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Anna van der Graaf:
“Gek fan follybal en… fan Japan!”
Se is tolve jier, giet nei de earste klasse op de Ulbe fan Houten en hat it smoardrok op sportyf
gebiet. Anna van der Graaf wennet mei har heit Auke, mem Leonie en suske Kim yn Berltsum. Heit
en mem binne keatsers, Anna is in grut talint yn it follyballen. Dit jier sil se regelmjittich Grins op
en del ride om op heech nivo te trainen.

Ik sko oan by Anna en har mem.
Anna follyballet al fan har sechsde ôf. Dat docht sy yn Dronryp.
Doe se wat jonger wie trainde se
ien kear yn de wike. Doe se âlder
waard feroare dat en trainde se
de iene wike ien kear en de oare
wike twa kear. Yn Berltsum is
der net genôch jeugd en derom
is de kar makke om nei Dronryp te gean. Anna hie it der goed
nei it sin en spile best. “Ik spile
sa goed dat ik foarich jier troch
minsken frege waard om by it
RTC te gean trainen. It RTC is it

Regionaal Training Centrum. It
RTC yn Snits is der mei op hâlden
en doe bin ik nei in trainingsdei
west fan it RTC yn Grins. It wie in
soarte seleksjetraining dy dei. Ik
fielde my dy dei net goed, mar ik
ha trochsetten en it is my slagge
en úteinlik waard ik selekteert”.
It RTC is in trainingssintrum foar
jonge follyballers. Jonge talinten
yn de leeftiid fan alve oant fyftjin
jier krije hjir de kâns om better
en better te wurden.
“Fan dizze wike ôf train ik twa

kear yn de wike yn Grins. Ik mei
dan earder út skoalle wei sadat ik
noch efkes wat húswurk meitsje
kin en even relaxe kin. De trainingen yn Grins duorje ûngefear
trije oeren. Neist myn trainingen
yn Grins, train ik ek noch gewoan yn Dronryp. Ik train wol
fjouwer kear yn ‘e wike. En dan
ha ik aansten ek noch elk wykein
wedstriden”. In drokke boel dus,
mar Anna hat it tige nei de sin.
Op sneontemoarn docht se mei
har mem oan âlder-bern skeelerjen. Straks yn it winterskoft
feroaret dat nei âlder-bern reedriden. En Anna mei yn de simmer
ek noch wol graach efkes kompetysjekeatsen. Anna jout der neat
om en mei graach dwaande wêze.
Neist it follybal hat Anna noch
in bysûndere foarkar foar it lân
Japan. “Ik fyn it lân moai, de kultuer, de feestdagen en de moaie
klederdracht dy se hawwe. Ik soe
letter wol nei Japan wolle om it
te besjen en om te sjen hoe se
der follyballe fansels. Foarich jier
haw ik in sprekbeurt dien oer
Japan, hartstikke leuk. Ik fyn it
gewoan in moai lân”. It fassineart
my hoe se oer Japan praat. Japan,
hoe komme je no by Japan. Ik
liuw dat se der eartiids wol gau
ris mei beppe oer praat hat en dat
is har noch altyd by bleaun. It follyballen en Japan, dat is wer de
ynteresses fan Anna lizze ●
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It is hiel waarm en Marije (5) leit har handoek del yn it
skaad. Mem seit: “Wat silst marije, sinnebade?” – Marije:
“Nee, skaduwbade.”
Jens (6): “Mem, is fiets yn it engels echt bye sukkel?”
De sus van Sinne (7) is oan de pil. Sinne freget wer at dat
foar is. At mem seit dat se dan gjin baby krije kin seit
Sinne: "dan wol ik ek san pil ha".

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

Kuiertocht in Berltsum
Op zaterdag 29 september 2018 organiseert muzykferiening
‘OpMaat’ een kuiertocht. Er zijn prachtige routes uitgezet
in en rond Berltsum. Er is keuze uit 5 km, 10 km, 15 km
en 25 km. De start is naast de Kruiskerk op Hôfsleane 21 te
Berltsum.
De starttijden zijn als volgt:
25 km tussen 9.00 uur en 10.00 uur
15 km tussen 10.00 uur en 12.00 uur
10 km tussen 10.00 uur en 14.00 uur
5 km tussen 10.00 uur en 14.00 uur
Kosten: 10, 15, 25 km, 30 km, 35 km €7,50 inclusief een kop koffie of thee bij de start. 5 km €5,00 inclusief wat drinken aan de
start.
U kunt zicht opgeven via de mail: kuiertocht@opmaatberltsum.nl
of bij de start! De deelnemers hebben tot 17.00 uur de tijd om de
route te lopen.
Neem ook eens een kijkje op www.opmaatberltsum.nl en www.
facebook.com/Muzykferiening- opmaatberltsum ●
Vriendelijke groet Muzykferiening ‘OpMaat’ Berltsum

7e Reunië 'oudjes' Lagere school Berltsum
Op 8 september kwamen 25 oud-leerlingen van de openbare lagere school in Berltsum weer bijeen
voor alweer de 7e reünie. Vanaf 1992 wordt deze ontmoeting georganiseerd, eerst om de 5 jaar en
sinds 2015 is het succesvolle weerzien om de 3 jaar.
Dat de leeftijd gaat spelen, blijkt
uit het feit dat we de afgelopen
periode van vier klasgenoten afscheid hebben moeten nemen;
voor de herkenbaarheid van de
lezers noemen we hen bij de geboortenaam: Siemie Rotsma, Hilde Nijland, Thijs de Vries en Eentje de Jong. De reüniecommissie
had voor dit jaar voor een “eenvoudig” programma gekozen, ook
al omdat de mobiliteit van sommigen afgenomen is. Loopstokken, rollators en scootmobiels
weerhielden hen er echter niet

van om de tocht deze keer naar
theeschenkerij de Brinkhoeve
in Wier te maken. Vol trots konden we, net als de vorige keren,
meester Lussing (94 jaar) welkom
heten. Gelukkig zegevierde deze
dag de lach en het optimisme.
Dat werd al duidelijk om half 11
s’morgens bij de ontvangst en het
blijde weerzien bij koffie en Friese oranjekoek. Er werd volop gepraat en gelachen bij het borrelen
met de snacks. Om even de benen
te strekken was een wandeling
gepland naar de prachtige Wier-

ster theatertsjerke, waar Siemy
Sevenster een treffend verhaal
vertelde uit haar boek over Wier
en de culturele activiteiten in de
kerk. De dag werd afgesloten met
een uitgebreid koud en warmbuffet. Een onvergetelijk weerzien,
heel veel lieve afscheidswoordjes
en terugreizen naar onder andere
Dronten, Twello, Huizen. Delfzijl,
Koekengen en Den Helder. De
vraag is: een nieuwe reünie over
drie jaar in 2021 of toch maar eerder? Daarover gaat de commissie
zicht binnenkort eens buigen ●

●

Bêrn mei in ferhaal:
Doutzen Kingma
In deze rubriek komt de jeugd uit groep 6 van beide basisscholen aan het
woord. Zij worden gevraagd om iets over zichzelf te vertellen en kort te omschrijven over hoe zij het vinden om in Berltsum te wonen. De aftrap van het
nieuwe schooljaar wordt gedaan door Doutzen Kingma.
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■ MATRASSEN, LATTENBODEMS, DEKBEDDEN, KUSSENS, BEDLINNEN
■ DAMES- EN HERENKLEDING
■ WERKSCHOENEN, KLOMPEN, DAMESSCHOENEN
■ GEREEDSCHAPPEN
■ AUTO ONDERHOUDSPRODUCTEN,

AUTO/AAN-

HANGWAGEN ONDERDELEN
■ SPEELGOED
■ HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN
■ BREI- EN HAAKGAREN, HANDWERK ARTIKELEN
■ LEVENSMIDDELEN
■ VERF EN SCHILDER ARTIKELEN
■ HOME DECORATIE
■ HONDENVOER
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Kijk voor meer informatie op www.berlikum.com
of op onze facebookpagina

Hoi ik ben Doutzen Kingma. Mijn hobby’s zijn schaatsen,dansen en skeeleren.
Ik ben ook goed in paardrijden, ik zit
niet op paardrijden maar mijn pake en
beppe hadden een grote pony die heet
tinka daar reed ik op. Opruimen vind ik
ook super leuk. Ik zit op de Fugelsang op
school en dat is een hele leuke school
hier in Berltsum. Ik zit dus in groep 6
en ik wordt 25 juni 10. Sommige mensen denken dat ik 11 of 12 ben omdat ik
op mijn moeder en beppe lijk en omdat
mijn mem ook groot is. Ik heb 1 zus die
heet Gwen. Gwen is 12 jaar. Mijn zusje
Tirza is 8 jaar en Brecht is 4 en ook mijn
zusje. We hebben ook nog een hond. Dat
is een boxer, ze heet Senna. We wonen
in een gymnastieklokaal. Nu nog even
voor in de nieuwe winkel maar als ik 10
ben dan zijn we verhuisd naar achteren.
Onze winkel is Wytguod. Hier werken
mijn heit en mem. Ze verkopen wasmachines, drogers, koelkasten, fornuizen

en vriezers. Heit werkt ook nog op het
gemeentehuis in Burgum daar zit hij
achter een computer. Heit zegt met zijn
collega’s of mensen ergens bijvoorbeeld
een huis mogen bouwen. Mem werkt
ook bij de krant van Berltsum. Heit is nu
ook vaak aan het klussen. Ons nieuwe
huis wordt al heel mooi. Als ik straks
thuis kom dan kan ik met de ringen naar
binnen slingeren of op het wandrek naar
boven gaan. Dat vind ik super leuk. Mijn
slaapkamer is bijna af. Ik vind het erg
leuk om in Berltsum te wonen. De mooiste plaats in Berltsum vind ik de speeltuin. Ik zou het wel leuk vinden als er
een trampoline in de speeltuin komt. Als
ik later groot ben dan wil ik in Berltsum
blijven. Misschien ook wel in het gymlokaal. Ik in het achterste deel en pake
Pieter en beppe Henny mogen dan wel in
het voorste deel wonen ●
Groetjes Doutzen

Eartiids en No…
Fan wa bisto der ien?
Ik ha in skoftsje wurke yn de supermerk. Prachtich wurk, ik hie it dan
ek tige nei de sin. Ik wie lekker ûnder de minsken en der hâld ik wol
fan. Elke dei dat ik oan it wurk wie, waard my wol frege: ‘Fan wa bisto
der ien?’ Ik antwurde dan altyd netsjes en by de measte minsken gong
der dan wol in lampke baarn. Nei ferrin fan tiid steurde ik my wolris
oan die fraach. Wat makket it no út fan wa ik ien bin? Dat docht der
net ta, tocht ik.
De fraach, ‘Fan wa bisto der ien?’ is dat no typysk Frysk as wat? Ik liuw net
dat it persé fan eartiids as fan no is. Neffens my bart it altyd. Elke dei is der
wol ien dy de fraach kriget. ‘Fan wat bisto der ien?’, in moaie fraach om mei
te begjinnen, om in praatsje te meitsjen mei in frjemde. ‘Wer komst wei as
wer wennest do?’ binne klassyke startersfragen. En dernei dan yndied, fan
wa?
Hjoeddeisk freget de iepen mienskip om sosjale drompels te ferleegjen. We
sitte altyd mei ús telefoantsje, tablet as wat ek mar yn de hannen. It sosjale
praatsje op strjitte, wer sjogge je dat no noch? De telefoan is hjoeddeisk oeral
en is altyd mei. It is dochs raar dat wy sa ús best dogge om op dizze manier,
fia de telefoan, kontakt mei ien te meitsjen en tiid mei immen troch te bringen? Ik wit, ik bin der soms sels ek skuldich oan. Dan betraapje ik my der
op en jou earlik ta, it is lestich dat ding oan de kant te lizzen. Weromkommend op de fraach ‘Fan wa bisto der ien?’ Eartiids steurde ik my oan dizze
fraach mar hjoeddeisk hoop ik eins de fraach ris wat faker stelt te krijen. Dat
minsken net op ynternet my opsykje, mar gewoan efkes freegje. Dan meitsje
we in moaie start mei in sosjaal praatsje en hawwe wy de telefoan krekt wat
minder by nedich. Want sis no sels, in moaiere iepeningssin is der net. ‘Fan
wa bisto der ien?’ ●
Stoarmke
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Berltsum yn bedriuw
Transformatie Wetterskipspand Kleasterdyk
Beste inwoners van Berltsum
en omstreken
Zoals jullie wellicht hebben
gezien, gehoord of gelezen,
wordt het voormalig Wetterskipspand aan de Kleasterdyk 12
te Berltsum getransformeerd van
kantoorpand tot een zestal appartementen.
Voor Berltsum is dit een prachtige aanvulling/uitbreiding van
het woningaanbod. Er zijn immers weinig huurwoningen in
Berltsum beschikbaar. Daarnaast

wordt het pand aangepast aan
de huidige tijd en dus duurzaam
gerenoveerd. Dat houdt onder andere in dat het een ‘gasloos’ pand
wordt.
De appartementen zijn bestemd
voor zowel de oudere als jongere
generatie. Om jullie een mogelijkheid te bieden om hiervoor als
toekomstige bewoner in aanmerking te komen, wordt op woensdag 3 oktober a.s. een informatieavond gehouden. Er zal deze
avond een presentatie worden
gegeven over het pand en de ap-

partementen. Met behulp van onder andere enkele 3D-tekeningen
is het mogelijk inzage te krijgen
in de indeling en omvang van de
appartementen. Daarnaast zullen wij de vragen die er zijn zoals
bijvoorbeeld de voortgang van de
bouw, de huur en datum van oplevering beantwoorden.
U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Locatie het Centrum
te Berltsum, naast de koepelkerk
(Tsjerkestrjitte 2/Buterhoeke 1)
Aanvang 19:30 uur ●

UITGELICHT
Geef je nu op voor
Lekker in je vel
Fysiotherapie Jelle Eijzenga organiseert ook dit jaar weer
Lekker in je vel voor 50-plussers. Op een speelse manier
ben je lekker sportief bezig.
Uit onderzoek blijkt dat, voor een goede gezondheid, een
50-plusser minimaal vijf keer per week een half uur (matig)
intensief moet bewegen. De voordelen zijn groot. Zo wordt
onder meer het hartvaatstelsel in goede conditie gehouden
én is bewegen goed om overgewicht en diabetes te voorkomen en stress en depressies te verminderen. Matig intensief
betekent: het hart gaat iets sneller kloppen, de ademhaling
versnelt en er is sprake van licht transpireren.
Lekker in je vel in een paar steekwoorden: groepstraining, gezelligheid, sport en spel, 50-plus, lage belastbaarheid, lekker
ballen, frisbeen, badmintonnen en … voor elk niveau toegankelijk. De training wordt gehouden elke dinsdagochtend van
9.00 tot 10.00 uur en dinsdagavond van 18.30 tot 19.30 uur.
Denk je: ik wil graag meer bewegen, liefst in een leuke groep
en met een professionele en ervaren trainer? Schrijf je dan
in, via hylke@eijzenga.nl of bel met 05 18 46 16 38.
Locatie: Gymzaal Brede School te Berltsum.
Kosten: € 17,50 per maand (4 – 5 maal per maand)
Start: Vanaf september 2018 ●

Hervatten Sport(ief bewegen) voor kankersurvivors
Kanker overwonnen en dan?
Iedereen weet dat bewegen/sporten goed is. Een actieve levensstijl
is de basis voor het behouden van
een goede gezondheid. Bewegen/
sporten is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veel (ex)oncologiepatiënten lopen hier tegenaan.
Ondanks steeds betere behandelmethoden kunnen zij geconfronteerd worden met vervelende
bijwerkingen van de ziekte/medische behandelingen zoals extreme vermoeidheid, littekenweefsel, een verslechterde conditie en
verlies aan kracht. Deze factoren
zorgen er vaak voor dat het lastig is om dagelijkse activiteiten,
vrijetijdsbesteding of sporten bij
een reguliere sportvereniging,
sportschool of trainingscentrum
weer op te pakken.
Unieke samenwerking
De Franeker fysiotherapeuten
Boudewijn Vos van Gezondheidscentrum Het Want en Alex Heitmeijer van Fysio De Trije hebben
voor deze groep een beweegprogramma opgezet. Beide therapeuten hebben ruime ervaring
met oncologische problematiek
en sportbegeleiding. Tijdens het
programma zal Romy Groenewoud Coaching enkele voorlichtings- en gespreksmomenten met
de deelnemers hebben. Gezamenlijk gaan zij aan de slag om
fysieke en mentale belemmeringen voor sport en bewegen aan te
pakken.
Ben je kankersurvivor en heb je
moeite om je sport of andere activiteiten (dagelijks leven, werk
en/of hobby’s) weer op te pakken,
dan kan dit programma je verder
op weg helpen. Alle (ex)oncolo-

giepatiënten die na de behandeling in het ziekenhuis aan hun
conditie, kracht en algeheel welbevinden willen werken, kunnen
aan het programma deelnemen.
Een beweegprogramma voor (ex)
oncologiepatiënten vergt een individuele aanpak. Om inzicht te
krijgen in specifieke behoeften
en mogelijkheden van een patiënt vindt, na verwijzing, eerst
een uitgebreide individuele intake plaats. Deze bestaat uit een
gesprek, enkele vragenlijsten en
metingen. Tijdens deze intake
worden individuele doelstellingen in samenspraak met jou vastgesteld.
Mentale ondersteuning
Tijdens de behandeling staat alles
in teken van overleven. Na de behandeling kunnen er gevoelens
en emoties loskomen. Familie
en vrienden die tijdens je ziekte
voor je hebben klaargestaan
wil je daar niet mee belasten. Je
omgeving verwacht dat je jouw
leven weer oppakt als voorheen.
Hoe ga je om met vermoeidheid,
angst, piekeren en lichamelijke
veranderingen? Kanker raakt alle
facetten van het leven. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat je het
soms even niet meer weet. Door
wat je hebt meegemaakt sta je anders in het leven. Ga je door waar
je gebleven was of ga je het helemaal anders doen? Waar moet je
beginnen om je leven weer op de
rit te krijgen in de richting die jij
voor ogen hebt? Jij gaat leren in
je kracht te komen en je balans
te (her)vinden.
Op maat gemaakt trainingsprogramma

Aan de hand van de intake en
fysieke testen wordt een persoonlijk
trainingsprogramma
opgesteld. Onder begeleiding van
beide gespecialiseerde fysiotherapeuten wordt er gedurende 3
maanden, tweemaal per week,
in groepsverband of individueel
getraind. Het programma bestaat
uit een combinatie van krachttraining, conditietraining, balans- en evenwichtsoefeningen,
ontspanningsoefeningen
en/of
sport- en spelvormen. Met individuele evaluatiemomenten wordt
de voortgang ten opzichte van
de gestelde doelen nauwlettend
gevolgd.
Trainingstijden
Maandag en donderdag 13.0014.00 uur. Het programma start
op maandag 8 oktober.
Opgave en informatie
Fysio De Trije. Tel: 06-11177815
Mailadres: info@fysiodetrije.nl ●

Cognitieve Fitness in
Ons Huis te Bitgum
Cognitieve Fitness is een cognitieve trainingsmethode
met een neurowetenschappelijke insteek, ontwikkeld ter
bevordering van fysieke en cognitieve gezondheid op basis
van fysieke inspanning, intellectuele uitdaging en bewuste
ontspanningsoefeningen.
De oefeningen zijn zoveel mogelijk een combinatie van fysieke
inspanning met het trainen van één of meerdere cognitieve
functies. Rekening houdend met u als individu.
Cognitieve Fitness is in eerste instantie ontwikkeld om cognitieve gevolgen van veroudering af te remmen.
Een Cognitieve Fitness training is opgebouwd uit 1 uur actief,
een kwartier ontspanningsoefeningen en een kwartier voor nabespreking. Dit laatste kwartier wordt tevens gebruikt om met
elkaar onder het genot van een bakje koffie af te sluiten. De
training zal bestaan uit 12 lessen aansluitend op elkaar en zullen uitgevoerd worden door een deskundige.
De Cognitieve Fitness training willen wij gaan aanbieden vanaf
donderdag 27 september 2018 van 9.00 – 11.00 uur in Ons Huis
te Bitgum. De kosten voor deze training houden we dankzij een
subsidie vanuit de gemeente laag op € 2,50 per persoon per
keer.
Belangstellenden willen wij vragen om voor 27 september
2018 aan te melden. De Skûle Welzijn Sieta Kuipers tel:
0518-460805. Dit kan echter ook via de mail gebeuren, email:
s.kuipers@deskule.nl
Wat: Cognitieve Fitness training
Waar: In Ons Huis
Wanneer: Vanaf Donderdag 27 September 2018
Tijd: 9..00 – 11.00 uur
Kosten: € 2,50 per persoon per keer inclusief koffie/thee
Aantal lessen : 12
Wij hopen u te mogen begroeten op donderdag 27 september
2018 vanaf 9.00 uur in Ons Huis te Bitgum ●
Sieta Kuipers
De Skule Welzijn.

CBS De Fûgelsang goed van start
Fysiotherapie • Kinderfysiotherapie • Bekkenfysiotherapie

Bedrijfseconomische adviezen
Sparringpartner
Vertrouwenspersoon
Registeraccountant
Subsidies en fondsenwerving
Durk Osinga RA Kleasterdyk 3a 9041 VH Berltsum
T: 06-17 14 61 34 • E: info@osinga-adviesdiensten.nl

www.osinga-adviesdiensten.nl

Specialisten
in binnen- en
buitenschilderwerk,
wandafwerking
en beglazing
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Maandag 3 september. Bij het begin van het nieuwe schooljaar kwamen vooral
de leerlingen samen met hun ouders of grootouders naar school om de stap
naar de nieuwe klas en het begin van een nieuw schooljaar wat makkelijker te
maken.

In de gang stonden vrijwilligers klaar
met koffie en thee zodat ouders elkaar
konden ontmoeten en gezellig samen de
vakantie door te nemen. Verder zijn deze
beginweken diverse avonden gepland
voor inloopavonden waarbij kinderen
samen met hun ouders op school mogen
komen kijken. De kinderen zijn dan een
gids voor hun ouders, ze laten zien met
welk materiaal ze werken, waar ze zitten en bovendien wordt op deze ongedwongen manier kennis gemaakt met de
leerkracht.
Daarnaast zijn in diverse klassen informatie-avonden. Tijdens deze avonden
geeft de leerkracht informatie over de
lesstof, de activiteiten en hoe de overgang naar het voortgezet onderwijs in
zijn werk zal gaan. De leerkracht van
groep 3 laat de ouders ervaren hoe het is
om (opnieuw) te leren lezen.
De school heeft in de zomervakantie een
kleine verbouwing ondergaan. In beide
gangen is een stuk muur weggehaald
waardoor er meer ruimte is ontstaan.
Boven is een leerplein gekomen en beneden hebben de kleuters meer speelen ontdekruimte gekregen. Binnenkort

komt nog wat nieuw meubilair om het
leerplein compleet te maken. Vloeren en
muren zijn aangepakt en voor de jassen
van groep 5 t/m 8 zijn gekleurde mobiele kapstokken besteld die beneden in
de gang komen te staan. Verder komt na
de herfstvakantie een nieuw lokaal, zodat de school uiteindelijk toch beschikt
over de 8 lokalen waar ze van het begin
af aan al behoefte aan had. Dit lokaal zal
op het dakterras worden gebouwd waardoor een soepele doorgang naar lokalen
mogelijk is.
Aanmelden voor de basisschool
In het verleden kregen de scholen via de
gemeente een uitdraai van de geboortes
zodat ze enigszins wisten hoeveel 4-jarigen er in een bepaald jaar onderwijs zouden gaan volgen. Dit is echter niet meer
het geval en het is voor de school soms
lastig te weten hoeveel kinderen per
schooljaar aangemeld worden. Daarom
een dringend verzoek om uw driejarig
kind zo snel mogelijk op de basisschool
aan te melden. De school kan hier dan
goed op reageren met haar planning omtrent het aanstellen van leerkrachten en
het aanschaffen van materiaal ●

Mantelzorgers beleven een
ontspannend weekendje weg
In het weekend van 7 tm 9 september zijn 15 mantelzorgers uit de gemeenten
Harlingen en de Waadhoeke een weekendje weg geweest. Onder het noemer
van even vrij af konden ze even de boel de boel laten en werd er volop genoten.
Het weekend werd doorgebracht in Fletcher Hotel De Eese Giethoorn in De Bult, onder de rook van Steenwijk. De mantelzorgers kregen een ontspannend weekend aangeboden met ontspanning, contact met lotgenoten en lekker genieten van hun eigen
vrije tijd. Vrije tijd die in hun dagelijkse leven heel minimaal aanwezig is omdat dit
geheel ten goede gaat naar de zorgvrager. Mantelzorgers zijn stille werkers die vaak
hun zelf vergeten. Vandaar dat de mantelzorgsteunpunten uit gemeente Harlingen
en Waadhoeke de handen in een geslagen hebben om het mogelijk te maken om in
gezamenlijkheid een weekend voor hen te organiseren.
Het weer zat mee, het terras was zeer aangenaam, super omgeving en een uitstekend
hotel. Kortom voldoende goede elementen om er een leuk weekend van te maken.
En dit werd het dan ook, het was een zeer geslaagd weekend. Met volop ruimte voor
de mantelzorger zelf. Onder deskundige begeleiding werd het een weekend om niet
snel weer te vergeten. De mantelzorgers hebben zich flink kunnen opladen om vervolgens bij thuiskomst de Mantel weer op te pakken.
Het was een weekend die zeker voor herhaling vatbaar is en waaruit diverse lotgenoten contacten zijn opgebloeid ●
Mantelzorgers bedankt.
Namens de steunpunten Mantelzorg Harlingen
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Berltsum feriening

BERLTSUMER
HÛNTSJE

NIEUWS VAN UITVAARTVERENIGING DE LAATSTE EER

Nieuw: lichtjesavond voor jong en oud
De mensen van voorbij, ze leven voort in het hart van hun geliefden. De gedenkmomenten die aan
het eind van het jaar in kerken, ziekenhuizen, verpleeghuizen et cetera gehouden worden, mogen
we koesteren; want hun namen mogen genoemd blijven. Maar dit zijn eenmalige ogenblikken en
niet iedereen is lid van de kerk, of overlijdt in ziekenhuis of instelling.

Daarom introduceren wij ons eigen gedenkmoment in de vorm
van een lichtjesavond, zaterdag
27 oktober in het Centrum en
op de begraafplaats in Berltsum.
Wij, dat zijn Uitvaartvereniging
De Laatste Eer in samenwerking
met Stichting Berltsumer Belangen en de Protestantse Gemeente
Berltsum.
Gedenken zonder grenzen
Iedereen die de naam van een
geliefde wil noemen is van harte
welkom dit intieme moment mee
te beleven. Er zijn geen grenzen

aan leeftijd, plaats en tijd, kort
of lang geleden, hier of elders begraven of gecremeerd, het maakt
niet uit.
Na een kort samenzijn in het
Centrum met muziek, licht en
ruimte voor je eigen bijdrage,
bijvoorbeeld een gedicht of lied
dat je aanspreekt, nemen we het
licht mee de begraafplaats op. Je
mag je kaars bij het graf plaatsen. Wil je dat, neem dan wel een
zaklamp mee. Je mag je licht ook
bijzetten in het hart van liefde op
de begraafplaats. Wij zorgen voor
de lichtjes. Na afloop mag je deze

mee naar huis nemen. We sluiten
het gedenkmoment af met chocolademelk in het Centrum en
wie weet een goed gesprek.
Heb je een gedicht of lied dat je
aanspreekt? Geef het aan ons
door, dan kijken we of we dat in
kunnen passen in het programma. Dat kan via dle.berlikum@
gmail.com. Je bijdrage is welkom.
Graag tot ziens op zaterdag 27
oktober, 19.00 uur in het Centrum ●

Eten met een praatje Word ook
AutoMaatje!
2018-2019
Elk jaar maken we het weer mee. ‘Eten met een praatje’. Het is
zo eenvoudig en tegelijk zo bijzonder. Samen aan tafel genieten
van lekker eten en elkaars gezelschap.
Dat wekt een gezonde eetlust
op en het zijn vitaminen voor
het hart. Want om een prachtig
oud Nederlands spreekwoord
te gebruiken; je laaft je aan een
goede maaltijd en aan elkaar. Het
is niet voor niets dat in de bijbel
voor Gods toekomst vaak het
beeld van een feestmaal wordt
gebruikt. Eten met een praatje
mag daar een voorproefje van
zijn. U bent ook dit jaar weer allemaal van harte welkom. We doen
het op dezelfde manier als vorig jaar. De maaltijd staat weer voor u
klaar, de praatjes mag u zelf meenemen. Met veel plezier nodigen
we u weer uit voor vier vrijdagavonden, aanvang 18.00 uur. En het is
ook nu ‘boter bij de vis’. Dus als u mee komt eten dan betaalt u op de
avond zelf. Voor 10 euro een heerlijke maaltijd en goed gezelschap.
De tijden en plaatsen ziet u hier onder vermeld.
Wanneer & Waar 19 oktober 2018 Kruiskerk, 7 december 2018 Kruiskerk, 25 januari 2019 Kruiskerk en 15 maart 2019 Kruiskerk
Hoe laat: 18.00 uur
Kosten: 10 euro
Aanmelden bij: Uilke Strooisma, tel. 0518 – 462089 en Hennie Kalma tel. 0518 – 462278
Opgave graag uiterlijk vrijdag 12 oktober. Wij kunnen dan aan de
hand van de opkomst dit doorgeven aan de koks. Kom en eet gezellig
een hapje mee! ●

ANWB AutoMaatje
binnenkort in
Waadhoeke van start
Ook in gemeente Waadhoeke zitten veel mensen gedwongen achter de geraniums met een sociaal
en mobiliteitsprobleem. Dit leidt
tot eenzaamheid. Er is weinig
geschikt vervoersaanbod voor
minder mobiele ouderen of anderen met een beperking. Mede
hierdoor komen velen van hen
nauwelijks nog hun huis uit en
raken in een isolement. ANWB
AutoMaatje biedt mensen de gelegenheid weer deel te nemen
aan het maatschappelijk leven.
Als vrijwilliger vervoert u met
uw eigen auto tegen een kleine
kilometervergoeding
minder
mobiele plaatsgenoten. De professionals van ANWB en de Skûle
Welzijn bieden het AutoMaatjeplatform waarop dit duurzaam
mogelijk is. We werken samen
met veel andere partijen, waaronder de Hin’& wer bus in Menaam. We zijn de eerste gemeente in Fryslân die deze dienst gaat
uitvoeren. Wilt u ook een AutoMaatje worden voor minder mobiele plaatsgenoten?
Wilt u AutoMaatje worden of
wilt u meer informatie? Bel naar
De Skûle Welzijn: 0517-393750/
0518-462363 of mail: automaatje@deskule.nl ●

In hûshalding
fan Jan Steen
Kinne jo it…..dizze siswize?
Witte jo wat is betsjut, nou ja it betsjut mar wat de minsken
er mei bedoele. Soms bytiiden hear ik it wolris om my hinne.
En nijsgjirrich at ik bin, bin ik mei myn ûndersyk út ein set.
Stap 1 wie om te hearen wat de ynwenners fan Berltsum der
no exact oer seine. Derom ha ik in pear dagen by de Poeisz omstrúnt, ha ik myn hûnebealch yn de bleek by de sportfjilden
del lein en ik ha goed lústere wat de minsken op it skoalplein
seine. Ik kaam er al gau efter dat de siswize te krijen hat mei
hoe netsjes at ien it om syn hûs en hiem hat. As better sein
wat foar binde at it is. Doe ik dit wist wie ik er eins noch net
efter at it no goed as net goed wie at jo yn in hûshalding fan
Jan Steen libje. Dus sette ik út ein mei stap 2, strûne troch it
doarp. Lit dat no krekt ien fan myn favoryte beuzigens wêze.
Fanút de Herrematún, troch de alde nijbou nei Hemmatún.
Oer de Kamp troch de Buorren op nij de Bûterhoeke yn. De
Hofsleane del richting de Gratemawei en fia de Heslingastrjitte wer nei myn plak by de sportfjilden. Hjir koe ik myn
befynsten oertinke. Wat hie ik ûnderweis no allegear sjoen.
Keuriche túnen, túnen mei in protte wylde blommen. In hiem
fol fytsen, in leech hiem. Ruten blinke yn de sinne, ruten wer
at ik hast net iens troch hinnen sjen koe. Want dat ha ik uteraard ek efkes dyn. At je dan omstrune dan moat it ek goed. En
sa no en dan, as ik tocht dat it leie koe, stuts ik myn kop efkes
troch de doar die op in kier stie as sette ik myn poaten op de
finsterbank omris te sjen hoe at it binnen der hinne lei. By de
ien neat te sjen, by de oar in bulte wask op tafel, it boartersguod oer de flier en it iten fan jûster noch op it fornús. Doe ik
dit alles nochris oertocht snapte ik in bytsje wat de siswize no
betsjut. Mar wat foen ik er no eins fan? At ik de minsken der
oer praten hearde dan kriig ik it idee dat in hûshalding fan
Jan Steen net sa posityf sjoen wurd. Sels bin ik der noch net
sa oer út wat better as moaier is. Ik tink dat in netjes hûshâlding noflik is at je thús komme nei in drokke dei mar dat at
wannear jo dat wat loslitte je it soms sels in stik noflikker ha.
Sjoch de boel moat net fersmoargje mar fan wat rommel is
noch nea ien siik wurden. It die my tinken oan in útspraak die
ik ris heart hie by in mem fan fjouwer jongens. Se sei dat se
by it opromje fan har hûs wolris tocht oan de wiisheid fan har
mem, beppe fan de jongens. “Tink der goed om, at de bern letter grut binne wit net ien mear hoe skjin at dyn plinten wiene
mar se wit o sa goed noch wat er thús altiid leie koe”. Mei oare
wurden fersmoargje net mar genietsje al. En sa is it mar krekt!
Enne, die hûshalding wer at it iten noch op it fornús stie…
ik kin jo fertelle sei hiene itenstiid ien woarst minder yn de
fetpanne. Ik ha genoten! ●
It Berltsumer Hûntsje

Huisartspraktijk

R.A.Comello te BERLIKUM
Maandag 8 oktober - Vrijdag 12 oktober

PRAKTIJK GESLOTEN
Waarneming:
Huisartsenpraktijk Marsum
058 - 2542255

Griep Vaccinatie 2018
Woensdag 17 oktober 10.30 - 11.30 uur
Donderdag 1 november 16.00 - 17.00 uur
Plaats: in de huisartspraktijk!!
Vergeet niet uw oproepkaart mee te nemen !

Zijlstra Bouwt
Lichtmasten geplaatst
v a n A t o t Z ...
Onze kracht is onze toegevoegde waarde. Die vertaalt
zich in zich in betrokkenheid, duidelijkheid en kwaliteit. Met onze specifieke klantgerichte aanpak en het
hoge kennisniveau weten wij zakelijke en particuliere
opdrachtgevers aan ons bedrijf te binden.
Bij ons staat de opdrachtgever centraal. Begrijpen,
creëren, realiseren en vooral ontzorgen zijn de kernwaarden waar wij voor staan.
Spreekt u dit aan? Bel/mail dan eens met Zijlstra Bouw
in Berlikum en vraag naar de mogelijkheden.

Zijlstra Bouw. Altijd in vorm.

Zijlstra Bouw BV
It Koartlân 1, 9041 VB Berlikum
T 0518 - 46 20 63
F 0518 - 46 10 37
E info@zijlstrabouw.nl
Site www.zijlstrabouw.nl

De gemeente Waadhoeke heeft de afrondende werkzaamheden door
lichtmasten in de Buorren, de Piip en op de parkeerplaats It Dok in Berltsum
te plaatsen, voltooid.
De lichtmasten zijn enerzijds authentiek, anderzijds hebben ze een moderne uitvoering doordat ledverlichting is gebruikt. Ook de boog van de lichtmast is niet toevallig. Door de buiging schijnt de lichtmast alleen op die plaats waar het licht moet zijn,
namelijk op de straat. Dus niet in de slaapkamers van omwonenden of in het luchtruim in verband met lichtvervuiling. De genoemde straten kunnen de komende 40
jaar weer vooruit met de nieuwe lichtmasten. De lichtmasten waren ook tevens de
afrondende werkzaamheden van de herinrichting van de Buorren, De Piip en It Dok
zoals die gestart zijn in juli 2017. De Buorren in Berltsum is aangekleed met nieuwe
beukenhagen, voorzien van bloembakken, 25 nieuwe parkeerplaatsen aangelegd,
een tegengestelde rijrichting, nieuwe bestrating, de verwijdering van 178 betonnen
palen, plaatsing van bankjes en prullenmanden en tenslotte zijn er zo’n 30 nieuwe
lichtmasten geplaatst. De gemeente Waadhoeke die eindverantwoordelijk is voor de
uitvoering zal nog met de inwoners evalueren ●
Hieke Joostema-Greidanus

Hout foar Hûs en Hiem
Tuinhout, bouwhout, plaatmateriaal, ramen, deuren, kozijnen,
trappen, meubels, vloeren, lijstwerk, scheepsbetimmering.
Sjoch ek op www.willieshout.com
Willie’s Hout, Jetskereed 2, 9041 VJ Berltsum,
Telefoon 0518-46 23 57

Nieuws van KV Berlikum
Op 31 augustus heeft KV Berlikum een mooie cheque van Ð 500 uit het Coöperatiefonds van de Rabobank ontvangen.
Mede dankzij de bijdrage van de Rabobank, een EDS-subsidie, een bijdrage van de
Vriendenclub en een eigen bijdrage heeft de kaatsvereniging dit kunnen realiseren.
Zo dragen wij ons steentje bij aan het verduurzamen van Nederland en besparen we
op de energierekening.
Bedankt Rabobank & Jan Haakma voor de cheque!!! ●

> Glasbewassing
(bedrijf en particulier)

> Schoonmaak
> Zonnepaneel reiniging
> Specialistische reiniging
> Hogedruk reiniging
> NEN keuringen
Berlikum | 06 57 70 36 90 | vandergraafmultiservice.nl

Berltsum kultuer
Berltsumer Nieuwjaarsreceptie 2019
Hoewel we nog volop aan het nagenieten zijn van de prachtige nazomer (en velen nog niet over de
winter na willen denken en dat snappen wij maar al te goed), is de organisatie van de nieuw-jaarsreceptie alweer druk aan het nadenken over dé nieuwjaarsreceptie voor alle Berltsumers in 2019.
Vorig jaar zijn we eigenlijk best
wel verrast door de geweldige opkomst, wat een feest! Fantastisch
hoe dit initiatief door iedereen is
gewaardeerd. En dat motiveert
natuurlijk enorm om ook begin volgend jaar weer iets leuks
neer te zetten. Hoe dan ook, we
zijn druk in de weer met het opzetten van - in ieder geval - een
mooi avondprogramma in Sans
Souci. Ook deze keer zal er een
verkiezing plaatsvinden. De categorieën zullen misschien niet
helemaal hetzelfde zijn maar we
proberen in ieder geval de sportievelingen van Berltsum weer in
het zonnetje te zetten. We wil-

len iedereen dan ook vragen om
alvast na te denken over nominaties van sporters. Het gaat dan
om de prestaties in 2018, waarbij
we ook heel graag enige onderbouwing van jullie ontvangen.
In de volgende edities van dorpskrant Op ‘e Roaster zal steeds
aanvullende informatie met jullie worden gedeeld. Houd daarnaast onze “12e Stad” Facebookpagina weer in de gaten. Wat
we nu alvast kunnen melden is
dat het evenement vooralsnog
gepland staat voor zaterdag 5 januari 2019, dus houd die datum
alvast maar vrij in de agenda! ●

Tegenwoordig organiseert hij en

29 sept.

9.00 uur	Kuiertocht OpMaat, naast de Kruiskerk Berltsum

3 okt.

19.30 uur	Infoavond Wetterskipspand, Het Centrum - Berltsum

5 okt.

18.00 uur

19 okt.

18.00 uur	Eten met een praatje, Kruiskerk Berltsum

26 okt.

20.00 uur	Muziek & Borrelnotenquiz, It Heechhout
- Berltsum

27 okt.

19.00 uur

Wanneer:
Hoelaat:
Waar:
Inleg:

neemt hij ook deel aan Highland
Games wedstrijden.
Inloop: 19.30 – 20.00 uur
Aanvang lezing: 20.00 uur
Adres: Prommehôf 3, 9041 GH
Berltsum
Aanmelden: info@eijzenga.nl
De toegang is gratis ●

Samar in Momint...

“Dit jier gjin doarpsfeest, mar wol in optocht!”

AGENDA

Oud papier, Berltsum

Lichtjesavond, Begraafplaats - Berltsum

Ben jij een muziekliefhebber en weet jij (bijna) alles over
muziek? Of heb je gewoon zin in een hele leuke avond?
Geef je dan op voor de gezelligste ‘Borrel- & Muzieknotenquiz’ van Berltsum!

‘Topprestaties leveren en toch gezond blijven’

Sterkste Man van de wereldwedstrijd in Marokko. In Hongarije
vestigde hij het wereldrecord
Timberwalk: hij liep, met een gewicht van 175 kg in iedere hand,
39 meter ver.

		

Muziek- & Borrelnotenquiz

Sterkste man Wout Zijlstra geeft op
1 oktober lezing bij Fysio Eijzenga
Op maandag 1 oktober komt niemand minder dan sterkste man
Wout Zijlstra naar onze praktijk
aan de Prommehôf in Berltsum.
Om 20.00 uur – inloop vanaf
19.30 uur - begint zijn lezing
met de titel Wat is gezond eten?
Wout: ‘Mijn verhaal zal zeker
gaan over topprestaties leveren
en toch gezond blijven.’ Ook zullen ongetwijfeld diverse sterke
verhalen van deze sympathieke
Fries de revue passeren. De 54-jarige Wout Zijlstra is van beroep
keurmeester van vlees én krachtsporter. De flits van Folsgeare
behoort tot Nederlands meest
succesvolste sterke mannen ooit.
In 2001 was hij de Sterkste Man
van Nederland. In 1998 eindigde
Wout op de derde plaats bij de
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Vrijdag 26 oktober 2018
20:00 uur
It Heechhout
€10,- per team (ter plaatse betalen)

Wat moet je doen?
Vorm een team van minimaal 3 en maximaal 5 personen en
bedenk een leuke teamnaam.
Geef je team op via : muziekquiz.berltsum@gmail.com
De opbrengst van deze avond wordt gedoneerd aan Jeugdsoos it
Piipskoft.Tot dan! ●

In nij begjin!
It lêste berjocht fan It Piipskoft begûn mei de fraach: Is dit it
einde? Dat berjocht is ferfolgens dielt op Facebook en hat in
soad reaksje op west. Dit hat ús in grutte nije ploeg frijwilligers oplevere.
Wy binne der hiel wiis mie. En mei nije moed binne wy it nije
seizoen yngien. De iepening is dit wykein al mei in heuse “Escape
Room” yn it Piipskoft. Wat dit nije seizoen natuerlik ek net ûntbrekke mei is ús befaamde spooktocht! Ek dizze komt nei in pear
jier wer werom. Wy binne ek al drok dwaande mei de sinterklaasyntocht en de filmjûn yn it Heechthout.
Misskien hawwe jimme ek al wat foarby kommen sjoen oer de
muzykquiz yn it Heechhout op 26 oktober. De opbringst fan dizze
jûn gjit nei It Piipskoft. Dêr binne wy super bliid mei. Sjoch op
berlikum.com foar mear info. Wy tinke sa de tiid tusken no en it
MFC te fullen mei allegear moaie aktiviteiten en dat wy ek nog wat
jild oerhâlde foar wat leuke spullen foar yn it nije MFC.
Hawwe jimme in leuk idee? Wy heare se graach ●

Official
partner of

verstopt?

great
eals
d
-

BEL 06 53 173 042

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

* dichtbij * betrokken * betaalbaar *

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

€199
TSE 1422
KOELER

Veilingverse aanbiedingen
en voordelig geprijsd
(Let op onze wekelijkse aanbiedingen in de Franeker Crt.)

or
res vo
Het adinrichting
l
totaa uin, kamer
t
n
va nsterbank
en ve

Berltsum
www.wytguod.nl
pieter@wytguod.nl
06 16 09 62 96

Wytguodadvertentie_TSE1422.indd 1

De
Uitvaartvereniging:
Van Wieg tot Graf
het meest

Logische
Lidmaatschap
www.dleberlikum.nl

NAJAARSBEURT?
VOOR AL
UW
TUINWERK
GAAT DE
DEUR
ALTIJD
OPEN!

Hemmemawei 2
9041 CD Berlikum
0518 462667

www.robs-tuincentrum.nl

Afvoer

www.vantuinen.nl

Bouwbedrijf
v.d. Graaf

04/07/2018 15:01

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

Berltsum
0518-41 92 95

www.siegersmagevelrenovatie.nl

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

administratie en MKB-advies

Bitgumerdyk 30b | 9041CE Berltsum
T 0518 - 46 18 00 | www.born-graaf.nl

20 jaar vakmanschap in o.a.
• Nieuwbouw, verbouw en

on-

derhoudswerkzaamheden
• Isolatieglas leveren en plaatsen
• Hout- en kunststofkozijnen
• Badkamers
It Koartlân 7, Berltsum
T 0518-462246
M 06-53378373

www.bouwbedrijfvdgraaf.nl

Volgende
maand
uw advertentie
hier?
Voor meer informatie neem contact
op met het bestuur: bestuur@berlikum.com

Colofon
Op'e Roaster

Sjoch ek op
www.
berlikum.com

Redactieleden:
Henny van der Graaf
Jan Joostema
Henk Muller
Karina de Vries
Harmke Siegersma
Joke Wassenaar
Maaike Moerland
Oplage
Dorpskrant Op ‘e Roaster verschijnt iedere maand (behalve
in augustus) in een oplage van ca. 28.000 exemplaren.
Verspreiding
Zie colofon ‘De Stienser’ door: FRL Leeuwarden (tel. 058-2154157)
Opmaak
Brandsma Offset Ferwerd
(Druk- en zetfouten voorbehouden)
Email
Advertenties: roasteradvertenties@gmail.com
Kopij: roaster.berlikum@gmail.com

Adverteren
Aanlevering: Advertenties kunt u digitaal aanleveren per
email. Graag als JPG-, EPS-, TIFF- of PDF-bestand.
Kopij
- Kopij (max. 350 woorden) kan worden aangeleverd in een Microsoft Word file en gemaild naar:
roaster.berlikum@gmail.com
- Foto’s die geplaatst moeten worden als apart bestand aanleveren.
Let op: Foto’s of illustraties gedownload van internet zijn
soms ongeschikt voor plaatsing in de krant. Zorg ervoor
dat de afbeeldingen in het uiteindelijke formaat een resolutie hebben van minstens 300 dpi (min 1 MB) in JPG, TIFF
of PSD file.
- Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde.
- De redactie behoudt zich het recht voor tekst in te korten
of artikelen te weigeren.
Sluitingsdata voor de eerstvolgende editie van
Op ‘e Roaster
• Advertenties dienen uiterlijk woensdag 10 oktober 2018
aangeleverd te worden per email: roasteradvertenties@
gmail.com.
• Kopij dient uiterlijk woensdag 10 oktober 2018 op de
redactie aanwezig te zijn via roaster.berlikum@gmail.com
Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster:
zaterdag 22 september 2018

