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Jeugdtoneel speelt ‘Alice yn wûnderlân’
Het eerste weekend van februari speelde het jeugdtoneel het bekende stuk ‘Alice yn Wûnderlân’.
Niet zomaar door dit verhaal te kopiëren maar door zelf improvisaties te bedenken en te schrijven
voor deze speciale gelegenheid.
Maaike (by mem yn ‘e auto yn in file): “No mem, eltsenien
docht it hjoed wol lekker rêstich oan!”
Amber út hollân is op fekânsje by de Blikfeart en seit tsjin
har mem: “Hey, het is helemaal niet koud hier in Vriesland”
Anke sjocht in skoftsje nei har lytse bruorke die ’t ynbakere
is en seit: “Mem, hoe lang duoret it noch foardat syn earmkes groeie? ●

Verslag van 100 km schaatsen
voor KIKA op de Weissensee
Dinsdag 10 januari vertrok ik samen met mijn moeder met
de trein naar Utrecht om vervolgens met zijn allen in de bus
naar Oostenrijk te gaan.

De gehele cast van het stuk, die het publiek meenam op een wonderlijke reis.
Dit was noodzakelijk, want
wordt normaal gesproken een
toneelstuk op één podium uitgevoerd; nu waren er verschillende locaties in het dorp waar
het verhaal zich afspeelde. Het
publiek moest naar deze locaties
toe om het hele verhaal te zien,
waardoor er dus ook op de verschillende locaties moest worden
geïmproviseerd.
Het verhaal begint in de Vermaningtsjerke waar Alice op het
punt staat om min of meer verplicht te gaan trouwen, hetgeen
zij niet wil, en dus vlucht. Ze
volgt een konijn en komt na het
drinken van een groen drankje
terecht in ‘Wonderland’, waar
iedereen gek is en daarom Wonderland heet. Hierna gaat het
hele gezelschap naar de overkant
van de straat waar wij in de een

schuur worden opgewacht door
twee Twiedels (de dikke tweeling), die ons uitleggen hoe Wonderland eruit ziet en in elkaar
steekt. In de volgende schuur
komt de Hoedemaker aan het
woord die vertelt dat eertijds de
Witte koningin regeerde, maar
dat zij door haar zus, de Rode
Koningin, van de troon is gestoten en dat Alice de uitverkorene
is om te proberen de macht van
de Witte Koningin te herstellen.
Hiervoor heeft zij 24 uur de tijd.
Nu bekend is wat de opdracht
is gaan wij naar het paleis van
de Rode Koningin (it Piipskoft).
Terwijl twee speelkaarten bezig zijn alle witte rozen rood te
verven krijgt de Rode Koningin
het nieuws dat er een meisje in
Wonderland is aangekomen, die
haar van de toon wil stoten. In

de kelder van it Piipskoft hangen allemaal horloges; voor elke
inwoner één. Hier wordt de tijd
beheerd; ook die van de Rode
Koningin. De finale vindt plaats
in de bar waar Alice de Rode Koningin verslaat door haar klok te
vervangen door die van de Witte
Koningin. Als straf moet de Rode
Koningin nu alle rode rozen weer
wit verven.
Een prachtig opgevoerd verhaal,
waaruit veel originaliteit en fantasie spreekt. De locaties waren
eenvoudig maar erg sfeervol en
creatief ingericht. Door de opstelling had het publiek de indruk onderdeel van het toneelstuk te zijn. Het stuk werd drie
keer opgevoerd, hetgeen ook wel
nodig was om het grote aantal
belangstellende de kans te geven
dit stuk te gaan zien ●

Berltsum foar Berltsum
Het was weer hartverwarmend dat er zoveel producten werden gedoneerd door de Berltsumers.
Daardoor konden wij met de
kerst 24 gezinnen verrassen met
een prachtig kerstpakket en een
tas vol fruit. Het is fijn om te
zien hoe blij deze mensen er mee
zijn. Wat mooi dat we dit met en
voor elkaar kunnen doen en daar

willen wij u heel hartelijk voor
bedanken. Ook de de firma Smeding, Jelle Kuperus en Spar Van
Wigcheren bedankt voor jullie
belangeloze medewerking.
Met vriendelijke groet,
Wieger Durk en Anke ●

Woensdag 11 januari kwamen wij aan bij ons hotel; een
paar meter van de Weissensee. Na het inchecken en de
lunch hadden we tijd om de
omgeving te verkennen. Natuurlijk het ijs geprobeerd en
wat was dit goed! Na het diner en het avondprogramma
(met een leuke quiz van Ben
van de Burg) vroeg naar bed,
want voor de donderdag een
druk programma. De donderdag begon met een workshop van Ben van de Burg en Renate Groenewold (ambassadeurs van KIKA) over voeding, krachttraining en
goede voorbereidingen voor een lange tocht. Na de lunch het ijs op
voor een groepsfoto en een clinic van Ben en Renate over de juiste
technieken en hoe je nu het best een lange tocht kunt rijden op
natuurijs. Ook deze dag weer wat kilometers afgelegd op het ijs.
Na het avondprogramma meteen naar bed met de wekker op 5.30
uur... Vrijdag vroeg uit de veren. Tijd voor de 100 kilometer. Om
7.00 uur startten we in de sneeuw en in het donker, wat best spannend is; je ziet weinig, met alleen het licht van je hoofdlampje,
want de Weissensee heeft geen baanverlichting. Om 8.30 uur had
ik de eerste 20 kilometer erop zitten. We schaatsten in rondes van
10 kilometer, na elke ronde kwam je langs de stempelpost om een
stempel te halen met daarnaast de ‘koek en zopie’ voor voeding en
drinken. Ik schaatste eerst met een meisje van 21 jaar, maar die
stopte na 70 kilometer. Vervolgens heb ik met Renate Groenewold
verder gereden; de ronde tijden gingen toen van 45 naar 30 min.
Een ontzettende leuke ervaring. We hebben gelachen, gesproken
over haar schaatscarrière en genoten. Na 6 uur en 39 min kwam
ik over de finish. Zonder onderweg ook maar even te hebben gedacht; ‘wat doe ik hier?’ of ‘waar ben ik mee bezig?’. In sneeuw en
met harde wind, maar wat heb ik genoten en mijn best gedaan.
Met de gedachte dat je schaatst voor kinderen met kanker haal je
de finish. Ik kan 1 dag pijn wel hebben, dat ben ik snel weer vergeten, maar de kindjes met kanker hebben elke dag pijn en moeten
verschrikkelijke dingen doorstaan. Bovendien: “de pijn van doorgaan stopt, maar de pijn van stoppen blijf je bij je dragen”. Tijdens
het avondprogramma werd het bedrag bekend gemaakt, bestemd
voor de bouw van het Maxima Ziekenhuis in Utrecht en onderzoek
naar kinderkanker. Met alle deelnemers hebben wij maar liefst
een bedrag van € 136.069,95 bij elkaar geschaatst. Zelf heb ik hier
€ 2.705,65 aan bijgedragen. Fantastisch hoeveel mensen iets konden missen voor KIKA. Uiteindelijk werd ik ook nog uitgeroepen
tot ‘bijzonderste deelneemster’ omdat ik 16 jaar ben ●
Margriet Miedema en haar Mem

Bern mei in ferhaal: Jorrit Brouwer
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Jorrit Brouwer. 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.
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Eartiids en No…
Falentynsdei
Oer de hiele wrâld binne minsken drok dwaande mei Falentynsdei op 14
febrewaris. Falentynsdei is de dei wêrop minsken die’t fereale binne inoar in
bytsje ekstra oandacht jouwe troch kadokes te jaan. Eartiids ferklearre men
op dizze dei oan immen anonym de leafde troch bygelyks in anonym kaartsje te stjoeren. Hjoeddedei wurdt Falentynsdei miskien wol brûkt om oan it
begjin fan it jier in flinke omset te draaien.

In het onderstaande verhaal vertelt hij
ons iets over zich zelf. Wij horen iets
over zijn hobby’s, school en hoe hij het
vindt om in Berltsum te wonen. Het eerste half jaar op school is alweer achter de
rug, benieuwd dus hoe het Jorrit tot aan
nu toe bevalt! Veel leesplezier gewenst
met zijn eigen geschreven verhaal!
Hoi mijn naam is Jorrit Brouwer en ik
ben 12 jaar oud. Ik zit op de basisschool
de Fûgelsang in groep 8. Ik heb 1 broertje zijn naam is Stijn hij zit in groep 5,
mijn moeder heet Reina zij werkt bij een
huisarts, mijn vader heet Rene hij heeft
een eigen bedrijf Tendens.
En wij hebben een kat zijn naam is Zane.
Ik vind het leuk om mijn vader te helpen
op het bedrijf. Ik tennis graag. In de winter train ik 2 tot 3 keer in Leeuwarden
binnen maar in de zomer tennis ik bij
de Vierslag. Tennis is een grote hobby
van mij. Maar ik heb nog meer hobby’s
namelijk: skiën, koken, gamen, sports,
super en hyper cars spotten. Op school
vind ik het leukste de gymlessen van
meester Sander. Het minst leuk vind ik
knutselen/tekenen/knippen en plakken.
Ik zou graag willen dat de handvaardigheidslessen meer met zagen en houtbewerking waren. Ik ga na de Fûgelsang

waarschijnlijk naar het VWO of het
CGBN of Comenius Mariënburg. Ik wil
later officier bij de mariniers worden. Ik
heb heel veel zin in schoolkamp. Ik vind
Berltsum heel leuk vanwege de mudrun en dorpsfeesten. Ik vind dat er veel
sportfaciliteiten zijn.
Of ik hier ga blijven wonen dat heeft ook
met mijn toekomstige baan te maken.
Tot zover de bevindingen van Jorrit
Brouwer in deze jeugdrubriek. In de
volgende editie weer een ander persoon
van groep 8 voor deze rubriek! ●

Nieuw bedrijfsgebouw
na asbestbrand Berltsum
Burgemeester en wethouders van Menameradiel gaan medewerking verlenen aan de ontwikkeling van een nieuwe bedrijfsgebouw aan de Opslach 5 in
Berltsum.
Op zondagavond 6 november 2016
woedde er een brand op dit bedrijventerrein. Bij deze grote brand, waarbij asbest
vrijkwam, ging het hele bedrijfspand
verloren. Direct na de brand heeft de
eigenaar, de heer K. Zijlstra, te kennen
gegeven dat hij zo spoedig mogelijk een
nieuw bedrijfsgebouw wil bouwen. Het

nieuwe gebouw is in oppervlak ongeveer
50% groter dan het gebouw dat verloren
is gegaan. Het ontwerp is in december
beoordeeld door welstandscommissie.
Op het perceel en in het gebouw huisde
het bedrijf Auto Jonkman. Dit bedrijf zal
zich nu in het nieuwe pand in Berltsum
vestigen ●

Boekendate op o.b.s. Lyts Libben
Lezen is een belangrijk onderdeel van het onderwijs op o.b.s. Lyts Libben. Wij
zijn dan ook altijd op zoek naar leuke en spannende activiteiten in het kader
van ons leesonderwijs.

Oer de oarsprong fan dizze dei dogge ferskate ferhalen de rûnte, ik sil se jimme
net allegearre fertelle, der giet it net om. Wer’t it wol om giet die dei is leafde. Ik
ha it idee as wie Falentysndei eartiids minder kommersjeel. It giet om de leafde
en fierder net tefolle poespas der om hinne. Eartiids diene de measte minsken der
net iens oan.
Doe’t ik yn groep acht siet, fûn ik it mar wakker spannend by immen in kaartsje
troch de bus te goaien en te fertellen dat ik stikem fereale op him wie. De oare deis
as je dan op skoalle kamen wie it in grutte drokte want ja, elkenien woe witte fan
wa dat kaartsje kaam.
No’t ik wat âlder bin, sjoch ik dat it soms hast in ferplichting is om in kadoke as
was oars te jaan. Einliks as je dat net dogge, kin dat wolris it ein fan de relaasje
betsjutte. Je soene sizze, sa’n relaasje is yn it foar al doem te mislearjen.
Der is dúdlik in grut ferskil te sjen mei hjoeddedei en fyftich ier lien. Freegje
jimme heit as mem mar ris hoe sy dat eartiids diene. As sjoch ris nei josels. Diene
jo eartiids ek oan Falentynsdei? En no dan, anno 2017, dogge jo hjoeddedei ek wat
spesjaals as litte jo de dei foar wat it is?
As jo dan dochs oan Falentynsdei dogge, der't fansels neat mis mei is, dan hat Falentynsdei sa syn eigen symboalen. Tink oan in read hert, in reade roas, alles wat
mar fan kant is, ringen, in do en natuerlik kin Cupido op sa’n dei net ûntbrekke.
Ik hoopje dat jo in goeie en noflike Falentynsdei hân ha!
Stoarmke ●

Op woensdag 8 februari 2017 werd een
echte boekendate georganiseerd. Iedereen had van thuis een favoriet boek meegenomen en middels een binnen- en buitenkring presenteerden alle kinderen
met veel plezier hun boek aan elkaar. De
boeken blijven een tijdje op school om
gelezen te worden en komen in de klas-

senbibliotheek. Iedereen kan een stem
uitbrengen op een gelezen boek waarna
in iedere klas een boeken top 5 wordt
gekozen. Met deze boekendate hebben
we met z’n allen weer heel wat leuke
en spannende leeskilometers gemaakt.
Meer informatie kunt u vinden op Facebook - Basisschool Lyts Libben ●
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Berltsum yn bedriuw
Wat gebeurt er eigenlijk in de
voormalige pastorie bij BAMZ?
Vandaag zijn we op bezoek bij Arjan Zeinstra van BAMZ, gevestigd in de oude pastorie aan de Tsjerkestrjitte 4. Helaas kon zijn vrouw en zakenpartner Bianca Miedema niet bij het interview aanwezig zijn vanwege ziekte.

BAMZ heeft al meer dan 15 jaar
ervaring en is gespecialiseerd in
het ontwikkelen van websites en
webshops. Aanvankelijk begon
Arjan al tijdens zijn IT-studie aan
de NHL (eind jaren ’90) met het
bouwen van computers en softwarepakketten. Later breidde hij
zijn werkzaamheden uit met het
maken van computerprogramma’s.
Wat is er nu zo bijzonder aan
het bouwen en ontwikkelen van
een webshop? Arjan legt uit dat
een website een statisch product is. Hierop wordt informatie
over het bedrijf geplaatst waar
klanten hun informatie kunnen
halen. Een webshop heeft veel
meer dynamiek. Daar kunnen
klanten niet alleen informatie
halen, maar ook producten bestellen en dan is het de kracht
om (achter de schermen) allerlei
koppelingen te maken met het
verkoopgedeelte, het administratieve gedeelte, de betaalmethode en de verzendmethode,
zodat het gehele proces volledig
geautomatiseerd kan plaatsvinden. Hierdoor wordt niet alleen
het logistieke deel aangestuurd,
maar ook het administratieve
deel (financiële- en voorraad administratie). Al met al een zeer

In de aanloop naar het nieuwe Multi Functioneel Centrum (MFC) in Berltsum breng ik een bezoek aan Durk
Osinga. Hij is samen met Johannes Wassenaar en Jelmer
Siegersma verantwoordelijk voor de financiering van het
MFC.
In de aanloop van het gesprek vertelt Durk dat er binnen de
groep vrijwilligers van het MFC mensen zijn ingedeeld op basis van ervaring en kwaliteiten. In dit geval spreken we met
de voorzitter van de groep die dus zorg draagt voor de financiële basis van het geheel. Zoals Durk aangeeft: “Financieel
moet het verhaal rond zijn.

Durk heeft de nodige ervaring met fondsenwerving. Geldverstrekkers handelen meestal vanuit anonimiteit. Maar ook de
Berltsumers kunnen in de loop van dit jaar deelnemen m.b.v.
crowdfunding.

interessante materie waar Arjan
en Bianca zich dagelijks mee bezighouden. Richt Arjan zich met
name op het IT-gedeelte; Bianca
doet het administratieve en creatieve gedeelte.
Als leerbedrijf wordt deze deskundigheid en professionaliteit
overgedragen aan leerlingen.
Voorheen gehuisvest op het industrieterrein van Dronrijp zochten zij naar een andere werk- en
woonruimte. Toen hun oog viel
op de pastorie in Berltsum, waren zij er snel uit: dé ideale combinatie van wonen en werken.

Met drie van hun vier kinderen
zijn zij in 2014 neergestreken in
Berltsum en wonen en werken
hier met veel plezier. Met name
de centrale ligging tussen Franeker en Leeuwarden maar ook het
dorpse karakter waren voor hun
van doorslaggevende betekenis
voor hun keuze.
U zult zich wel afvragen waar de
naam BAMZ nu voor staat. Dat
staat voor:
Bianca
Arjan
Miedema
Zeinstra ●

Sinds jaren is onze bode Wimmie Wassenaar het vaste gezicht van De Laatste Eer en begeleidt ze
uitvaarten op een manier die alom wordt gewaardeerd.
Met stijl en met respect voor de
overledene en zijn of haar naasten. Maar dit jaar gaat Wimmie
met pensioen. Dat betekent dat
we per 1 oktober dit jaar afscheid
nemen van Wimmie als bode van
onze vereniging. Welverdiend,
van harte gegund en voor ons
best even slikken.

Waar Wimmie met haar verpleegkundige achtergrond als
kersverse bode in het diepe
werd gegooid, ligt het anno 2017
ietsje minder eenvoudig. Tegenwoordig tellen diploma’s, certificeringen en vlieguren en is de

Ondertussen bij het MFC…

Dit kan d.m.v. toezeggingen vanuit verschillende disciplines
in de samenleving. Hierbij behoren ook toezeggingen in de
vorm van subsidies. Subsidies hebben soms een lange doorlooptijd maar ook de voorwaarden zijn divers. Elke subsidiënt heeft weer andere voorwaarden. De doorlooptijden van
de aanvragen variëren van drie tot zes maanden”.

Wimmie Wassenaar stopt als bode
van uitvaartvereniging De Laatste Eer

Uiteraard zijn we op zoek naar
vervanging. In het kleine uitvaartwereldje gaat de tamtam
snel en heeft zich al een aantal
gegadigden gemeld. Genoeg aanbod om een goede keuze te maken. Wie zich naar aanleiding
van dit artikel geroepen voelt
te reageren, gediplomeerde uitvaartverzorgers zijn welkom een
balletje op te gooien. In maart
plannen we gesprekken en hopen we de klik te vinden waarnaar we op zoek zijn.

COLUMN

Hiermee wordt bedoeld dat je geld leent aan het MFC. Het betekent dat de inwoners een beetje bank worden van het MFC,
met dien verstande dat deze vorm van sparen meer oplevert
dan het huidige rentepercentage bij een standaardbank.
Fondsenwerving is best lastig want vele instanties vragen
geld voor projecten. Er moet 1,7 miljoen euro komen voor de
huisvesting. De gemeente heeft hiervan 1 miljoen toegezegd.
Het MFC krijgt meerdere verenigingen en organisaties als bewoner. Inzicht in het aantal bezoekers/gebruikers is belangrijk.
Dit is in kaart gebracht op basis van de activiteiten en gebruik
van de huidige gebouwen. Van de ca 33.000 jaarlijkse bezoekers, komt 20% van buiten Berltsum.
De inventarisatie van zo’n gegeven kost tijd om dit voor alle
inwoners in beeld te brengen. Streven is om op 1 mei 2017
duidelijkheid te geven omtrent de toegezegde subsidies. De
crowdfunding moet daarna worden gestart.
Crowdfunding is dus lenen aan het MFC, met rente. Het geld
wordt uitbetaald na afloop van een vooraf afgesproken aantal
jaren. Naar verwachting kan de bouwploeg vervolgens in oktober 2017 aan de slag gaan.
Zodra Het MFC wordt betrokken door de nieuwe groep gebruikers worden de huidige onderkomens afgestoten. Omdat
bij de verbouwing alle groot onderhoud wordt meegenomen
(incl. energiebesparingsmaatregelen) ontstaat er een besparing van maar liefst 40% op de huidige exploitatiekosten.
Zoals eerder aangegeven kan iedereen een bijdrage leveren.
Het MFC kan voor een (klein) deel ook uw investering worden. U krijgt uw geld immers mét rente terug. En dit geldt
natuurlijk ook voor jongeren.
Stel je eens voor: je doet mee aan de crowdfunding voor 50
euro en je krijgt dit geld met rente terug. Een avondje stappen is duurder. Daarbij is het MFC een vertrouwde omgeving.
Samen bouwen aan het MFC. Let op de barometer bij locatie
van het toekomstige MFC, deze moet op 1,7 miljoen euro komen te staan. Samen kunnen we dit realiseren ●
DICK

ouderwetse ‘bode’ gaandeweg
ingewisseld voor ‘uitvaartverzorger’. De uitvaartverzorger die
wij voor ogen hebben doet zijn
of haar werk gewoon als ‘ouderwetse bode’. Voor ons liggen
daarin, naast de benodigde diploma’s, vooral ook kwalificaties als
aandacht, tact en inlevingsvermogen besloten.
Een moment van afscheid bete-

kent in zekere zin ook een nieuw
begin. Hét moment om oude gewoontes en afspraken tegen de
lamp te houden, af te stoffen en
waar nodig nieuw leven in te blazen. Dat gaan we dan ook doen.
We hebben de stofdoek al opgepakt.
Het
bestuur
(dle.berlikum@
gmail.com)
www.dleberlikum.nl ●

Zijlstra Bouwt
v a n A t o t Z ...

(Frisse) terugblik op de Winterbazaar
Op vrijdag 30 december werd er op het plein voor de Klinker en Kruiskerk een
Winterbazaar georganiseerd te bate van het nieuwe MFC.

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

Een woning
kopen of
verkopen?

Gun je tuin een
frisse start met een

VOORJAARSBEURT
Neem nu contact met ons op
voor een vrijblijvende offerte

Van Tuinen Tuinservice

Maak een afspraak op
nwf.vrĳehuizenmarkt.nl
of bel 0518 - 451314

johan@vantuinen.nl
www.vantuinen.nl
T 0518 46 26 67 | M 0653 94 40 14
Hemmemawei 2 | 9041 CD Berltsum

De temperatuur lag rond het vriespunt
maar dat mocht de pret én de opkomst
niet drukken. Elk uur werd het publiek
opgewarmd met een flinke slinger aan
het draaiend rad met prijzen gesponsord
door diverse ondernemers. De sjoelbak
stond roodgloeiend, kinderen werden
geschminkt en konden ponyrijden.
De inwendige mens kon worden opgewarmd met broodjes rookworst, snert of
oliebollen van The World Servants.
Wij willen langs deze weg iedereen bedanken die zich op welke manier dan
ook heeft ingezet om van deze markt
een succes te maken. De totale winst
bedraagt € 1400,- en komt geheel ten
goede aan het nieuwe MFC! De foto’s
van deze dag zijn te bekijken via berli-

kum.com of via www.facebook.nl/MFCBerltsum. De sluitingsdatum voor het
inzenden van de nieuwe naam van het
MFC is inmiddels verlopen. We hebben
een aantal hele leuke en creatieve inzendingen binnengekregen, dank daarvoor!
Binnenkort zullen we er drie uitkiezen
waarna u kunt stemmen op uw eigen
favoriet. Wij als activiteitencommissie
druk bezig om allerlei acties op te zetten om Berltsum en haar inwoners op te
warmen voor het nieuwe MFC. Er zijn
nog een flink aantal harde euro’s nodig
om te kunnen beginnen met verbouwen.
Daarom komen wij binnenkort het dorp
lekker opfrissen met onze nieuwe actie!
Voor het laatste nieuws kijk op www.
facebook.nl/MFCBerltsum ●

Naschools sporten succes in Berltsum
De leerlingen van CBS de Fugelsang en OBS Lyts Libben in Berltsum kunnen de
komende weken deelnemen aan naschools sporten.
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Specialisten
in binnen- en
buitenschilderwerk,
wandafwerking
en beglazing

Vakmanschap hoef..t.
niet duur te zijn

De allereerste editie van het naschools
sporten in Berltsum was een groot succes. Maar liefst 85 kinderen namen deel
aan de eerste les Freerunning.
De sportactiviteiten worden begeleid
door vakleerkrachten gym Sander Hoekstra, Luca Spin en Nik Hoving van het
Beweegteam Menameradiel. Zij ontwikkelen de gymlessen op scholen dusdanig
dat de intensiteit van bewegen wordt
verhoogd en er veel nauwkeuriger ingespeeld kan worden op het niveau van
een leerling. Bovendien streven de vakleerkrachten ernaar om dynamische, uitdagende en veilige lessen aan te bieden

en zichtbaar te zijn in de buurt. Met dat
gegeven hopen ze met zoveel mogelijk
kinderen, ook na schooltijd, te bewegen.
Groep 3 t/m 8 uit Berltsum krijgt de aankomende weken kans om deel te nemen
aan trendy sportactiviteiten en nieuwe
spellen en leert alle ins en outs over
de verschillende domeinen binnen de
sport. Het Beweegteam Menameradiel
is actief in het reguliere gymonderwijs
op de basisscholen en in de verenigingsondersteuning en ontwikkelt sportprogramma’s voor de doelgroep 0 -99 jaar.
Dat laatste programma slaat aan in
Berltsum ●

Samar in Momint...

Prommehof 6 / 9041 GH Berlikum / telefoon (0518) 461587 - 462367 / telefax (0518) 461587

Fysiotherapie • Kinderfysiotherapie • Bekkenfysiotherapie

"Gelukkig loopt stand op de MFC barometer al op!"
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Berltsum feriening

BERLTSUMER
HÛNTSJE

René Jacob Tuinenga: “Op siik nei mooglikheden”

Underweis nei
‘dêr’… dûnsje &
genietsje

Vereniging, werkgroep, initiatieven, voorzitter(s), bestuursleden en ga zo maar door. We hebben
best veel in Berltsum en daar staan we niet altijd bij stil.

Hoewol Berltsum en harren ynwenners my net snel ferfele,
kribelt it bytiden wol wat. Dan wurd ik nijsgjirich nei dat wat
bûten de grinzen fan ús doarp bart. Dêr wer at ik net sa faaks
kom. Uteraard nimt myn baaske my wolris mei nei de doarpsgrinzen mar fierder as in straal fan twa as trije kilometer kom
ik net by Berltsum wei. En begryp my net ferkeard, ik ha in
bêst plak. Mar dochs… It gefoel dat der mear is, oerkomt my
almeast wannear ik jim útfleanen sjoch. Jim slaan jim wjukken út en sjoche efkes dêr... Dêr wer fan ik tink ‘wêr’?

Tijd om op zoek te gaan naar de
mensen die verenigingen, werkgroepen en andere initiatieven
draaiende houden. Deze maand
ga ik op bezoek bij de voorzitter
van voetbalvereniging Sportclub
Berlikum, René Jacob Tuinenga.
René Jacob Tuinenga woont samen met zijn vrouw Helen en
kinderen (Timo, Mart en Job) op
de Wettertún. Zaterdagen van
dit gezin staan nog voornamelijk
in het teken van voetbal. Drie
jongens die voetballen en een
vader die ook zelf altijd actief
betrokken is bij de club. Eerst
als actief speler en daarna over
op het voorzitterschap. “Ik ha altyd sein, sa lang ik sels noch aktyf spiler fan it earste bin, doch
ik minimaal frijwilligerswurk
by de klup. As ik stopje, wol ik
graach mear betsjutte foar feriening. Fiif ier lien bin ik stoppe
mei fuotbaljen, ha doe sels oan e
bel lutsen en my oanbean. Op de
earst folgjende ledegearkomste
bin ik oannaam as foarsitter en
dat doch ik no al sa’n fjouwer en
heal ier. It foldocht myn best”.
Dat René niet stil zit mag duidelijk zijn. Vorig jaar september
heeft hij de stap gezet tot zelfstandig ondernemer van Lodema
Elektrotechniek. Lodema Elektrotechniek is een familiebedrijf
dat voornamelijk actief is in
noord Nederland. Een hele stap,
al is René niet geheel onbekend
in het bedrijf. Tot dan toe had hij
zo’n veertien jaar als directeur in
loondienst gewerkt. Nu werd het
tijd om het bedrijf zelf te kopen
en dit heeft hij gedaan, en met
succes. “It rint goed, de saken geane best”.
Naast ondernemer is René sportief en doet hij graag iets terug

Faaks hald ik my yn en bliuw ik hjir. Hjir wêr at ik hear. Dan
bin ik tefreden mei de ferhalen die jim fertelle. Ik harkje nei
jim: op’e hoeke, bei it fuotbaljen, as bei de Spar. Mar sa no en
dan… dan is harkje net genôch. Dan wol ik it sjen, dan wol ik
it rûke, dan wol ik it priuwe….dan wol ik it sels belibje! Dus
gean ik op aventoer. Sa ek op 19 jannewaris. Op in tongersdeitejûn. It begûn de middeis eins al.

voor de mensheid. In het Pinksterweekend zal hij samen met
een aantal enthousiaste hardlopers gaat hij meedoen aan de
Roparun. De Roparun is een estafetteloop van Parijs naar Rotterdam. Er wordt in teamverband
gelopen waarmee men geld wil
ophalen voor mensen met kanker. Het motto hierbij is: “Leven
toevoegen aan de dagen, waar
vaak geen dagen meer kunnen
worden toegevoegd aan het leven”. “Foarich ier kaam it my net
sa goed út, doe ha ik nee sein.
Doe’t ik dit er wer frege waard
ha ik daliks ja sein. Ik sit mei
in pear bekenden yn it team, de
rest koe ik net. No wol fansels.
We traine asen twa kear mei ús
allen en dan matte we der klear
foar wêze”.
De voetbalvereniging draait goed
en geeft de zaken goed voor elkaar. Het aantal vrijwilligers dat

zich enthousiast inzet voor de
voetbalclub is van groot belang.
‘Sunder ús frijwilligers binne we
nearne. Sunder har kin de klup
net bestean. Ik kin altyd mear,
mar wy meie net klaaie”. Naast
de vele vrijwilligers die de vereniging heeft, ziet de voorzitter
ook een blijvende toename in
het aantal leden. “Noch elk ier
krije wy der nije leden by en dat
mat ek natuerlik. En dat binne
net allinne jonges, ek de froulju
litte fan harren hearre. Neist
it groeiende oantal leden sjoch
ik ek dat ús nivo noch hieltyd
groeit. As amateurklup dogge
wy it einliks yn elk seizoen goed
mei alle teams”. Met de enthousiaste, vooruitstrevende en niet
stilzittende René heeft de voetbalvereniging een fantastische
voorzitter die een nieuwe frisse
wind doet waaien binnen de vereniging ●

Ik wie op’e strún bei it doarsplein doe ik allegearre famkes
drok dwaande út skoalle kommen seach. Se wiene o sa entûsjast, sa bliid. Se hiene dúdlik sin oan dat wat harren te wachtsjen stie. Ik harke nei de froulje en hearde dat se op reis soene.
Se soenen in aventoer belibje yn Ljouwert. En doe kaam it, it
kribeljen. Ik fielde it yn myn búk. Ik fielde it oan myn sturt.
De famkes hiene mei oanstutsen. Ik woe moarn net nei hun
ferhalen harkje, ik woe mei. En krekt doe dit my troch de kop
spoke seach ik in kâns. In unachtsumme mem liet krekt wat
te lang harren doar fan de auto iepen stean.
Dit wie myn kâns. Ik wist net krekt wat my te wachtsjen stie
mar dizze kâns moast ik pakke. En sa kaam it dat ik efter yn de
auto siet ûnderweis nei dêr wêr at dizze famkes wêze woene.
We kamen yn Ljouwert oan. Yn de auto hie ik al heard dat de
fammen yn de Harmonie spylje soene. Se soene dânsje. Dit
moast ik sjen. Doe de kâns sich foar die glipte ik nei binnen.
Der wiene in hiel protte froulju. Lyts en grut, Berltsumers
en net-Berltsumers. Ik hie al rap yn’e gaten dat de froulje yn
groepkes hun eigen reis belibje soene. Jûns wie it safier: it
echte optreden.
Ik joech my yn de kûlisse del. Hjir hie ik moai sicht op it poadium mar ek op de minksen die kamen te sjen. Ik seach in protte bekenden. Boppe-al âlders die no al grutsk op hun dochter
wiene. En doe kaam it… de musyk gong oan en de reis begûn.
Ynstappe en fleane. En wat diene de fammen fan Berltsum it
moai! Ik hie in skoften net sa genoaten!
Die juf Els fan “Dansen in Friesland” hat it ‘ús’ froulju mar
goed leard. Dûnsjend gong ik wer op nei hûs. Spitich genôch
wie myn lift al fuort mar gelokkich ferbynt bus 71 de haadstêd
noch mei ús doarp. Wol jo no ek ris genietsje…sjoch moandeitemiddeis ris om it hoekje yn it gymnastyklokaal….
It Berltsumer Hûntsje ●

Pas op voor uw hoofd, het regent medailles in Berltsum!
Het wedstrijdseizoen gymnastiek en turnen is namelijk weer van start gegaan. Op 14 januari was
de fun-wedstrijd in Stiens. De jongste leden lieten zien wat ze allemaal hebben geleerd.
De Funwedstrijd bestaat altijd uit
twee delen: een wedstrijd- en een
“FUN”-gedeelte Het wedstrijdgedeelte omvat de onderdelen:
sprong, vloer en rekstok. Na de
oefening houdt de jury een bordje omhoog met de behaalde punten. De mooie punten vlogen ons
letterlijk om de oren met zelfs
tienen! Het “FUN”-gedeelte betekende leuke spellen, een dansje
en op de tumblingbaan werden
grote kikkersprongen gedaan.
Fantastisch om te zien hoe onze
jongens en meiden hebben genoten. GV Berlikum was aanwezig
met 13 deelnemers. Wout en
Jelienke gingen met goud naar
huis en de andere 11 deelnemers
hebben allemaal zilver gewonnen.
Op 21 januari waren de meiden
van de Keuze-oefenstof aan de
beurt in Makkum. Van onze ver-

Marijke Westra & Gerdi Luurs gaan de
Alpe d’HuZes hardlopend beklimmen!
Mijn naam is Marijke Westra en ik kom uit Berlikum. Ik ga
samen met mijn vriendin Gerdi Luurs uit Sneek op 31 mei
de Alpe d’Huzes hardlopend beklimmen. Dit alles voor het
goede doel de KWF (kankerstichting).
Dit is natuurlijk een hele uitdaging en we zijn al hard aan het trainen om dan in topvorm te zijn!

eniging deden er vijf dames mee.
Lianda nam een derde prijs mee
naar huis en Su Lin en Ilse wonnen goud. Ook in Makkum is
nu bekend welke meiden er uit
Berltsum komen!
Zaterdag 4 februari reisden we
naar Leeuwarden. Berltsum werd
hier vertegenwoordigd door 22
deelneemsters. Het ging goed en
soms mis. We hebben kunnen
lachen om de mooiste bloopers
en genoten van de mooiste dingen. Turnen blijft een moment-

opname en om te pieken op het
juiste moment is lastig. Berltsum
had weer "last van een medailleregen”. Vierde prijs voor: Liset,
Anna en Daniek. Derde prijs
voor: Lieke en Inge. Robin had
een tweede prijs en Fardau won
goud. Er volgt nog een aantal
wedstijden. We houden u op de
hoogte. Hoe dan ook: het is goed
om de paraplu bij de hand te
houden want we denken dat er
nog wel meer medailles gaan vallen in Berltsum....... ●

Het idee om dit te doen is ontstaan, nadat april 2016 een goede
vriend van Gerdi is overleden aan kanker. Hij had een hersentumor en er was geen behandeling meer mogelijk, een verschrikkelijk drama dus. Helaas komt deze ziekte tegenwoordig bijna in
elke familie/kennissenkring voor, waardoor vele mensen hiermee
te maken krijgen.
Nu gaan wij samen proberen zoveel mogelijk sponsoren te zoeken, zodat wij ruim geld ophalen en zo kunnen bijdragen aan het
onderzoek naar een goed medicijn. Hiermee hopen de onderzoekers en wij dat de sterftecijfers flink zullen dalen.
Wilt u ons graag sponsoren dan kan dat via deze site: http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/marijkewestra ●

Meer bewegen in 2017? Doe mee aan het
nieuwe beweegprogramma Fit Waadhoeke in!
Bent u tussen de 50 en 65 jaar en wilt u in 2017 meer bewegen? En woont u Menameradiel? Dan is het nieuwe beweegprogramma Fit Waadhoeke in iets voor u!
Fit Waadhoeke in is een beweegproject
van 8 weken waarbij u één of twee keer
per week kennis kunt maken met een
beweegactiviteit bij u in de buurt. Waarbij u kunt kiezen uit 12 verschillende beweegactiviteiten. Dit project start vanaf
13 maart. Begin februari ontvangen alle
inwoners in de leeftijd van 50 t/m 64 jaar
uit de gemeente Menameardiel een uitnodiging om mee te doen aan Fit Waadhoeke
in. Bij deze uitnodiging treft u een overzicht aan van alle sportaanbieders in de
regio waar u het beweegprogramma kunt
volgen. U kunt zich aanmelden bij een
van deze beweegaanbieders. Er wordt een
afspraak met u gemaakt voor een kennis-

makingsgesprek, bedoeld om samen met
u een verantwoord beweegprogramma op
te stellen. Vervolgens volgt u acht weken
lang, een of twee keer per week dit programma. Meedoen aan Fit Waadhoeke in
kost eenmalig € 45,-. Meer informatie over
Fit Waadhoeke in vindt u in de persoonlijke uitnodiging en op www.menameradiel.
nl (Beweegteam) U kunt ook contact opnemen met het beweegteam Menameradiel via 06-30062297 of via beweegteam@
menameradiel.nl of met een van de deelnemende beweegaanbieders. Wilt u 2017
ook goed beginnen? Meld u dan uiterlijk
24 februari aan bij een van de deelnemende aanbieders ●

Dealer van:
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• Bulkkippers
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• Import & Export

Rondaan Carrosserie & Wagenbouw BV
Sinds 1915

www.rondaan.nl

Sinds 1915

www.rondaan.nl

beeld een kleine vrouw van 48 kilo een
grote man van 100 kilo aan kan. Toch
kan dat. In Streetdefense spelen we naRondaan Transportservice BV
melijk ‘vals’. We geven het liefst een
Schoenmakersstraat 12, 8601 WC Sneek
Rondaan Transportservice
BV
 0515-439298  0515-434830
trap in het kruis, of slaan de nagels in
: sneek@rondaan.nl
Schoenmakersstraat
Sneek
de ogen12,
van8601
onzeWC
tegenstander.
Het gaat
hier
immers
om zelfverdediging! En niet
 0515-439298
0515-434830
om een vechtsport. Naast het kruis en de
: sneek@rondaan.nl
ogen zijn er nog tientallen andere zwakke plekken op het lichaam. Bij Streetdefense leren we je waar deze zitten en
hoe je deze snel en hard kan raken.

Sybren van Tuinen

registermakelaar - taxateur

Sybren van Tuinen
registermakelaar - taxateur

* taxaties (o.a.-gevalideerd NHG)
* aan- en verkoop onroerend goed
* lid VBO-Taxateurs Unie-SCVM-NRVT
Neem vrijblijvend contact op
via tel. 0629.07.03.03

www.robs-tuincentrum.nl

Streetdefense is niet mooi; het kent geen sierlijke, overbodige bewegingen en
geen stijlvormen (schijngevechten). Streetdefense is een no-nonsense systeem
waarbij alleen effectiviteit telt.

Onze activiteiten:
• Engineering & constructie
De technieken borduren voort op na• Reparatie
& onderhoud
tuurlijke
reacties en reflexen. Je bent
meteen al in staat om wat je leert toe
• Periodieke
keuringen
te passen, wanneer de situatie daarom
Onze activiteiten:
Het is een compleet systeem. Er
• Engineering & constructie
• Spuitenvraagt.
& Conserveren
zijn onder andere verdedigingen tegen
• Reparatie & onderhoud
• Periodieke keuringen • 24/7 Hydrauliekservice
stoten, trappen en het op allerlei manie• Spuiten & Conserveren
ren worden vastgegrepen.
• 24/7 Hydrauliekservice • Import &
HetExport
klinkt een beetje gek - dat bijvoor-

• Wintermaterieel

Bitgumerdyk 69, 9041 CB Berltsum (Frl.)
Wagenbouw
BV
 0518-462070  0518-461723
:
info@rondaan.nl
B Berltsum (Frl.)
8-461723

‘Streetdefense’ - Waat moet u zich
daar eigenlijk bij voorstellen?

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

or
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Het adinrichting
l
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t
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en ve

Kenmerkend voor Streetdefense is dat
training vaak plaatsvindt met uiteenlo-

pende realistische situaties, zoals een
aanval met meerdere tegenstanders,
gevaar 's nachts, aanvallen in een stress
situatie enzovoorts.
De technieken sluiten aan op natuurlijke reflexen en zijn daardoor snel aan
te leren. Door de logische benadering
van zelfverdediging en gevechtssituaties kan men in een relatief korte tijd
een hoog niveau bereiken. De snelle en
eenvoudige verdedigingstechnieken en
de effectieve aanvallen maken Streetdefense de meest effectieve voorbereiding
op gevaarlijke en onverwachte situaties.
Hierdoor is het geschikt voor iedereen
vanaf 16 jaar, man of vrouw, ongeacht
lichamelijke conditie.
Wil je ook eens kijken of het wat voor
je is? Meld je aan voor de 2 gratis proeflessen via streetdefense.ks@gmail.com
ELKE WOENSDAGAVOND 20.30 IN BERLIKUM!! Je krijgt de spierpijn er gratis
bij!!! ●

‘OpMaat’ gaat unieke samenwerking aan
De afgelopen maanden is de sponsorcommissie bezig geweest om bedrijven te
vragen om ons voor de komende drie jaren te sponsoren. De bedrijven konden
kiezen uit vier diverse pakketten: Platina, goud, zilver en brons. Elk pakket
staat garant voor bedrijfspromotie op een eenvoudige tot een bijzondere manier.
Als eerste onze hoofdsponsor: Klaas Zijlstra Metaalbewerking B.V. De unieke
tegenprestatie zal onder andere een concert op locatie zijn! Dit concert zal op
zaterdag 30 juni 2018 worden gehouden
in de bedrijfshallen van Klaas Zijlstra
Metaalbewerking B.V. De eerste inhoudelijke besprekingen zijn al geweest en
zo mogelijk zal concert een bijzonder
evenement worden in onze regio.
Spar-slijterij van Wigcheren is onze
gouden sponsor!
De uitgebreide bedrijfspromotie voor
onze gouden sponsor zal onder andere
plaats vinden tijdens de Kuiertocht welke we ieder jaar organiseren. Dit jaar zal
dit op zaterdag 30 september plaats vinden. Tijdens deze tocht zal Spar - slijterij
van Wigcheren op een leuke manier zijn
bedrijf mogen promoten geheel passend
in de stijl van zijn bedrijf.
Onze zilveren sponsoren zijn: Siderius
Heftrucks B.V. en van Tuinen Tuinservice Berlikum. Deze sponsoren hebben
gekozen voor het zilverpakket welke
onder andere deze ludieke tegenprestatie heeft: Facebookactie, 1 keer per jaar
wordt het bedrijf op een leuke manier
onder de aandacht gebracht via onze
Facebookpagina. Ik hoor u al denken:
wat gaan ze daarvoor bedenken;)

U hoeft alleen maar onze Facebookpagina te volgen en dan komt u er vanzelf
achter wat voor creatieve ideeën we
hiervoor in petto hebben.
En tot slot presenteren we onze bronzen
sponsoren:
• A.W. Boomsma Mechanisatiebedrijf
B.V.
• Bakker Vakkeuken
• Bakkerij Wijnsma
• Bouwbedrijf Bijland
• Bouwbedrijf A.J. van Dokkumburg
V.O.F.
• Garage Rinsma
• Rondaan Carrosserie en Wagenbouw
B.V.
• Sybren van Tuinen Makelaardij
• Zijlstra Bouw B.V.
Als bedrijfspromotie zullen wij de bedrijfsnaam noemen na afloop van een
concert.
We willen al onze nieuwe sponsoren erg
bedanken voor deze steun en hopen op
een muzikale, sportieve en ‘sociale’ samenwerking.
Door ons de komende drie jaar financieel te steunen kunnen wij voor de jeugd
een goede leeromgeving creëren zoals
een opleiding en geschikte instrumenten en kleding. En wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst ●

Berltsum kultuer
Aan de rand van huidige Hemmemapark in Berltsum
Theaterspektakel BAUCK! op plek waar zij heldin werd
Wat maakt een plek tot een geschikte plek voor locatietheater. In het mooie Hemmemapark in
Berltsum zijn wel een aantal zaken te noemen: het mooie park als natuurlijke decor, het fraaie
meer rondom twee eilandjes én, in het geval van de locatievoorstelling BAUCK!, de ware geschiedenisgrond.

Aan de rand van het park werd ik
onlangs geattendeerd op het feit
dat de Middelsee tot Berltsum
reikte. ‘Dêr begong de Middelsee
sawat.’ Ze had gelijk. In de vijftiende eeuw grensde Berltsum
aan deze zee, waarlangs met
enig gemak nog ook de eilanden
konden worden bereikt. Tot het
moment dat dijkwerkers de dijk
trokken langs het noordelijke
gebied en het huidige Bildt ontstond. Een van de eilanden die
via de Middelsee werd bereikt
was Skylge (Terschelling). Dat
is de eveneens een historische
locatie van BAUCK!. Daar werd
Bauck van Popma geboren (oudtante van Pier Gerlofsma alias
Grutte Pier). Het park en meer
worden nauwkeurig beheerd
door de Stichting Hemmemapark Berltsum en haar vrijwilligers die op alle fronten haar medewerking willen verlenen voor
het spektakel. Met respect voor
het park, de natuur en de vogels.
Kasteel
Het Hemmema-kasteel stond ten
tijde van BAUCK! eind vijftiende
eeuw voor een deel in het water
en voor een deel in de Friese klei
van Berltsum. Een voorbeeld van
toen is het kasteel Medemblik
(zie foto, was toen residentie
van Albrecht van Saksen). Kasteelheer Doecke van Hemmema
was er op een cruciaal moment
nog op bezoek. Hij liet op dat
moment het Hemmema-slot achter mét zijn gemalin BAUCK! en
broer Alef van Hemmema. Heldin Bauck van Hemmema nam
toen bij een slinkse aanval van
buitenaf de leiding in handen.
Hemmemapark
anno
2017,

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

AGENDA
19 febr.
22 febr.
2 maart

15.00 uur Silhouet - Ioannis Teatertsjerke, Wier
10.00 uur Kofjemoarn - Berlinga State, Berltsum
14.00 uur	It Ferhaal fan Berltsum - Vermaning tsjerke,
Berltsum
2 maart 19.30 uur	It Ferhaal fan Berltsum - Vermaning tsjerke,
Berltsum
3 maart 19.45 uur	Koarenfestival - PKN Tsjerke, Bitgummole
4 maart 16.45 uur	Carnaval it Piipskoft (verzamelen op het
dorpsplein)
24 maart 20.00 uur	Passie Pasen Concert - Kruiskerk, Berltsum

De Protestantse Christelijke Ouderen Bond ( PCOB) ôfd.
Menameradiel hie op moandeitemiddei 16 jannewaris yn “de
Molewjuk” te Bigummole har jiergearkomste.

Foto’s: Het blijft gissen hoe het kasteel Hemmema er in de vijftiende eeuw uit
heeft gezien. Niettemin is het al mooi om erover te fantaseren. BAUCK! zal hier
een theatrale invulling aan geven. We weten dat de burcht, het slot of hoe je het
ook noemde in het water heeft gestaan, zoals ook (foto 1) in die tijd het kasteel in
Medemblik, waar Albrecht van Saksen ooit woonde.
vormde als locatie anno 1496
het decor van deze heroïsche
strijd. Als je de moeite neemt
om het park in te lopen met dat
besef, dan overmant je toch een
nieuwsgierig gevoel. Dat stukje historie vormt de basis van
het theaterproject BAUCK! Dat
maakt nieuwsgierig en geeft het
verhaal iets magisch ook.
Vrijwilligers
Wie een keer van dicht bij het
theaterproject mee wil maken
met acteerspel, zang, muziek,

Stichting Welzijn Middelsee heeft met ingang van januari 2017
haar activiteiten en werkzaamheden in en voor de gemeenten
Menameradiel en het Bildt overgedragen aan De Skûle Welzijn
in Franeker. Sieta Kuipers zal hierdoor haar activiteiten en
werkzaamheden zoals u van haar gewend was op dezelfde voet
voortzetten onder de noemer van De Skûle.

De kosten hiervoor zijn € 2,50
per persoon. Tijdens de kofjemoarn is het de bedoeling dat
er zo nu en dan een gastspreker
langs komt of dat er een activiteit wordt gedaan.

		

Ledegearkomste mei Geart Benedictus

Kofjemoarn Berltsum

De laatste woensdag van de
maand organiseert St. Welzijn
Middelsee een kofjemoarn voor
55-plussers. Dit zal onder de noemer van De Skule gewoon doorgaan. Deze kofjemoarn vindt
plaats in Berlinga State en niet
meer op de gebruikelijke locatie
Het Groene Kruis gebouw.
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De eerst volgende keer zal zijn
op woensdag 22 februari 2017
om 10.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst zal Renze van Dijk
aanwezig zijn om ons mee te
nemen en te informeren over de
scheepvaart.
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 De Skûle Welzijn
Tel. 0518-460805
E-mail: s.kuipers@deskule.nl ●

geluids- en lichteffecten en graag
mee wil doen in commissies voor
kleding, bouw, terrein, sponsoring enz. gaarne opgeven via
info@bauck.nl
De data zijn bekend voor het
spektakel. De première is op
30 juni tegen het decor van
het fraaie Hemmema-park in
Berltsum, uitgerekend de plek
waar Bauck als vrouw het Hemmemakasteel tot driemaal toe
met verve verdedigde. De andere
speeldata zijn 1, 5, 7, 8, 14 en 15
juli ●

Koarenfestival
yn Bitgummole
Op freed 3 maart 2017 sil der
in koarenfestival plak fine yn
de PKN tsjerke fan Bitgummole.
It begjint om 19.45 oere. Mar
leafst 5 koaren wurkje mei en
dogge har bêst om der in moaie
jûn fan te meitsjen. De dielnimmers binne: in mannenkoar
Sjongendewiis fan Berltsum; in
bernekoar fan Minnertsgea; in
gospelkoar Telling Voices fan
Minnertsgea; popkoar FromUs
fan Dronryp en de kr. sjongferiening Halleluja fan Bitgummole.
In hiel ferskaat oan koaren mei
elk har eigen sjong- en repertoirstyl. Dat belooft in ôfwikseljend
program te wurden.
Dêrom minsken, op nei Bitgummole op 3 maart. Jimme binne
fan herte wolkom. En de tagong
is fergees. Oant sjen! ●

De 2de foarsitter Gosse Bootsma hat dizze middei de lieding.
Eltsenien wurdt wolkom hjitten, mei namme de sprekker de hear
Geart Benedictus en ús foarsitter Durk v.d.Schaaf, dy’t nei in lange
tiid fan revalidaasje, wer yn ús fermidden is. Benedictus fertelt earst wat oer himsels. Hy is berne yn Garyp, in echte”Wâldpyk” mei
noch altiid it ferneamde “Herdersmes” yn ‘e bûse. Nei syn stúdzje
en promoasje yn Utert foar feedokter, hat Benedictus 15 jier in
praktyk hân op ’e Jouwer. Dêrnei wurdt hy direkteur fan de ‘Sûnenstsjinst foar bisten’ yn Drachten. Nei ferrin fan tiid moast hy
yn dizze funksje ferhúzje nei Dimter, mar as oprjochte Fries, wie
dat in stap te fier. Hy wurdt foarsitter fan de NLTO en is fierders
op breed besjoerlik mêd aktyf. Sa hat hy foar it CDA yn de Earste
Keamer sitten, wie formateur fan de Fryske Steaten en is foarsitter fan de Fryske Beweging. Tusken de bedriuwen troch fertelt hy
ek oer syn wurk as bestjoerslid fan HAPIN, de stichting ‘Hulp aan
Papoea’s in Nood’. Troch it hjoeddeiske regear fan Indonesië, dat
slim korrupt is, wurdt dêr foar de Papoea’s net folle dien. Stichting
HAPIN prebearret troch û.o. ûnderwiis en mikrokredieten hjiryn
ferbettering te bringen. Nei dizze, faaks humoristyske útliz oer
syn wurk, komt wer de wiere feedokter yn him boppe as hy wat
út in tas mei attribúten hellet. It earste is in fleske, wêr’t intstof
tsjin tongblier yn sitten hat. Benedictus fynt it spytich dat dat net
mear brûkt wurde mei. Mei de ynfiering fan de giele earmerken
en dat in grutte tange, dy’t men brûkte om in bok te kastrearjen,
ôfskaft is, hat hy minder muoite. It plak fan it bist yn’e mienskip
is de lêste jierren feroare, de beskerming is trochsketten. Sa koe
in stienmurd al syn kninen nei in souder op in skoalle bringe! De
sprekker slút ôf mei: wy moatte in dier altiid mei respekt behandelje en dat hat neat mei politiek te meitsjen. De earstkommende
ledegearkomste is op moandei 20 maart 2017. Sprekker is dan
Mefr. Liemburg út Wommels ●
A.S.-J.

Stichting Oudheidkamer De Grúsert
- It ferhaal fan Berltsum.
Fan waad oant Waadhoeke, diel 1
Donderdag 2 maart - Vermaningstrjitte 3 in Berltsum (achter de
Vermaning) ’s Middags 14.00 uur. (zaal open 13.30 uur; entree €
3,00, incl. koffie en thee). Centraal thema: land- en tuinbouw in
Berltsum en omgeving van het begin van onze jaartelling tot nu.
Wie heeft nog gereedschap, foto’s, documenten, herinneringen?
Wij hebben vooral weinig over de glastuinbouw: plat en staand,
koud en warm, oud en modern. Vooral alle documenten die op de
bedrijfsvoering betrekking hebben zijn welkom.
’s Avonds 19.30 u. (zaal open 19.00 uur; entree € 3,00, incl. koffie
en thee). Centraal thema: Terp it Kleaster, vijf jaar later. In september a.s. is het vijf jaar geleden dat de provincie het terpland van de
heer O.O. Born aankocht en leerlingen van de basisschool dit inzaaiden met graszaad. Zo blijft het verhaal dat in de bodem wordt
bewaard ook behouden. Hoe staat het nu met de terp? Welke voorwerpen zijn er eerder gevonden? En hoe kunnen de leerlingen (en
hun ouders) van toen en die van nu dit terpje blijven beschermen?
Stichting Oudheidkamer De Grusert - www.degrusert.nl ●

Passie Pasen Concert in
Kruiskerk Berltsum
Vrijdag 24 maart 20.00 uur zullen organist Harry Hamer en
Hendrie Westra op marimba een Passie-Pasen concert in de
Kruiskerk in Berltsum geven.
Beide heren waren 10 jaar geleden ook in de Kruiskerk en hebben
toen ook een geweldig Passie-Pasen concert ten gehore gebracht.
Noteert u de datum in uw agenda, dit concert mag u niet missen.
In Op’e Roaster van maart meer informatie ●

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

Bouwbedrijf
v.d. Graaf
20 jaar vakmanschap in o.a.
• Nieuwbouw,

verbouw en
onderhoudswerkzaamheden
• Isolatieglas leveren en plaatsen

Kleaster Anjum 17A
9041 VE Berltsum
T: 06 – 1027 2387

Bakkerij Wijnsma
al 25 jaar een begrip
in Berlikum en wijde
omgeving.

ook
Wij serverenak met
heerlijke geobffie
verse k
Elke week
me:
vaste recla
Maandag
ollen
4 Krentenb

+2

gratis

Dinsdag
Brooddag

3+1 gratis
(€ 1,65 p/st)

Woensdag
odjes
Puddingbro
4 voor

€

3,50

Donderdag
s
Zak broodje

€

1,00

• Hout- en kunststofkozijnen
• Badkamers

Lid van:

It Koartlân 7, Berltsum
T 0518-462246
M 06-53378373

www.bouwbedrijfvdgraaf.nl

Al heel vroeg in de morgen zijn 7 bakkers druk
in de weer om een groot assortiment brood en
banket te bakken, vers en van topkwaliteit.

Buorren 10, Berltsum | Tel. 0518 - 461 406

1500 m2
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Helemaal in
de wolken.
Met online
boekhouden
tegen een vaste
lage prijs!

Tichelersdyk 28b Berlikum

■ MATRASSEN, LATTENBODEMS, DEKBEDDEN,
KUSSENS, BEDLINNEN
administratie en MKB-advies

■ DAMES- EN HERENKLEDING

Bitgumerdyk 30b | 9041CE Berltsum

■ WERKSCHOENEN, KLOMPEN, DAMESSCHOENEN

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

■ GEREEDSCHAPPEN
■ AUTO ONDERHOUDSPRODUCTEN,
AUTO/AANHANGWAGEN ONDERDELEN
■ SPEELGOED
■ HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN
■ BREI- EN HAAKGAREN, HANDWERK ARTIKELEN
■ LEVENSMIDDELEN
■ VERF EN SCHILDER ARTIKELEN
■ HOME DECORATIE
■ HONDENVOER

eren
k
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En grat eur!
d
voor de

Kijk voor meer informatie op www.berlikum.com
of op onze facebookpagina

Colofon
Op'e Roaster
Redactieleden:
Henny van der Graaf
Jan Joostema
Dick Abma
Geertje Miedema
Henk Muller
Karina de Vries
Harmke Siegersma
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 8 maart 2017 aangeleverd te worden per email: roasteradvertenties@gmail.
com.
• Kopij dient uiterlijk woensdag 8 maart 2017 op de redactie
aanwezig te zijn via roaster.berlikum@gmail.com
Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster:
zaterdag 18 maart 2017

