door en of meerdere bollen van ons te kopen. De bollen zijn verpakt in 

doosjes. Misschien ook alvast een idee om deze 5 december aan iemand cadeau te doen. De 

bollen kosten € 3,50 per stuk.   

Wij blijven op zoek naar alles wat met Berltsum te maken heeft. 

Dit kunnen foto’s zijn, maar ook bijvoorbeeld documenten, kaarten, krantenknipsels, etc. 

Dus bent u thuis aan het opruimen en komt u iets tegen dan zouden we het erg op prijs stellen 

dit van u te mogen ontvangen. 

Elke donderdagavond vanaf 19.30 uur is het documentatiecentrum open, kom gerust eens 

langs! 

 

 

 

 

Nieuws van de Orgelconcertcommissie 

Op vrijdag 14 november 2015 om 20.00 uur zal er een bijzonder concert zijn in de 

Doopsgezinde kerk te Berltsum. Duo Beek & Veen zal het programma Wood & Wind 

uitvoeren. 

Ester van der Veen op blokfluit en Timo Beek zal het orgel bespelen.  

Ester van der Veen behaalde haar diploma Master of Music aan het conservatorium te Utrecht. 

Ook studeerde Ester zowel in Bern als Berlijn waar ze zich verder ontwikkelde als een 

veelzijdig blokfluitiste. Ester is regelmatig te horen in verschillende bezettingen. Zo gaf ze 

concerten op het Festival Oude Muziek te Utrecht waar ze met barokensemble Reharvoce te 

horen was in de Fringeconcerten. 

Ook richtte ze het Red Rose Four Recorder Quartet op waarmee ze veel concerten gaf in 

Nederland, Duitsland, België en Italië. In 2008 won ze samen met Red Rose Four een prijs in de 

International Young Artist Presentation (IYAP) te Antwerpen.   

Sinds 2012 studeert Ester tevens historisch fagot aan het conservatorium van Bremen. Dit 

nieuwe hoofdstuk ziet zij als een fantastische uitdaging en maakt dat zij zich op alle vlakken 

met zeer veel plezier verder kan ontwikkelen in het uitvoeren van oude muziek. 

Timo Beek studeerde orgel, klavecimbel en kerkmuziek aan de conservatoria van Zwolle, 

Amsterdam en Enschede. Om zijn vakkennis én kennis van de oude muziek verder uit te diepen 

studeerde hij enkele jaren bij Peter van Dijk te Utrecht en volgde hij masterclasses in Nederland 

en Duitsland. Veel orgelwerken staan op zijn repertoire, met als zwaartepunt de periode 1600 

tot 1850. Timo heeft als concertorganist een brede concertpraktijk weten op te bouwen in 

binnen- en buitenland Tsjechië. Bij al zijn concerten is het desbetreffende orgel leidraad voor 

een zorgvuldig, afwisselend en evenwichtig programma, waarin het orgel op vakkundige wijze 

wordt gepresenteerd. Recentelijk gaf hij in het Orgelpark te Amsterdam een improvisatieconcert 

in combinatie met een professionele dansformatie, waarbij alle orgels werden bespeeld. Ook als 

begeleider van koren, instrumentale en vocale solisten op orgel en klavecimbel wordt hij 

regelmatig uitgenodigd. 

Noteert u alvast vrijdag 14 november in uw agenda om dit bijzondere concert bij te wonen.  
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Bern mei in ferhaal: Edgar van Wigcheren 

In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Edgar van Wigcheren. Hij is leerling van de 

Fûgelsang en zit in groep 8. Het is een belangrijk schooljaar waarin ondermeer de keuze 

wordt gemaakt voor de vervolgstudie. In het onderstaande verhaal vertelt hij ons iets over 

zichzelf. Ondermeer horen wij iets over zijn hobby’s, school en hoe hij het vindt om in 

Berltsum te wonen. Kortom veel leesplezier gewenst met het verhaal van Edgar van 

Wigcheren! 

Ik bin Edgar van Wigcheren en bin âlve jier. Myn heit en mem hite Dirk en Hiske van 

Wigcheren. Dêrneist ha ik ek noch in broer, hy hyt Allard. 

Wy wenje mei in protte nocht oan de Beiehôf. Ik ben oerdeis net faak thús want ik bin graach 

mei freonen op it nije doarpsplein en it fuotbalfjild. Ik mei dan ek hiel graach bûtendoar wêze! 

Ek mei ik hiel graach farre yn myn boatsje en as it min waar is dan spylje ik FIFA op de 

XBOX. Ik sit no yn groep 8 mar op skoalle sitte fyn ik eigenlik net sa moai. Ik hâld der net sa 

fan! We hawwe les fan master Johannes en master Ysbrand.  

Wol ha ik in protte nocht oan it skoalkamp letter dit skoaljier en fansels de musikal, dêr sjoch 

ik ek nei út! 

Nei dit skoaljier gean ik wierskynlik nei de AMS yn Frentsjer. Ik hoopje dat yn elts gefal wol! 

Utsein gym ha ik gjin echt favoryt learfak. Jouw my mar it skoft op skoalle………. Lekker 

nei bûten ta! 

Wat ik letter wurde wol dat wit ik noch net. Yn elts gefal gjin eigener fan de SPAR, lykas 

myn heit en mem binne, dat wol ik letter net. Ik ha ferskate hobby’s, mar it leafst doch ik 

fuotbal en keatse. Ik fuotbalje yn de D2 en bin dan wikseljend keeper en foutballer. Jorrit is 

dan de oare keeper. Fuotbal fyn ik dan ek geweldich om te dwaan! 

Keatse doch ik ek mei in protte wille. Yn de simmer keatse yn Berltsum en yn Arum trene by 

de keatsskoalle. Ik keats dan ek in protte wedstriden yn it keatsseizoen. 

Dêrby doch ik yn de winter ek oan muorrekeatsen ûnder begelieding fan trener  Simon 

Minnesma. Ek dat fyn ik in “superleuke” sport! 

Berltsum fyn ik in machtich doarp om yn te wenjen. We hawwe sels twa disco’s, en ik ha no 

al sin yn oankommend jier nei de “Teenage Party” te gean! 

Wat de mooglikheid ta sporten oanbelanget fyn ik it allegear goed foarinoar yn Berltsum. We 

hawwe hjir genôch sportferieningen. Der is foar eltsenien wol wat te dwaan yn ús doarp. 

Ik hie wolris fan “Op ‘e Roaster” heard en fyn it hiel goed dat wy as jeugd ek wat fertelle 

meie yn de krante!  

Der steane altiten ynteressante ferhalen  oer de jeugd yn, bygelyks oer wat wy op skoalle 

dogge. 

Tot zover de bevinding van Edgar van Wigcheren in deze jeugdrubriek. Volgende maand 

mogen we weer een ander jeugdig persoon uitnodigen voor een vervolg! 

+foto Edgar van Wigcheren met onderschrift Edgar van Wigcheren uit groep 8. 

 

 

 

+logo protestantse kerk  

!! Eten met een praatje is terug !! 

We hebben het van veel mensen gehoord. Wat is het toch jammer dat ‘Eten met een praatje’ is 

gestopt. En we zijn er dan ook heel blij mee dat we u kunnen melden: 

!! Eten met een praatje is terug !! 

En helemaal in haar vertrouwde jas. Nou, niet helemaal. Onze topkoks van de afgelopen jaren 

hebben hun kookschort aan de wilgen gehangen. Maar na gedegen speurwerk kwamen we de 

koks van Interzorg op het spoor. Deze zorgorganisatie biedt compleet verzorgde maaltijden 

aan voor een prijs van maar 9 euro.  
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De maaltijd staat weer voor u klaar, de praatjes moet u zelf meenemen. Maar het doet ons veel 

genoegen om u uit te nodigen voor ‘Eten met een praatje’.  

We doen het dit winterseizoen op vier vrijdagavonden, aanvang 18.00 uur. Iedereen is van 

harte welkom en het is ook nu ‘boter bij de vis’. Dus als u mee komt eten dan betaalt u op de 

avond zelf. De tijden en plaatsen ziet u hier onder vermeld. 

Wanneer: 11 december 2015 

08 januari 2016 

12 februari 2016 

11 maart 2016 

Waar:  Kruiskerk 

Hoe laat: 18.00 uur 

 

Aanmelden: bij U. Strooisma (telefoon 0518 - 46.20.89) of bij Hennie Kalma (0518 – 

46.22.78). 

Opgave graag uiterlijk op vrijdag 4 december. Voor hen die zich al hebben opgegeven maar 

verhinderd zijn ook graag dit uiterlijk op vrijdag 4 december doorgeven. Wij kunnen dan aan 

de hand van de opkomst dit doorgeven aan onze koks. 

+ plaatje eten met een praatje 

 

 

 

+( nieuwe) logo Piipskoft 

It seizoen is al wer in pear wike oan de gong, wy hiene wer leuke jûnen plant. Mar helaas der 

kamen eltse kear mar in hantsjefol mei bern. Wêrom? Freegje wy  ús as frijwilligers ôf. 

Doche wy wat ferkeard? Moatte wy it oars oanpakke? Sitte de bern leaver foar de Voice mei 

heit en mem? Of moatte wy it mear by de âlders sykje, moatte de heiten en de memmen hun 

bern nei It Piipskoft bringe? Sa dat de jeugd in jûn net achter de tillevisje, tablet, computer of 

smartphone sit mar mei elkoar in leuke jûn hat. 

It Piipskoft, al jierren in begrip yn Berltsum en omkriten. Yn 1980 begûn en yn 2016 ticht? 

Dat mei en kin toch net? Wy frijwilligers hawwe it altyd oer ús Piipskofthert. Yn ús frije tiid 

binne wy der mei bezich. Altyd wer nije aktiviteiten betinke. Mar no komt it gefoel: wêr  

doche wy it noch foar? Want at de bern net mear komme dan kinne wy ek alle oare 

aktiviteiten net mear dwaan.  Tink dan oan de Sinterklaasyntocht, de avond4daagse, carnaval, 

knutselmiddeis, “spooktocht”, meidenmiddei en sa noch folle mear. Mar tink ek oan wat wy 

as frijwilligers allegearre leare by It Piipskoft, sa as bestjoere en organiseare. It soe dochs 

ôfgryslik jammer wêze at it nei 36 jier ophâldt. 

At jimme as âlders no ris oan jimme bern freegje wat der oars moat en ús dat witte litte. Dat 

kin op allegearre manieren. Wy hawwe in supermoaie nije webside www.itpiipskoft.nl, mar 

ek op Facebook en Instragram binne wy te fynen. Maile mei natuurlijk ek nei 

piipskoft@gmail.com. Yn’e simmerfakânsje hawwe wy de binnenkant opknapt. Alles wer fris 

yn’e ferve. Sa dat it fan bûten ek wer moai liket. En fan binnen hawwe de muorren in heuse 

metallic look! Dit is mei mooglik makke troch WNF, Losse Fearren en GAMMA Hearrefean. 

En de ynset fan de frijwilligers net te ferjitten. 

Wy geane gewoan troch mei it organisearjen en hoopje dat jimme as âlders, pake en beppe 

jimme bern massaal nei It Piipskoft bringe of stjoere! Dus der binne natuurlik ek noch wat 

leuke dingen die der oan komme. Sneintemiddei 25 oktober hawwe wy kleuterdisco! Fan 

14.00-16.00 oere foar groep 1 en 2. Lekker dûnsje foar €2,  inklusief limonade. Bring se mar 

allegearre! 

Op sneon 31 oktober is it Halloween en natuurlik wer tiid foar ús tradysje! De “spooktocht”! 

Hâld Facebook yn’e gaten foar mear ynformaasje. 

http://www.itpiipskoft.nl/
mailto:piipskoft@gmail.com
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Froukje-Berber Oliver 

Bestjoerslid It Piipskoft 

 

 

 

 

Verslag van de CPVB te Berltsum gehouden op dinsdag 8 september 2015 in ‘t Centrum 

De startavond van het seizoen 2015-2016 en onze presidente Geertje Algra kan meteen 40 

dames welkom heten. 

Dat zij deze avond de leiding op zich neemt, heeft te maken met het feit dat Matty Weijer 

deze zomer is getroffen door hartproblemen en het voorlopig rustig aan moet doen. 

Er is ook een hartelijk welkom voor onze gastspreker voor deze avond, dhr. Pier Zijlstra uit 

Koudum. Geertje opent de vergadering met gebed. Uit de Bijbel leest ze Psalm 23. 

Meditatie: Op reis met God. Wij hebben de Heilige geest als reis genoot en de Bijbel als 

richtingaanwijzer. Spannend is het wel maar God waakt over je weg en is de beste reisleider. 

We zingen hierop Gez. 14 ver 1,2 en 5.De Heer is mijn Herder. 

De notulen van de vergadering van april gemaakt door Matty worden gelezen door Jeltje en 

goedgekeurd. Er zijn wat zakelijke en praktische mededelingen en aan zieken en jubilea wordt 

aandacht besteed. Er wordt een uitstapje georganiseerd naar de chocoladefabriek in Achlum. 

Na dit alles is er eerst even tijd voor koffie/thee en een praatje. 

Dan krijgt Dhr. Pier Zijlstra het woord. Hij neemt ons mee via dia’s en een inspirerende 

verteltrend langs de noordelijke zijderoute. De reis begint met de vlucht van Amsterdam naar 

Ashgabat. Van daar gaat de reis door Oezbekistan via Buchara-Samarkand naar Kirgistan en 

zo door China naar Kashgar. In Kashgar wordt de beroemde zondagsmarkt bezocht. Dit is nog 

steeds het levendige middelpunt voor vele bevolkingsgroepen zoals de Oeigoeren, Kazakken, 

Han/Chinezen en Tadzjieken. 

We zien dia´s van prachtige  minaretten en moskeeën voorbij komen. 

Op weg naar Son Kul op meer dan 3000 meter ontmoeten we rondtrekkende nomaden die hier 

in de zomermaanden verblijven. Ze proberen overal even contact met de plaatselijke 

bevolking te hebben. We genieten van een prachtige reis en ook de manier waarop dit door 

dhr. Zijlstra aan ons wordt overgebracht. De start van het seizoen was heel mooi, op naar 13 

oktober, dan zal Margriet Brandsma bij ons te gast zijn, ook geen onbekende en dit geldt 

zeker voor Berltsum. 

Heren zijn op deze avond ook van harte welkom. 

PS: Dames, vindt u het lastig om ’s avonds op de fiets of lopend de deur uit? 

Dit mag u niet verhinderen om toch naar onze mooie verenigingsavonden te komen. 

Neem contact op met Jannette Aalberts tel. 461830, en vervoer wordt voor u geregeld! 

 

 

 

 

+logo kankerbestrijding 

€ 1523,66 voor KWF Kankerbestrijding 

De collecte voor K 

WF Kankerbestrijding in Berltsum heeft € 1523,66 opgebracht.  

Met het geld dat onze collectanten hebben opgehaald, blijft KWF Kankerbestrijding zich 

inzetten voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor 

kankerpatiënten. Dat doen wij niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, 

donateurs en vrijwilligers.  

Samen moeten én kunnen we kanker overwinnen 
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Dankzij onderzoek is de gemiddelde 5-jaars overlevingskans  gestegen van 25% in 1949 tot 

62% in 2013. Helaas zijn we er echter nog niet. Jaarlijks overlijden er bijna 42.000 mensen 

aan kanker. Er is nog een lange weg te gaan. Wetenschappelijk onderzoek blijft daarom heel 

hard nodig. De KWF-afdeling Menameradiel bedankt bij dezen iedereen voor zijn of haar 

bijdrage aan de collecteweek. Samen kunnen we ervoor zorgen dat kanker geen dodelijke 

ziekte meer is.  

Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog een bijdrage leveren? Dat kan. 

Doe een eenmalige donatie via de machtigingskaart die de collectant heeft achtergelaten 

Doneer online via kwf.nl/doneren.Sms ‘gift’ naar 4333 en investeer eenmalig 2 euro 

Namens Berltsum 

Mirjam Dijkstra-Schwiening 

+ foto kankerbestrijding 

 

 

 

 

31 oktober 2015 Matties vriendendisco 

Vanuit het project Matties vriendenkring van De Skûle Welzijn wordt er na groot succes van 

vorige keer eerder dit jaar weer opnieuw de Matties vrienden disco georganiseerd.  

De Matties vriendenkring is bedoeld voor (jonge) mensen die het lastig vinden om 

vriendschap te sluiten of vriendschappen te onderhouden. Omdat er meerdere mensen waren 

die het ook lastig vinden om contacten te leggen en te onderhouden  is Matties vriendenkring 

ontstaan. Hier kunnen de mensen bij elkaar komen om gezellig samen leuke dingen te doen.  

Op 20 juni 2015 was de laatste Matties vrienden disco. Daar kwamen heel veel mensen op af 

en hebben ze het erg naar hun zin gehad. Omdat het zo’n succes was willen we het graag nog 

een keer doen.  

Voor wie? Mensen met een beperking (18+) uit Noordwest Friesland 

Samen komen? Gezellig! Neem je vriend(in) of begeleider gezellig mee! 

Waar: De Tsjil, De Skûle Welzijn, Godsacker 35 Franeker (rolstoel vriendelijk). 

Kosten? Ja, vijf euro per persoon( dit is inclusief 2 consumpties). 

Vragen? Bel: 0517-393750 of kom langs bij De Skûle Welzijn. 

Opgeven voor 26 oktober bij Bo Wijbenga via info@deskule.nl. 

+ poster matties disco 

 

 

 

Nationaal MS Fonds zoekt collectanten 

Het Nationaal MS Fonds zoekt collectanten voor de jaarlijkse collecteweek van 23-28 

november. Tienduizenden collectanten trotseren het novemberweer met de instelling: Een 

beetje kou gaat wel weer over, MS niet! 

MS is een grillige ziekte maar vooral ook een beetje rare ziekte, want waarom raakt de ene 

persoon met MS in korte tijd snel geïnvalideerd en een ander met MS kan nog jarenlang goed 

functioneren? De enige gemeenschappelijke factor hierbij is angst. Mensen die aan MS lijden 

zijn altijd bang. Bang voor wat de ziekte kan aanrichten.  

Daarom heeft het Nationaal MS Fonds een tweetal kernwoorden bij alle activiteiten en 

onderzoeken: genezing en verbetering! 

Genezing omdat we zo graag willen dat we een MS vrije wereld gaan krijgen.  

En wat  je nu nog niet kunt genezen, kan je wellicht wel verbeteren zodat de kans op 

uiteindelijke genezing vergroot wordt. 

Het Nationaal MS Fonds blijft zich inzetten op het ontwikkelen van nieuwe 
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behandelprogramma´s waarbij het vertragen van invaliditeit het belangrijkste uitgangspunt is. 

Want waarom zouden wij stilstaan en afwachten als we nu al iets kunnen doen? 

Wil jij je inzetten voor mensen met Multiple Sclerose? 

Meld je aan als collectant via 010-591 98 39, www.nationaalmsfonds.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

http://www.nationaalmsfonds.nl/

