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Bedrijvige Berltsumers
Het is bijna zover dat het nieuw gebouwde woonhuis van Marten en Allegonda Siegersma
aan It Koartlân wordt opgeleverd en dat zij weer in Berltsum komen wonen.
Broer Jonne en zus Veerle op hun scherpst:
Marten (geboren en getogen
Berltsumer) en Allegonda hebben
er destijds om praktische redenen voor gekozen in Menaam te
gaan wonen. Na eerst chauffeur
te zijn geweest en in loondienst
bij een gevelrenovatiebedrijf te
hebben gewerkt, richtte Marten
zeven jaar geleden zijn eigen
bedrijf op in de gevelrenovatie,
-onderhoud en -reiniging. Eerst
werkte hij vanuit huis hetgeen
nog mogelijk was omdat zijn bedrijf kleinschalig was. Nadat het
bedrijf groeide en er meer personeel en dus ook meer materieel
kwam, huurde hij een loods in
Dronrijp. Dat was ook de reden
om in Menaan te gaan wonen.
Ondanks of misschien wel dankzij de economische verminderde
omstandigheden, bleef zijn bedrijf maar doorgroeien en besloot hij drie jaar geleden om
een bouwterrein in Berltsum te
kopen. Hierop werd eerst een
loods gebouwd, want eerst moest
de huisvesting van het bedrijf

Veerle (3) is wat ziekjes.
Veerle: "Ik wil zooo graag met Lara spelen."
Mama: "Nee Veerle, we doen het even rustig aan. Je gaat zo lekker even op de bank."
Veerle: "Lara heeft toch ook een bank?"
Het gevelrenovatiebedrijf van Marten Siegersma is uit zijn jasje gegroeid en
komt terug in Berltsum.
op orde. Toen hij vorig jaar zijn
huis in Menaam goed kon verkopen, namen zij de beslissing om
een nieuw woonhuis naast het
bedrijf te bouwen. Consequentie was wel dat zij tijdelijk een
huis moesten huren, maar dat
was snel geregeld. Inmiddels is
het dan bijna zover dat zij hun
intrek kunnen nemen in hun
nieuwe woning. De familie Siegersma is blij weer in Berltsum
te wonen en zij zijn verrast door
de vele warme reacties die zij
kregen tijdens de bouw van hun
woning. Het voelde als ‘weer
thuiskomen’. Wat voor beeld
heeft u bij een gevelrenovatiebe-

drijf ? Ik was verbaasd te horen
wat zij allemaal doen en welke
projecten zij allemaal hebben
uitgevoerd. Het is niet alleen gevelrenovatie, maar ook gevelreiniging, impregneren van gevels,
(herstelwerk van) metselwerk,
betonrenovatie en kelderafdichtingen. Zo’n 80% van hun werk
wordt in Friesland verricht (o.a.
ook de renovatie van ‘onze’ Koepelkerk) maar ook werkten zij
in Amsterdam (Museumplein)
en zelfs in Duitsland. Op de site
www. siegersmagevelrenovatie.
nl ziet u een prachtige fotopresentatie van de vele projecten
die zij hebben uitgevoerd ●

Jonne (7) tijdens de afwas tegen zijn moeder: "Ik geloof niet in
God. Ze zeggen dat ie de aarde gemaakt heeft maar dat geloof
ik niet". Mama:"Maar wie heeft het dan gemaakt?"
Jonne: “Weet ik niet, ik denk dat het gewoon geboren is. Uit de
buik van een moeder. Door Yoga.....”
‘s Ochtends vroeg als de familie nog in bed ligt, hebben ze het
over de net afgegeven code rood. Veerle luistert aandachtig en
trekt haar eigen conclusie uit wat code rood betekent:
"Nou, mama... als alles nu buiten rood is...." ●

OPROEP:

Thema dorpsfeest 2017!
Heb je een leuk idee voor het thema van het dorpsfeest van
volgend jaar? Lever het in bij één van de bestuursleden of via
info@oranjenationaal.nl. Lever je idee in vóór 11 maart 2016.
Op de jaarvergadering van 2016 wordt het thema van het
dorpsfeest 2017 bekend gemaakt.

Doetie Reitsma stopt na jarenlang coördineren TSO
Doetie Reitsma, bij veel ouders en kinderen in Berltsum bekend, is per 1 januari gestopt met het
coördineren van de TSO ( Tussen Schoolse Opvang).

’Juf Doet’ eet haar boterham voortaan thuis

Beginjaren
Eind jaren ’90, toen meester
Zoetman nog directeur van CBS
De Fûgelsang was, is ze met deze
taak begonnen. Eerst als TSO-juf
voor inval bij ziekte en in ieder
geval 1 x per week.

Cursus
Doetie heeft voor haar TSO en de
coördinatie hiervan een cursus
gevolgd en regelmatig bezocht
ze bijeenkomsten om haar kennis op te halen en ervaringen uit
te wisselen.

Later, als opvolgster van Anneke
van Dijk, belast met de hele coördinatie. Haar dochter Evelyn
heeft haar vele jaren bijgestaan
met het opvangen en het samen
eten met de kinderen tussen de
middag. Niet alleen met kinderen van andere ouders maar ook
met haar eigen kleinkinderen
heeft Doetie menig boterhammetje gegeten op school.

Nieuw gebouw
Vanaf 2006 kwam OBS Lyts Libben erbij met als locatie De Fûgelsang voor TSO. In de praktijk
bleek dat er in die jaren maar een
enkeling van Lyts Libben naar De
Fûgelsang kwam om over te blijven. In tegenstelling tot nu waar
veel kinderen van beide scholen
gebruik maken van het overblijven.

Komst SKF
Samen met Froukje Algra en Willy van Dijk waren deze dames
een vast team.
In 2006 kwam Stichting Kinderopvang Friesland (SKF)in beeld.
Ouders betaalden hun bijdrage
aan deze Stichting maar Doetie bleef de coördinatie houden
maar kreeg nu support en bekostiging van SKF.

Topdag
Op dinsdag is de topdag, dan
loopt het aantal overblijvers op
tot wel 41 kinderen. Op maandag meestal rond de 30 en donderdag ongeveer 25 kinderen. Op
vrijdag slechts 10 kinderen omdat groep 1 t/m 4 dan vrij is.
Sinds het nieuwe gebouw komen
er steeds meer kinderen voor de
TSO.

Thuisfront
Doetie wist zich door de jaren
heen gesteund door haar man.
Een lange tijd was hijzelf nog
in het arbeidsproces werkzaam
maar de laatste jaren geniet
hij thuis van zijn pensioen. Hij
stond er altijd positief tegenover
maar nu het zo druk is geworden
begon hij zich wel zorgen te maken. Doetie vindt het werk echter erg leuk en is altijd heel serieus omgegaan met de zorg voor
alle kinderen.
Alles verliep altijd in goede harmonie. Wat wel bleek uit de vele
bedankjes van diverse ouders
door de jaren heen.
Overdracht
Uiteindelijk heeft, de inmiddels
67 jarige, “juf Doet” per 1 januari de coördinatie overgedragen
aan de coördinator van de BSO
van SKF Jacolien Hoting. Ze blijft
nog een aantal dagen verbonden
aan de TSO en heeft haar vaste
ploegje waar ze mee eet.
Een grote bos met bloemen….
dik verdiend! ●

Bern mei in ferhaal: Ilse Post

Bouwen is
teamwerk!

In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Ilse Post. Zij 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
zij ons iets over zichzelf. Ondermeer horen wij iets over haar hobby’s, school en
hoe zij het vindt om in Berltsum te wonen. Kortom veel leesplezier gewenst met
het verhaal van Ilse Post!

Myn namme is Ilse Post en ik bin tolve jier. Us gesin bestiet út ús heit Meile en ús
mem Martje. Ek ha ik noch in broerke, hy hyt Jarno. Ik wenje oan de Meseame
yn Berltsum. Ús mem docht de finansjele
administraasje by Fa. Wassenaar yn Bitgum. Us heit wurket by it reklamebedriTuinhout, bouwhout, plaatmateriaal, ramen, deuren, kozijnen,
uw Uiting yn Frentsjer. Ik fyn skoalle yn
groep 8 hiel leuk! Ik sjoch no al út nei it
trappen, meubels, vloeren, lijstwerk, scheepsbetimmering.
skoalkamp, mar ek oan de musikal oan de
ein fan it skoaljier ha ik in protte nocht!
Sjoch ek op
Ek oan myn nije skoalle, nei dit skoaljier
yn groep 8, ha ik no al sin. Myn moaiste
Willie’s Hout, Jetskereed 2, 9041 VJ Berltsum,
learfakken binne no rekkenjen en spelTelefoon 0518-46 23 57
ling! Ik ha ferskate hobby’s. Ik doch hiel
graach oan gym, mei ek hiel graach reedride en doch ek noch oan “Kids StreetdeBij bouwen komt nogal wat kijfence.” Dêrneist doch ik ek in protte geselken. Hoe omvangrijker het prolige dingen mei myn freondinnen. Nei dit
ject, des te meer partijen zijn
skoaljier gean ik wierskynlik nei de “Ulbe”
er bij betrokken. Om een klus
yn Sint Annaparochie as nei de AMS yn
naar wens te klaren, is ervaring
Frentsjer. Dat is noch efkes ôfwachtsjen!
alleen niet voldoende. Want elk
Ik wit no noch net krekt wat ik letter fan
project - groot of klein - heeft
oplieding dwaan sil, mar as berop liket my
Bij bouwen komt nogal wat kijken. Hoe omvangrijker het project, des
meer partijen
zijn er bijdie
eentecoach
nodig. Iemand
wurkje yn de fersoarching wol moai ta. Ik
eruit haalt,
erin zit -Bij
door
opkomt nogal wat kijken. Hoe omvangrijker het project, des te meer partijen zijn er bij
bouwen
betrokken. Om een klus naar wens te klaren, is ervaring alleen niet voldoende.
Wantwat
elk project
groot
fyn hiel goed yn Berltsum dat der in protte
Om een klus naar wens te klaren, is ervaring alleen niet voldoende. Want elk project - groot
de juiste tijd de juiste betrokken.
mensen
of klein - heeft een coach nodig. Iemand die eruit haalt, wat erin zit door op de juiste tijd de juiste
klein - heeft een coach nodig. Iemand die eruit haalt, wat erin zit door op de juiste tijd de juistesportfoarsjennings binne. Der is fan alles
in te zetten en aan teof sturen.
mensen
mensen in te zetten en aan te sturen. Zodat men elkaar in vakmanschapZodat
aanvultmen
en functioneert
als
éénin te zetten en aan te sturen. Zodat men elkaar in vakmanschap aanvult en functioneert als éénmooglik! Ek de oare foarsjennings yn ús
elkaar in vakmanteam. Spreekt u dit aan? Spreek
dan eens
af met Zijlstrabinne
Bouw in Berlikum.
doarp
Berltsum
goed foarinoar! Wat wol better koe is de ferljochting yn ús
team. Spreekt u dit aan? Spreek dan eens af met Zijlstra Bouw in Berlikum.
schap aanvult en functioneert
doarp op jûntiid. Ik fyn Berltsum in moai doarp om yn te wenjen mar ik wit no noch
als één team.
Zijlstra Bouw. Altijd in vorm.
net as ik hjir letter ek wenje
bliuw! Ik hie wolris fan “Op ‘e Roaster” heard en ik fyn
Zijlstra Bouw. Altijd in vorm.
it hiel goed dat der oer ús doarp skreauwn wurdt. “Bern mei in ferhaal” fyn ik dan
Spreekt u dit aan?
ek in prachtige rubryk! Ik fyn it dan ek hiel goed dat de jeugd frege wurdt foar dizze
Spreek dan eens af met
jeugdrubryk
omreden dat| bern
faak oars oer saken tinke!
Zijlstra Bouw B.V.
| It Koartlân 1, 9041 VB Berlikum
Telefoon 0518 - 46 20 63
Zijlstra Bouw in Berlikum.
bevinding van
Ilse
Post in deze jeugdrubriek. Volgende maand mogen
Fax 0518 - 46 10 37 Tot
| zover
E-mail de
info@zijlstrabouw.nl
|
Site www.zijlstrabouw.nl
Zijlstra Bouw. Altijd in vorm
we weer een ander jeugdig persoon uitnodigen voor een vervolg! ●

Hout foar Hûs en Hiem
Bouwen is
teamwerk!
www.willieshout.com

Bouwen is
teamwerk!
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Kom jij ons bestuur versterken?
Per april gaat Jeanet Terpstra onze stichting verlaten. Hierdoor komt er een
plekje vrij in zowel het bestuur als in de webredactie.
In het bestuur worden 5 keer per jaar de financiën, contacten met SBB & UBW, advertenties, website, krant, het huishoudelijk reglement en andere beleidszaken besproken. Als
lid van de websiteredactie ben je 1x per 5 weken verantwoordelijk voor het plaatsen van
tekst en foto's op de website www.berlikum.com en de facebookpagina. Daarnaast komen
we ong. 7x per jaar bij elkaar om o.a. aan verbeteringen van de site te werken. Is 1 van
genoemde vrijwilligersfuncties iets voor jou, neem dan contact op met Jeanet Terpstra. Wij
kijken uit naar een gezellige samenwerking.

Activiteiten op cbs De Fûgelsang
Artistieke les
Groep 4 van cbs de Fûgelsang is bezig geweest met het kleuren van bloemen. Door
witte anjers schuin af te snijden en in een vaasje water met ecoline te zetten, krijg
je de mooiste gekleurde anjers. Een leuk en leerzaam onderzoek.

Eartiids en No…
Undernimmers

Wat hiene we dochs in glêde diken in pear wiken lyn. We wiene der suver
wat mei oan. We kamen it doarp net mear út. Alles stie even stil. Wat is it dan
dochs moai dat wy hjirre yn Berltsum in ploech ûndernimmers ha. Dizze ûndernimmers steane yn tiiden fan min waar einliks altyd foar ús klear.
Nearne is in nee te keap en dat is mar goed ek. Stel jimme doch ris foar dat wy hjirre
yn Berltsum gjin ûndernimmers mear ha? Wêr moatte wy dan de boadskippen helje?
Wêr komt dan de bôle wei? En ús fleis? De klean? De blommen? En gean sa mar troch.
Wat is it dochs moai dat wy hjirre yn Berltsum alles noch sa moai ticht by hûs helje
kinne. Wat dan sa jammer is, is dat hieltyd mear minsken nei in oare útbuorren geane foar dit soarte saken. No ha je der miskien gjin nocht oan om alles yn eigen doarp
te heljen. Mar tink ris oan letter? Hoe sil ús doarp der dan út sjen? As wy letter allegearre de santich as tachtich helje meie, wolle we dan noch altyd nei de útbuorren
om al ús guod? As soe it noflik wêze op die leeftyd de boadskippen tichtby te heljen?
Eartiids hiene we in hân fol bakkers, in hân fol slachters en noch in hân fol winkellju
yn ús doarp. Ik oerdriuw net as ik siz dat de hiele Buorren fol siet mei ûndernimmers.
Sels de potten en de pannen wiene der te krijen by ferskiedene ûndernimmers. Sjoch
no ris nei ús Buorren. Der is ommers neat mear fan oer. De ûndernimmers binne no
op ien hân te tellen. Ik wit dat it net mear hielendal fan dizze tiid is, mar we moatte
der wol rekken mei hâlde. St. Anne en Menaam en al die oare doarpen binne moai
en je kinne der fan alles. Dêr sil ik gjin kwea wurd oer sizze. It gjit my om ús eigen
doarp. Dêr wolle wy mei ús allen dochs noch sa lang mooglik gebrûk fan meitsje?
Wy wolle dochs gjin leechsteande pânnen hjirre yn Berltsum? As Berltsumers moatte
wy der goed om tinke dat wy ús eigen ûndernimmers te freon hâlde. Wy moatte ús
guod safolle mooglik yn eigen doarp sjen te finen. Fansels kinne je gerêst ris nei de
útbuorren geane foar wat saken, dat hinderet hielendal neat. Mar as wy allegearre
krekt in lyts bytsje mear yn en foar ús eigen doarp dogge, dan hawwe wy it hjirre yn
Berltsum goed foar elkoar ●

Jong geleerd is oud gedaan! Fryske sport yn dyn klas!
Het basis- en voortgezetonderwijs heeft, zoals iedereen weet, een belangrijke
taak om de leerlingen een gezonde leefstijl aan te leren. Sport en onderwijs kunnen er namelijk voor zorgen dat meer kinderen gaan bewegen. Kinderen die voldoende bewegen voelen zich gezond, wat vanzelfsprekend vele voordelen met
zich meebrengt; meer zelfvertrouwen, samenwerking, betere leerprestaties, minder schooluitval en minder overgewicht. Als kinderen op jonge leeftijd kennismaken met sporten, is de kans groot dat ze op latere leeftijd dit nog steeds doen!
Zo kunnen basisscholen zich aanmelden
voor verschillende lespakketten, een clinic of een bezoek aan een wedstrijd of
museum. Een van de clinics is ‘Fierljeppen’. Groep 7 en 8 van CBS de Fûgelsang te
Berltsum hebben vorige week als opwarmer een fantastische “indoorfierljeples”
mogen beleven.
Het vervolg is in april en dan natuurlijk
buiten bij een echte sloot……Wordt vervolgd dus ●
Bewegen is gezond! Groep 7 en 8 tijdens de clinic
indoorfierljeppen.
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Jouke Daane bouwt aan toekomst in 3d:
dynamiek, duurzaamheid en detail!

Binnenkijken bij…..

Bevlogen, gedreven en secuur zijn typeringen die gelden voor Jouke Daane, sinds een jaar woonachtig in Berltsum samen met levensgezellin Jetske Wassenaar en hun dochtertje Hanna van 3 maanden.

Architectuur en alles wat daarmee samenhangt is Jouke zijn
grote passie en in 2012 startte hij
zijn eigen bedrijf “Jouke Daane
Studio”. Hierin zijn al zijn opgedane studie- en werkervaring
samengebundeld tot een creatief
en dynamisch geheel. Voor Jouke
komt alles wat met zijn werk samenhangt rechtstreeks uit zijn
hart en in uitvoering voornamelijk uit zijn hoofd. “Nadat ik mijn
vader als 13 jarig jongetje hielp
met de bouw van een schuur wist
ik dat hier mijn toekomst lag. Bedenken en verwezenlijken van
architectonische plannen.” De
creativiteit komt overigens voor
een groot gedeelte uit de genen
van zijn vader. Zijn vader en moeder groeiden op in Rotterdam,
verhuisden vervolgens naar het
Brabantse land waar ook Jouke
werd geboren alvorens de uiteindelijke verhuizing naar Driesum in Friesland plaatsvond. “Ik
was toen zes jaar en heb dus het
grootste gedeelte van mijn leven
in Friesland gewoond. Hier ben ik
op mijn plek en zelfs toen ik voor
mijn werk in Rotterdam woonde
was er altijd de drang om weer
terug te keren.” Die drang werd
versterkt toen hij zijn Berlikumse
meisje Jetske ontmoette. Hiervoor had Jouke een lang en gedegen school- en werktraject afgelegd voordat hij in Rotterdam bij

Architectenbureau Visser & Roggeband als architect, projectleider en bouwkundig tekenaar zijn
plek gevonden leek te hebben.
Veelomvattende werkzaamheden
zoals architectonisch denkwerk,
bouwkundig tekenwerk, 3D- visualisaties en -presentaties waren
hierbij enkele kerntaken in zijn
dagelijks werk. Toch waren er tijdens dit Rotterdamse dienstverband al plannen bij Jouke over de
mogelijkheid van een eigen bedrijf. “Ik kwam vanuit mijn werk
in Rotterdam bijna elk weekend
naar Friesland waar mijn familie, vrienden en later ook Jetske
woonden. Ik wist voor mijzelf
dat ik niet mijn hele leven in Rotterdam wilde blijven wonen en
werken.” Ondanks voor het oog
aantrekkelijke levenservaringen
in Delft (TU Delft), Amsterdam
en Rotterdam bleek de magische
aantrekkingskracht van Friesland
onweerstaanbaar. Samen met Jetske werd dan ook gezocht naar
een nieuwe woonplek en na tal
van geopperde ideeën en woonwensen bleek de woonplaats van
Jetske toch de meest ideale. Uiteindelijk werd het dus Berltsum
en de Wiersterdyk. Een schitterende woonlocatie met veel
ruimte waar veel, zo niet alles
mogelijk is. Ook wat betreft het
woonhuis waaraan nog het nodige moet gebeuren en wat met

recht een ultieme bouwkundige
uitdaging kan worden genoemd.
Dus eigenlijk geheel op het lijf
geschreven van Jouke maar ook
van Jetske die er eveneens met
haar Friese nuchterheid in alle
enthousiasme is “ingestapt.” Gelukkig kon Jouke met het begin
van zijn bedrijf enkele cliënten
meenemen en daarmee een basis
voor zijn nieuwe onderneming
leggen. In zijn Rotterdamse periode paste Jouke verschillende
stijlen toe, afhankelijk van de
vraag, maar de iets strakkere
en moderne lijnen passen het
meest bij hem. Van zijn studie
tijd aan de TU Delft heeft hij
nog enkele prachtige ontwerpen
en maquettes bewaard die getuigen van groot ruimtelijk inzicht
en oog voor detail. “Hier ligt de
basis van mijn huidige ontwerpen voor zowel particuliere als
zakelijke opdrachtgevers. Bij het
samenwerken met en ondersteunen van opdrachtgevers, aannemers en collega architecten
ontstaan telkens weer nieuwe
ideeën en inzichten. Belangrijk
voor mij is om architectuur voor
een breder publiek toegankelijk
te maken.”Voor Jouke dan nu in
Berltsum een nieuwe start waarin hij zijn creatieve architectonische hersenspinsels ongebreideld
kan laten gaan. Werk vanuit zijn
oude dienstverbanden, via mondtot-mondreclame, vanuit inschrijvingen en van vrienden en familie geeft hem voldoende houvast
om van zijn passie te leven. Maar
voorop staat bij iedere opdracht
volledige inzet en samenspel met
de clientèle om tot een voor beide
partijen voldaan eindresultaat te
komen. Het denkwerk gaat dan
ook constant door als een niet te
stoppen proces. Wanneer we nog
even door zijn huis lopen ontvouwt Jouke in tientallen seconden alvast het werk voor wat er
de komende jaren nog moet gebeuren. Ongetwijfeld, gezien zijn
enthousiasme en daadkracht,
moet er wel een “droompaleisje”
ontstaan aan de Wiersterdyk.
Meer info: www.joukedaane.nl ●
JAN J

Robot ‘Toby’ op visite bij o.b.s. Lyts Libben
Deze weken is robot ‘Toby’ op visite bij o.b.s. Lyts Libben.
Toby is een maccanoid robot van het merk Meccano. Onderwijsgroep Fier heeft deze robot aangeschaft om kinderen te
leren omgaan met de 21st century skills.
Het gaat hierbij vooral om: samenwerken, probleem oplossend denken, ict geletterdheid, creativiteit, kritisch denken,
communiceren en de sociale en culturele vaardigheden
Ryanne, Willem en Idwer hadden deze week de eer om de
Meccanoid robot uit te proberen. De robot kan bewegingen
leren, je kunt met hem praten en vooral kun je hem veel
leren! Oneindig veel mogelijkheden! De komende 2 weken
zullen de leerlingen van groep 1 t/m 8 vaker met Toby aan
het werk gaan.
Op de website van de school en de facebookpagina zullen
geregeld filmpjes, foto’s en stukjes tekst staan over hoe het
Toby vergaat bij o.b.s. Lyts Libben ●

Iedere maand zullen wij bijzondere woningen en verhalen achter de panden belichten in deze interieur column.
Ook houden we je op de hoogte van interieur trends en
Binnenkijken
bij (mij) Interieur styliste Mariëlla Houtsma,
tips. Kortom: een maandelijkse ‘must’ om te lezen.

het kleinste huisje van Berlikum.

vr

Iedere maand zullen wij bijzondere woningen en verhalen
de pandjes in deze interieur column belichten ook blijf je o
hoogte van interieur trends en tips, kortom een maandelijk
must om te lezen.

Welkom in ons huisje, vroeger was het een éénkamerwoni
het is gebouwd rond 1890. De woonkamer was voorheen
enige kamer waar werd gewoond, gekookt, geslapen en
gewerkt. In 2002 is het huis geheel opnieuw opgebouwd
waardoor het niet langer het kleinste huisje van Berlikum m
is.

Bijna drie jaar geleden kochten wij het huis en hebben we
een totale make-over gegeven. Van donker, zwaar en
benauwend naar licht, wit, fris en ruimtelijkheid. Wat voorh
de enige kamer in het huis was is nu onze woonkamer, ee
heerlijke ruimte waar je lekker kunt ontspannen. Op de vo
na foto’s kun je het eﬀect van de make-over waarnemen.

Onze interieur stijl bestaat uit lichte kleuren zoals wit en gr
Huis: Een vrijstaande woning uit ca.1860
gecombineerd
met hout accenten. Ik noem het een
Waar: Berlikum
Scandinavische
metca.zwart
Woonoppervlakte: eenvoud
woonoppervlakte
102m2 wit dessins in de
accessoires.
Bewoners: Leo (Docent speciaal onderwijs), Petra (Creatief/interieur-

Binnenkijken bij…..

verzorgster), Lotte (student PABO), Floor (student VMBO)
Verzameling:
(marktplaats)
mooie weergeven
vondsten
‘Je
omgeving
zou moeten
wie

jij bent en hoe je
uitgangspunt en de wijze waarop ik interieur advies advies

Deze maand mogen we binnenkijken bij de Fabertjes op nummer 3 van de Krússtrjitte.
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er nog
meer
achter
Sindsje19nieuwsgierig
jaar wonen Leowat
en Petra
samen
met hun
beidedeze
doch-raampje
(mariellahoutsma)
account
deel
ik
dagelijks
foto’s
ters in dit heerlijke huis. Petra het creatieve brein en Leo de van ons
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bij (mij) Interieur styliste Mariëlla Houtsma, vr
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het
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Berlikum.
af aan
een passie
voorvan
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zullenenwij
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en en
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voor heel
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af om dewoningen
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kop
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tikken.
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die
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caféstoel. trends
Echt grote
hebben
we
hoogte
enverbouwingen
tips, kortom
een maandelijk
nog niet gehad, we pakken het vaak stap voor stap aan om almust
om te lezen.
les helemaal naar eigen wens te maken.”
De creatieve onrust van Petra maakte dat er een verkoopbord
Welkom
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was(Leo,
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een en
éénkamerwoni
op de gevel
maar haar
achterban
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blij
dat
dit
niet
door
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gegaan.
Doordat
ik
altijd
bezig
het is gebouwd rond 1890. De woonkamer wasben
voorheen
met veranderingen
ons interieur
was ikgekookt,
toe aan eengeslapen
nieuw
enige
kamer waarenwerd
gewoond,
en
project: een groter huis met meerdere mogelijkheden, maar
gewerkt.
In 2002 is het huis geheel opnieuw opgebouwd
goed, je moet blijven dromen.
waardoor
hetMeer
nietzien?
langer
kleinste
huisje van Berlikum m
Leuk huis hè?
Kijk het
dan op
de website
is.www.berlikum.com voor alle foto’s van de binnenkijker ●

Liefs Mariël

Bijna drie jaar geleden kochten wij het huis en hebben we
een totale make-over gegeven. Van donker, zwaar en
benauwend naar licht, wit, fris en ruimtelijkheid. Wat voorh
de enige kamer in het huis was is nu onze woonkamer, een
heerlijke ruimte waar je lekker kunt ontspannen. Op de voo
na foto’s kun je het eﬀect van de make-over waarnemen.

Onze interieur stijl bestaat uit lichte kleuren zoals wit en gr
gecombineerd met hout accenten. Ik noem het een
Scandinavische eenvoud met zwart wit dessins in de
accessoires.

‘Je omgeving zou moeten weergeven wie jij bent en hoe je
uitgangspunt en de wijze waarop ik interieur advies advies

Ben je nieuwsgierig wat er nog meer achter deze raampjes
(mariellahoutsma) account deel ik dagelijks foto’s van ons

Ryanne, Willem en Idwer met hun nieuwe klasgenoot robot Toby.

Liefs Mariël

Bouwbedrijf
v.d. Graaf

Belasting?

20 jaar vakmanschap in o.a.
• Nieuwbouw,

verbouw en

Bel voor de juiste aangifte

onderhoudswerkzaamheden
• Isolatieglas leveren en plaatsen
• Hout- en kunststofkozijnen

0518 - 46 18 00

• Badkamers

Huisartspraktijk R.A.Comello te Berlikum
Praktijk en Apotheek GESLOTEN van maandag 29 februari t/m 4 maart
Waarneming: Huisartsenpraktijk Marssum 058-2542255
Herhaalt u tijdig uw medicijnen?? (Herhalen t/m donderdag 25 februari)
Als u nog niet het VZVZ-toestemmingsformulier voor elektronische medische
gegevensuitwisseling ingevuld heeft, kunt u dit in de praktijk ophalen.
Of downloaden van www.huisartsberlikum.nl INLEVEREN IN DE PRAKTIJK SVP

Jiergearkomste PCOB mei ynformaasje oer
it ”Hospice Marcelis Goverts Gasthuis”
De Protestantse Christelijke Ouderen Bond (PCOB) ôfd. Menameradiel hie op
moandeitemiddei 18 jannewaris yn “de Molewjuk” te Bigummole har
jiergearkomste.

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

www.bouwbedrijfvdgraaf.nl

www.born-graaf.nl

Fysiotherapie • Kinderfysiotherapie • Bekkenfysiotherapie

Neidat de gebrûklike aginda ôfwurke is,
mei ek de jierferslagen fan skriuwster en
ponghâlder, is it tiid foar ús sprekster fan
dizze middei: Mefr. Gryt Sijbesma, lid
fan ús ôfdieling en dit jier mei har man
útroppen ta “Marsumer fan it jier 2015”
is frijwilligster yn it “Hospice Marcelis
Goverts Gasthuis” yn Ljouwert. Se begjint har lêzing mei it gedicht “Luisteren”.
Dan fertelt se ús wat oer it ûntstean en
de doelstelling fan it Hospice. Sûnt 2003
is “Marcelis Goverts Gasthuis” iepen. It
bestiet út 6 apparteminten en biedt begelieding, fersoarging en gastfrijens oan
minsken dy’t ûngenêslik siik binne en
har taride op harren ferstjeren. Eltsenien
hat in eigen keamer mei alle fasiliteiten,
sadat it dêr fielt as binne jo thús. Famylje
kin altyd komme en as it moat ek wol sliepe. Men besiket it sa oangenaam mooglik
te meitsjen foar de pasjinten. Trochdat
it iten soms net mear sa goed wol, stiet
der de hiele dei in panne mei lekkere sop

klear. In deskundich team fan ferpleechkundigen, fersoarchsters en frijwilligers
steane 24 oeren deis foar harren klear.
Meielkoar wurkje der sa’n 80 frijwilligers yn de soarch en 10 frijwilligers yn
de keuken. Om frijwilligster te wurden
moat men earst in basiskursus folgje en
letter noch wolris in oanfollende kursus.
Mefr. Sijbesma wurket der yn de nachttsjinst sûnt it begjin yn 2003, no noch 1
nacht yn ‘e wike. Mei it gedicht “ Erbij
blijven” slút se har lêzing oer dit bisûndere wurk, wat mei safolle waarmte en respekt foar de meiminske dien wurdt, ôf.
De foarsitter betanket de sprekster foar
har entûsjaste en dúdlike útliz. Mefr. Sijbesma hie oanjûn dat se gjin fergoeding
foar de sprekbeurt ha woe, dêrom krijt se
no in slúfke mei ynhâld foar de “Stichting
Vrienden van het Hospice” mei. De earstkommende ledegearkomste is op 21
maart 2016. Sprekker is dan ds.G. Knol
út Reduzum ● A.S.- J.

Help! Ik ben lid van de uitvaartvereniging

Wyt gu o d
voeg- en metselwerk
■ stralen
■ betonrenovatie
■ kelderafdichting
■ kitapplicatie
■

Berltsum
0518-41 92 95

www.siegersmagevelrenovatie.nl

2E HANDS
WITGOED
Wasmachines
Drogers
Koelvries
Vaatwassers
Ir C.M. vd Slikkeleane 4
9041 CH Berltsum
pieter@wytguod - 06-16096296

Sijbren van Tuinen

registermakelaar - taxateur
Sijbren van Tuinen
registermakelaar - taxateur
* taxaties (o.a.-gevalideerd NHG)
* aan- en verkoop onroerend goed
* lid VBO-Taxateurs Unie SCVM
Neem vrijblijvend contact op
Mobiel 0629 07 03 03

Fietsen, voetballen, kaatsen of schaatsen. Vind je het niet alleen maar leuk
om naar te kijken, maar wil je er
beter in worden, dan word je lid van
die club en train je je suf.
Zo simpel is het. Meestal. Wie weet levert het nog wat op. Een medaille, leuke
vrienden. Vul maar in. Dat je ook lid
bent van de uitvaartvereniging in je geboortedorp, of sterker nog, van het dorp
waar je ouders vandaan komen, weet je
misschien niet eens. Tot de rekening op
je bordje ligt. Huh, wat moet ik hiermee,
vraag je je misschien af ? Het zit zo. Tien
tegen één ben je al lid vanaf je geboorte.
Zo hebben je ouders dat toentertijd voor
je geregeld. Tot je 18e ben je gratis lid,
vanaf je 18e ben je zelfstandig lid en
moet je contributie betalen. Vandaar de
rekening.
Maar wat houdt het eigenlijk in, dat
lidmaatschap?
Neem een paar minuten de tijd om te lezen wat hieronder staat en je weet het.
Begraven of cremeren in Nederland is
duur en big business. Klinkt misschien
wat oneerbiedig, maar het is wel zo. Aan
de dood wordt flink verdiend. Nu zijn wij
als uitvaartvereniging geen commercieel
bedrijf. Wij hoeven geen winst te maken
en daardoor zijn wij veel goedkoper dan
commerciële uitvaartorganisaties.Woon
je in hetzelfde dorp waar de vereniging
zit, dan is het simpel. Kom je te overlijden
dan wordt de bode (uitvaartverzorger) gebeld. Hij of zij regelt de hele uitvaart in
overleg met de familie. Geloof me, daar
zijn we goed in. Van nabestaanden horen
we regelmatig dat ze het 'eigene' van de
vereniging erg waarderen. Na de uitvaart
(begrafenis of crematie) ontvangt de familie van de vereniging een nota van de
kosten. Hiervan wordt de ledenkorting
afgetrokken.Ruwweg geschat kost een
uitvaart die wij verzorgen gemiddeld tussen de E 3500 en E 4500. Van dit bedrag
gaat de ledenkorting af (in 2015 E 1550).
De kosten van een grafsteen vallen bui-

ten dit bedrag. Heb je geen spaarpotje op
je bankboekje staan, overweeg dan een
verzekering af te sluiten die bij overlijden een geldbedrag uitkeert. Of zet elke
maand een bedragje opzij. Woon je niet
in het dorp van de vereniging, maar wel
in Friesland, dan hangt het een beetje af
van waar je woont. Wij verzorgen uitvaarten in de buurt en als het vanwege
de afstand praktisch gezien niet zo handig is, dan overleggen we met de vereniging bij jou in de buurt. Meer dan 200
Friese uitvaartverenigingen zijn lid van
de Friese Federatie en onderling zijn er
afspraken om elkaar te helpen tegen verenigingstarieven. In overleg is veel mogelijk. Woon je buiten Friesland, dan zijn er
geen standaardregels. Het hangt bijvoorbeeld af waar je begraven of gecremeerd
wilt worden. Of wij de uitvaart nu wel of
niet regelen, als lid hou je recht op de ledenkorting. Wij moeten dan wel van je
overlijden op de hoogte zijn gesteld. Ook
moeten wij een kopie van de uitvaartnota ontvangen. Dat over het lidmaatschap
van onze uitvaartvereniging. Neem de
punten mee in je overweging of je wel of
geen lid wordt of blijft. Bedank je als lid
van de vereniging, dan vervalt altijd de
ledenkorting. Besluit je op te zeggen, doe
dat schriftelijk voor 31 december, per
e-mail is akkoord (dle.berlkum@gmail.
com). Per die datum word je dan uitgeschreven. Maar van ons mag je blijven! ●
Hartelijke groet,
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Berlikum

Berltsum feriening
It Piipskoft viert verjaardag in TDF
It Piipskoft viert op zaterdag 2 april 2016 de 35e verjaardag. Dat zal plaatsvinden in It Piipskoft en
The Dance Factory met een heus reüniefeest. De eerste uitnodigingen zijn inmiddels via de sociale
media verstuurd! We hebben niet iedereen kunnen bereiken. Daarom een oproep aan alle oudvrijwilligers: geef je op voor dit prachtige feest! Reageer op deze oproep.
Veel verenigingen zouden misschien hun 35e verjaardag overslaan, maar het bestuur van It
Piipskoft meent dat het juist nu
een mooi moment is om een
heus ‘nieuwerwets’ verjaardagfeest te houden. “Het is een mooi
moment voor (oud-)vrijwilligers
om elkaar te ontmoeten, mooie
herinneringen op te halen. Heel
veel te lachen met elkaar. Een
feest om de geschiedenis én de
toekomst te vieren.”
Oudvrijwilligers en -bestuursleden zijn vanaf 16.00 uur van harte welkom in It Piipskoft. Want
herinneringen ophalen gaat natuurlijk het beste in de jeugdsoos
(Oud-)vrijwilligers tijdens de Piipskoftreünie in 2005.
zelf. Daar staat de koffie en het
gebak klaar. Rond een uur of half
6 vertrekken we, na een groepsfoto op de Piip, richting The Dance Factory. Daar zal een buffet klaar staan.
Na het officiële moment gaat de avond door met een feestavond welke toegankelijk is voor iedereen die
het Piipskoft een warm hart toedraagt. De kosten van de gehele dag bedragen €17,50 per persoon. Dit is
exclusief de consumpties die in TDF genuttigd worden. Je kunt je opgeven via de mail: piipskoft@gmail.
com onder vermelding verjaardagsfeest 2 april 2016 en je naam en adres.
Het feest in The Dance Factory, met onder andere een uniek optreden van Second Life, Arnold Postma
en DJ Auke Wob, begint ’s avonds om 21.00 uur en is bedoeld voor iedereen die zin heeft in een gezellig
avondje uit. Opgave is dus niet nodig. De reüniecommissie Sybren van Tuinen, Jeanet Terpstra-Hylkema,
Leo Faber, Jurjen Kuikman, Amarins Kooistra, Evelien Nauta ●
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BERLTSUMER
HÛNTSJE
Sneontemiddei. It is nuver
waar. Kâld en sa no en dan in
bui. Myn hûneliif huvert. Ik
moat mar efkes te kuierjen.
Waarm wurde. Wa wit is der
noch wat te belibjen yn it doarp. Ik gean op nei de fuotbalfjilden want der is altyd wol wat ferdivedaasje en oars bin der wol
in pear manlju mei wat grutsprekkerij. Mar wat hear ik dêr? Ik
spits myn earen. No hear ik it wer. It korps. Wat moat it korps
no troch it doarp? Ik gean der op ôf. At ik op’e hoeke fan de
Slikkeleane stean dan sjoch ik se. It korps. Mar net samar in
korps. Ik sjoch in feestlik korps, allegearre binne se ferklaaid.
Hjir moat ik efter oan. At wy by it doarpsplein binne wurd ik
hielendal bliid. Allegear bern binne ferklaaid. Ik sjoch myn eachen út. Prinsessen, in motorriider, in hynstefamke, in tirolerfamke… Tegearre mei it korps gean de bern yn in optocht troch
it doarp. Ik sjoch ek noch in hiel lyts kealtsje. Wat in pracht!
At ik wat better om my hinne sjoch, sjoch ik ek bern wêr’t ik
suver bang fan wurd. Ik liuw dat ik it allegear mar efkes fan in
ôfstandsje besjen moat. Stadich kuierje ik efter it spul oan. Op
‘e krúspunt fan de Jac. van Túnenstrjitte en de Hôfsleane krij
ik it wol efkes hiel benaud. Boppe yn it hûs op nr. 20 brânt ien
lampepit en samar yn ien kear sjoch ik dêr in skym. De skym
sjocht my oan. Soe dit ek by it spultsje hearre? Myn hûneliif huvert. Rap draaf ik de Vermaningsstrjitte yn. Wêr soene se allegear hinne gean? Yn’e Buorren fyn ik it antwurd op myn fraach.
By It Piipskoft hâlt it hiele spul skoft. Alders bliuwe bûten en de
bern fleane it gebou yn. Soene der ek hûnen nei binnen meie?
Ik slút my oan yn ‘e rige. En dan sjoch ik har….. Ik kin gjin
stap mear fersette. Sa’n pracht ha ik noch nea earder sjoen. Har
blauwe jurkje waait op troch de wyn, har eachen sprankelje en
at sy laket dan bin ik hielendal fereale. Prinseske Piipeldonk!
Wat woe ik graach dat sy myn froutjse waar. Myn hûneliif huvert ● It Berltsummer hûntsje

Jaaroverzicht activiteiten Stichting Hemmemapark 2015
De Stichting Hemmemapark verzorgt het beheer en onderhoud van het Hemmemapark. Daarnaast is het bestuur ook actief op het
terrein van de natuurlijke omgeving en de cultuurhistorische waarden in en rond het dorp Berltsum.
planting
-h
 et knotten en het verwijderen
van takken.
-h
 et onderhouden en onkruidvrij houden van de schelpenpaden
-h
 et plaatsen van een nieuwe
bank
Bij het beheren van het park zijn
het afgelopen jaar de volgende
nieuwe initiatieven genomen:
- h
 et aanleggen en inzaaien van
een bloemenweide.
- het poten van stinzenplanten
-h
 et planten van een veertigtal
fruitbomen (oude fruitrassen).

Bij het beheer en onderhoud
van het Hemmemapark wordt
het bestuur gesteund door een
werkgroep van vrijwilligers, bestaande uit ruim 20 personen.
Sommige bestuursleden en vrijwilligers steken zeer veel tijd in
het reguliere onderhoud van het
park, andere vrijwilligers komen
vooral in actie tijdens de speciale
klusdagen, die in de herfst en in
het voorjaar worden georganiseerd. Binnen het bestuur is er
een ruime variatie van deskundigheid op diverse terreinen aanwezig. De focus binnen het be-

stuur is voornamelijk gericht op
het plannen en organiseren van
de werkzaamheden op het gebied van onderhoud en beheer.
Het zal duidelijk zijn dat de
instandhouding van het Hemmemapark, tegen een redelijke
prijs, alleen lukt door de inzet
van vrijwilligers, zowel binnen
als buiten het bestuur.
Binnen het reguliere onderhoud
is er ook sprake van “groot onderhoud”.
Een greep uit deze activiteiten
zijn:
- het dunnen van de boombe-

-H
 et verkopen van (een deel van
het) fruit aan Dijkstra State te
Menaam
Het Hemmemapark heeft ook
mogelijkheden voor dorpsactiviteiten en natuureducatie, zoals
de Mudrun, de afsluiting van de
“Stipelrûnte”, het bezoeken van
beide basisscholen om de mogelijkheden van het Hemmemapark voor natuureducatie onder
de aandacht te brengen.
Op www.berlikum.com kunt u
de volledige lijst met activiteiten
en initiatieven vinden ●

Bestuursleden en vrijwilligers van Stichting Hemmemapark steken zeer veel tijd
in het onderhoud van het Hemmemapark: met resultaat!.

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 € 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. Tussendoor is er volop tijd om even
met uw buurvrouw of buurman
te praten. De eerst volgende keer
zal zijn op woensdag 24 februari 2016 Als gastspreker zal Dhr.
Harm de Vries aanwezig zijn.
Met als onderwerp “Triedsjes nei
it ferline” waarbij hij ons wat
meer zal vertellen over Stinzen
en States in Fryslân. 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 ●
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Gaat u ook mee “De hort op”
met Tetje van Toen?
Een avond speciaal voor alleengaanden 60+
en gehuwden 65+ op woensdag 16 maart om
19.30 uur in de kruiskerk, namens de diaconie
van Berltsum.
Tetje van Toen is een gezellig stadstypetje.
Zij kletst en zwetst op humoristische wijze
verhalen en bekende liedjes aan elkaar.
Een unieke voorstelling die zorgt voor
gezelligheid en ontspanning. In de voorstelling
“De hort op” neemt Tetje van Toen ons zingend
mee naar buiten. Vanuit de stoel kunnen we genieten van alle
oude verhalen over buitenspelen, een dagje er op uit, met het rijtuiggie op weg naar de zon of gezellig naar de speeltuin. We zullen
onszelf herkennen in de verhalen en liedjes.
U kunt zich tot maandag 7 maart opgeven bij: Dhr. K. Tolsma,
Buorren 46, tel: 0518-461321. Indien u vervoer nodig heeft, dit
ook graag doorgeven aan dhr Tolsma ●

Thema stille week 2016,
“Zet een stap naar de ander’’
Als voorbereiding voor de Stille week (21 t/m 26 maart a.s.) is
er opnieuw een commissie samengesteld die heeft nagedacht
over de invulling van deze bijzondere week in ons kerkelijk
jaar.
Iedere avond zal er een dienst (een vesper) worden gehouden. Het
bijwonen van deze bijzondere vieringen is een manier om tot persoonlijke bezinning te komen. In de vieringen is ruimte voor stilte,
meditatie, zang en muziek. De vespers op maandag-, dinsdag- en
woensdagavond beginnen om 19.00 uur en duren niet langer dan
een half uur.
Drukte in de Stille Week?
Geen tijd dus voor overdenking van het lijden en sterven van de
Jezus Christus… Misschien toch niet zo’n vreemde gedachte om dit
jaar in die week de agenda’s dagelijks EEN HALF UURTJE schoon te
vegen om samen te komen, om even STIL te worden in die laatste
week van de Veertigdagentijd, zet gerust die stap!
• Op maandag, dinsdag en woensdag (21 t/m 23 maart) zijn de vespervieringen. Iedere avond een kort moment van bezinning, een
korte samenkomst waarin we samen stil worden, samen lezen
uit de bijbel, samen zingen en bidden en ons zo richten op het
lijden en sterven van Christus. Het kan ons helpen om bewust
naar Pasen toe te leven.
• Maandag 21 maart, vesperviering m.m.v. de Cantorij 19.00 uur
• Dinsdag 22 maart, vesperviering 19.00 uur
• Woensdag 23 maart, vesperviering m.m.v. Nota Feliz 19.00 uur
• Witte Donderdag vormt samen met Goede Vrijdag en Stille Zaterdag ‘De drie dagen van Pasen’, het einde van de 40-dagentijd en
het begin van het Paasfeest.
• Witte Donderdag - avondmaalsviering 19.30 uur
U bent u welkom in een dienst waarin het avondmaal wordt gevierd. Waarin ons in brood en wijn de tekenen van hoop worden
aangereikt.
• Op Goede Vrijdag herdenken we het lijden en sterven van Jezus
19.30 uur
• De dienst op Stille Zaterdag begint in duisternis. De nieuwe paaskaars wordt ontstoken, het licht wordt doorgegeven: vanuit de
duisternis gaan we naar het licht. 21.30 uur ●

Samar in Momint...

“Buisman meets Nespresso!”

Muzikale noot van Muzykferiening ‘ OpMaat’
Schoolproject concert
Vrijdagavond 29 januari 2016
stonden maar liefst 28 jeugdige
muzikanten op het podium van
Sans Souci. Backstage kregen ze
eerst allemaal een lekkere snack;
patat en een hapje naar keus. Na
het eten werd de spanning met
de minuut groter en voor sommige muzikanten was bewegen
dan ook de enige oplossing. Tikkertje en verstoppertje was de

“Jong muziektalent in Berltsum”

remedie tegen de stress. Rond
een uurtje of kwart voor zeven
was het dan toch echt de hoogste
tijd om het podium te betreden.
Rij voor rij werden de blinkende
bugels, cornetten en trompetten
uit de koffers gehaald. Even “inspelen” en ze waren klaar voor
een avondvullend programma.
Ze lieten onder leiding van Syde
van der Ploeg, de ingestudeerde
liederen horen met als spetterend slotstuk: Fireball. Om te ervaren hoe het is om dirigent te
zijn mochten twee jongeren het
korps 'OpMaat' dirigeren. Het
korps was ook aanwezig om de
pauzes van het jeugdorkest even
op te vullen. Het was een prachtig concert en wij als 'OpMaat'
hopen van harte dat we veel muzikale harten bij de jeugd en de
ouders hebben doen laten klop-

pen. Mocht dit het geval zijn dan
is muziekles natuurlijk wat voor
jou! We heten je graag welkom;
je instrument staat al voor je
klaar.
Federatieconcert op 6 februari
2016
Ieder jaar organiseert de Stichting Federatie voor Muziekverenigingen in Menameradiel een
concert waar alle orkesten van
de gemeente aan mee kunnen
doen. Dit concert is altijd in
de kerk van Bitgummole. Wij
waren als derde orkest aan de
beurt. We speelden de stukken:
Lex Paciferat; Festive Overture
en the Snowman met een mooie
sopraansax solo gespeeld door
Doeteke Vrieswijk.
Foto’s zijn te vinden op onze site:
www.opmaatberltsum.nl ●

Laat u ons beamke bloeien?
Donderdag 4 februari 2016 is ons laatste Berltsumer Beamke, bij de Spar, geplant. In dit boompje
kunt u een vraag of aanbod ophangen. Dit is een eenvoudige manier om met elkaar in contact te
komen en voor elkaar iets te betekenen.
Vrijwilliger Willem Groen had de eer om het boompje, doormiddel
van het ophangen van een vraag, officieel te openen.
De Berltsumer Beamkes zijn het initiatief van de werkgroep Berltsum
Foarút. Op vier locaties in ons dorp staan deze boompjes: de Spar,
kerk, Groene Kruis en in Berlinga State. De beamkes zijn mede mogelijk gemaakt door: Ben Roersma ( verf) en de Tourrebout voor het
maken en schilderen ervan. De beamkes kunnen de verbindende factor tussen onze dorpsbewoners zijn. U heeft misschien vragen van
praktische aard; grasmaaien, boodschappen halen, even naar de kapper brengen etc. Maar u kunt ook denken aan vragen met een sociaal
karakter: samen creatief bezig zijn, maken van een wandeling of het
bezoek brengen aan een muziekavond. Op wie kunt u dan een beroep
doen? Hulp vragen is best lastig. Daarom gaan we u daarbij helpen.
We wonen in een actief dorp, met veel vrijwilligers. Dus er zijn vast
en zeker mensen die iets voor u kunnen betekenen door de vraag uit
het boompje te nemen. Zij zullen dan contact met u opnemen om u te
kunnen helpen. U kunt als vrijwilliger ook zelf een aanbod plaatsen.
Er is geen minimale leeftijd om vragen in ons boompje te hangen of
op vragen te reageren. Iedereen is welkom. Wij hebben het initiatief genomen om de Berltsumer Beamkes te plaatsen, nu is het aan u
en jou om in actie te komen. Plaats deze week een vraag, en laat de
beamkes bloeien. Komt u liever via de digitale snelweg in contact met
vrijwilligers? Dat kan door een account aan te maken op onze site:
www.berltsumfoarut.nl, Werkgroep Berltsum Foarút ●

Vrijwilliger Willem Groen “plant” een
Berltsumer Beamke bij de Spar.

Hoe een Oostenrijker de Berlikumer samenzang beïnvloedt
De van oorsprong uit Oostenrijk afkomstige Johannes Mitterreither had nooit kunnen bevroeden
dat 235 jaar nadat hij het orgel in de Koepelkerk van Berltsum bouwde, zijn naam met zoveel eer
en respect zou worden genoemd.
Op vrijdagavond 22 januari 2016
is het orgel na een grondige restauratie weer in gebruik genomen. Deze restauratiewerkzaamheden werden uitgevoerd door de
firma Reil uit Heerde. Dit bedrijf
had tijdens een eerdere reconstructie in 1980, het orgel ontdaan van allerlei zaken waarvan
diverse orgelbouwers in de loop
van de voorgaande twee eeuwen
het nodig vonden om aan dit
orgel toe te voegen. In het afgelopen jaar heeft vooral het hart
van het orgel (= de windlade) een
restauratie ondergaan. Deze had
bij de reconstructie in 1980 ook
al een restauratie ondergaan. Er
hebben nu echter aanpassingen
plaatsgevonden die beter bestand
zijn tegen temperatuur- en vochtverschillen. Zoals de heer Hans
van Reil het benoemde: “Bij de
laderestauratie komt al die kennis weer van pas, zoals we die de
laatste jaren hebben opgedaan.
De pijpen waren eveneens hier

en daar iets uit het lood, deze
zijn dus nu ook weer in perfecte
conditie.” Verder is de stemming
van het orgel licht gewijzigd.
Om samenspel met andere instrumenten mogelijk te maken
is hiervoor een transpositieklavier toegevoegd. Dit losse klavier
kan op het manuaal worden geplaatst, waardoor nu ook koren,
korpsen en solisten begeleid kunnen worden. Een in Nederland
weinig voorkomende toevoeging
en duidelijk een verbreding van
de mogelijkheden.
De vele aanwezigen hebben deze
avond kunnen genieten van de
klanken zoals die door de bekende organist Theo Jellema op
het orgel naar voren werden gebracht. Deze organist wist verder
nog te vertellen dat dit het eerste
kerkorgel in Friesland is geweest
waarbij het klavier aan de zijkant
was geplaatst. Dat dit orgel ooit
door een Oostenrijker is gebouwd
kwam volgens hem voort uit het

gegeven dat in het buitenland
van de 18e eeuw en daarvoor, een
orgelbouwer van de vorst permissie moest hebben om een orgel
te bouwen. En dit ging dus niet
zomaar. In Nederland was dit
echter vrij. Er kwamen dan ook
meerdere buitenlandse orgelbouwers naar Nederland. Zo heeft
ook Johannes Mitterreither in
ca. veertig kerken in Nederland
orgels kunnen bouwen. Hiervan
zijn al veel orgels door de tand
des tijds verloren gegaan. Echter
ook in Zaandam, Leiden, Leiderdorp en Dalem kunt u nog orgels
van deze orgelbouwer bewonderen.
Dat de ervaren organist Jellema
onder de indruk was van het gerestaureerde orgel in de Koepelkerk, bleek wel uit zijn bewoordingen: “Dit is het meest elegante
orgel in Friesland en met veertien registers op één klavier is het
zelfs een unicum” ● DICK

Berltsum kultuer
Jeugdtoaniel “Elts syn Rol” hâldt nivo fêst
Doe’t it jeugtoaniel in pear jier lyn promovearre, wie de grutte fraach: Kinne sy dizze stap wier meitsje
en it nivo fêst hâlde? Nei it sjen fan “De Heksen”, skreaun nei it boek fan Roald Dahl waard ik bliid.

De gearkomste fan de Heksen; op de foto f.l.n.r.: Marlies Wiersma, Emma Wassenaar, Anke Reitsma, Hester Zijlstra, Esther de Vries, Tori Hijstek en Opperheks
Siebrigje Wiersma.
In grutte groep bern, dy’t ûnder lieding fan Jantien Hoekstra
frijút stiene te spyljen. Prachtich om dit mei te meitsjen. Twa
foarstellingen yn “It Heechhout”
en beide útferkocht. By heksen
tinke jo oan grutte puntmûtsen?
No ferjit it mar. De heksen wiene
hartstikke keal. En derby wiene
se ing. De bern yn ‘e seal op de
foarste rige wiene sels in bytsje
bang. Mar oan ‘e ein wiene de
heksen feroare yn mûzen, en de
katten wisten dêr wol rie mei. As
skreauwer ha jo soms in streepke
foar. Ik mocht de lêste repetysje
bywenje en dêrnei op sneintemiddei de útfiering foar it publyk. Regisseur Jantien hie it dit
jier goed foarinoar. Mei in echte
power-speech hie sy de bern op
skerp setten. Sy spruts har wurdearring út foar de bern doe’t ien
fan harren troch in ûngemak yn
’e rolstoel te lâne kaam en se der
meiinoar foar soargen dat dizze
‘Opperheks’ dochs har rol útfiere

koe. Yn it toanielstik binne we
yn Noarwegen by Beppe en Lammert, in beppesizzer. Tagelyk is
de skoalle yn sicht. Wy hearre de
bern inoar narjen en dwersbongeljen. Dit is sa opsetten dat it
gerop en geraas liket, mar omdat
de bern hieltyd nei-inoar wat sizze, is alles prima te ferstean. Derby tagelyk in komplimint foar de
gelûdfersterking yn syn gehiel.
Mar wat kinne bern wreed nei
inoar wêze!
As de earste heks harren inge
toan hearre lit, wurdt it op sneintemiddei wol wat stil op ‘e
foarste rige wêr’t de bern sitte.
Mar as de skoaljeugd op it toaniel
sjongt “Wy binne net bang, mar
wy kinne des te better sjonge”
ferdwynt de ûnrêst. Wannear
Lammert en de oare bern skoalfakânsje krije, bliuwt Lammert
thús omdat Beppe longûntstekking hat. Wat wolle jo ek. Beppe
rookt sigaarkes. Dan komt er de
moochlikheid om dochs noch

op fakânsje te gean en komme
Beppe en Lammert terjochte yn
it hotel wêr’t ek de heksen yn
petear binne. Wannear de eigenwize Frou Jenkins en harren
hieltyd snobjende dochter hun
gesicht dêr ek sjen litte is it feest
kompleet. It petear fan ‘e heksen
is bysûnder om te sjen. By it begjin fan it petear is der in ritueel.
Derby wurde de prûken ôfdien,
en sjogge wy de heksen mei in
keale holle. De heksen witte wol
rie mei it optwingerige en oer
it hynder tilde famke fan âlders
dy’t allinnich mar each hawwe
foar hun eigen bern. Hja wurdt
feroare yn in mûs. Mar ek Lammert wurdt in mûs. Mar beppe
soarget foar in grutte feroaring
op it toaniel. De katten soargje
derfoar dat de mûzen ferdwine
en alles wer op syn poatsjes
terjochte komt. Hoewol de Opperheks (Siebrigje Wiersma) yn
‘e rolstoel it toaniel op en del
moast, hie hja hiel gau de seal op
har hân. Sy bespile dan ek it publyk, wie de jinge wa ‘t net Frysk
mar Bildts spruts.
It publyk hat mei folle wille nei
dizze jonge toanielspilers sjoen,
dy’t ek sjonge en rappe koene.
De minsken yn ‘e seal wiene
stil, want jimme holden hun
oandacht fêst. Moai oanklaaid
toaniel en in fersoarge gehiel.
Foar alle spilers in grut komplimint. Regisseur Jantien is fiif jier
dwaande west om dit mei op te
bouwen mar stoppet no. Sy lit de
spilers it folgjende witte: “5 jier
jongereintoaniel: Gouden mominten, kostbere oantinkens, it
giet jimme goed en ferjit net:”
“It is in feest om op it toaniel te
stean.” ● DICK
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AGENDA
21 februari 15.00 uur	Arie Vuyk - ‘Alles en de rest’.
		
Ioannis Teatertsjerke Wier
24 februari 10.00 uur	Kofjemoarn St. Welzijn Middelsee, Groene
Kruisgebouw
04 maart		
Oud papier - Opmaat
16 maart
19.30 uur Tetje van Toen, Kruiskerk.

Cabaretier Arie Vuyk met ‘Alles en
de rest’ in Ioannis Teatertsjerke
Arie Vuyk is van oorsprong componist. ‘Nog heel af en toe ga
ik op de stoel van een componist zitten en doe ik een poging
ook iets te maken’.
Hij acteert, regisseert, is
tekstschrijver en is als presentator inzetbaar voor radio- en televisiewerk. Daarnaast maakt hij voor de
(geestelijke) gezondheidszorg
voorstellingen op maat. Alsof
dat nog niet genoeg is, geeft
hij lezingen over klassieke
muziek en grote componisten. ‘Maar op de eerste plaats ben ik
cabaretier’. Als cabaretier begint hij in 1993, eerst als ‘zwoeger in
de marge van de marge’. Nadat hij tweede wordt op Limburgs Cabaretfestival en in 2001 het Parkstad Cabaret Festival wint, zet de
stijgende lijn zich in. ‘Maar de nieuwe Youp of de tweede Freek?
Nee, de unieke Arie!’. Een voorstelling van Arie Vuyk is als een
goed gevulde goodiebag: de ene verrassing na de andere en voor
elk wat wils, maar wel op een milde manier. ‘Grof ben ik eigenlijk
nooit’. Hij staat er om bekend zijn woorden op een goudschaal te
wegen, zonder aan grapdichtheid in te boeten. En hij zal niemand
het podium ophalen of de eerste rij lastigvallen. Tenzij daar niemand zit. Het Algemeen Dagblad daarover: ‘Zijn typetjes scoren
bij het publiek... Een evenwichtige voorstelling met tal van rode
draden, van een onbevreesde artiest met ervaring’. Andere reacties uit de pers: ‘Publiek giert om teksten van Arie Vuyk’ en ‘Een
blijvertje in cabaretland’.
Hij speelt graag in kleine zalen, want 'dan bereik je ook echt iemand. De massa hoef ik niet te bereiken. De massa is niet interessant. Ik zit niet op klapvee te wachten’. Veel cabaretiers geven
alles, maar alleen Arie geeft u ook nog de rest. Het gevolg is een
avond vol gebulder, gegniffel en gegrinnik. U krijgt zelfs een pauze cadeau!
Zondag 21 februari 2016 om 15:00 uurin de Ioannis Teatertsjerke, Lautawei 5a, Wier. Entree € 10,00 Reserveren: s.sevenster@
hetnet.nl of 0518-471123. www.ioannistheatertsjerkewier.nl ●

We will rock you… Berltsumer voetbaljeugd rockt de pan uit!
Een ongelooflijke happening vrijdag 5 februari jl. De muziektempel Sans Souci is nog aan het
naschudden na een rockbeving die zelfs in Groningen zijn gelijke niet kent en waarbij de wereldvermaarde “Schaal van richter” niet eens toereikend is!!
Kinderen, ouders, kennissen en
zelfs Pake’s en Beppe’s verdrongen zich om de beste plaatsen
om dit nu al memorabele “Rockevent” te kunnen gadeslaan. Na
tien zinderende acts waren het
uiteindelijk de rockers van de
“Freaking” F1 die na een spetterende show de hoofdprijs in ontvangst mochten nemen!
Maar wat een avond! De ouderen stonden te glunderen, mee
te deinen en vervaarlijk hun
hoofd te schudden op alles wat
de hoofdletters ROCK verdiende!
Want lieve mensen, wat kwam
er al niet voorbij aan klassiekers uit lang vervlogen tijden.
Queen, Aerosmith&Run DMC,
Bil Haley en ondermeer ACDC’s
“Thunderstruck”!! Dat wij dit als
senioren nog mochten beleven:
Een sensationele rockavond vertolkt door de voetbaljeugd van
Berltsum en bijna opgedragen
aan hun ouders, trainers en overige senior leeftijdgerechtigden!!
Jong en oud volwassenen die bij

voortduring uit nostalgie een
traantje moesten wegpinken en
misschien dan wel hun wilde en
lange haren waren verloren maar
niet hun passie voor rock!! Normaal gesproken waren het de allerjongsten die zich verdrongen
voor het podium, gekke bekken
trekkend en met bewegingen van
elastiek… Nu waren het de ouderen die, zij het iets strammer,
meegolfden bij zoveel muzikaal
en bombastisch geweld! En dan
natuurlijk de playbackwedstrijd
met als ultieme prijs de eeuwige
roem en de Sake Faber wisselbokaal!! Fel en amechtig werd er
voor de hoogste plek gestreden
en gezien de sublieme vertolkingen moet Youtube wel grijs zijn
gedraaid! Hoe levensecht met
fantastische schmink, lederen
rockkledij, snerpende gitaren en
uitzinnige “moves”. Daarbij nog
de soms angstaanjagende mimiek maakte deze editie tot wereldvermaard!! Natuurlijk kan er
dan zoals zo vaak in wedstrijden
maar één winnen en die uitein-

delijke eer viel na ampel beraad
door de vakjury bestaande uit
Hendrik van der Baan en Jeffrey
Draaisma te beurt aan de F1.
Een meer dan terechte uitverkiezing gezien hun waanzinnige
vertolking van een rocksalvo

getiteld “Freaking F1”!! De MD1
legden beslag op de tweede stek
met “Happy Lean On” waarna
het klassement werd besloten
met de derde plek voor de F2 met
hun vertolking vanRun DMCAerosmith!! Ja dames en heren,
wij hebben er een nieuwe rockgeneratie bij! De gastheer van
de avond Jacob Dirk Tuinenga,
in de volksmond JD, was in een

bloedvorm en reeg de avond als
een professional aaneen. Zo uit
de stal van Joop van Ellende!
En dan was het nadien nog lang
onrustig in Sans Souci. Zelden
zal er zo lang nagepraat zijn dat
men zich verplicht voelde een
drankje te nuttigen. De avond
zou nog tot in de late uurtjes nagalmen en het woord Rock lag op
ieders lippen…
Wat moet er de volgende editie
wel gebeuren om deze unieke
happening te overtreffen. De
jeugdcommissie zal er ongetwijfeld buikpijn en slapeloze nachten van overhouden!!
Het jeugdbestuur, wellicht met
hun openingsact niet in de grootste vorm, gaf aan het einde van
de avond een ieder nog wel de
woorden mee, zelf bedacht overigens: We will rock you!!
Tot volgend jaar!!
Een muzikale groet voorafgaande aan de sportieve!
De wederom voltallige Jeugdcommissie! ●
Naast voetballen kan de jeugd van
Berltsum ook geweldig rocken!

www.robs-tuincentrum.nl

Ouderwerts lekker vlees van
Nederlandse koeien en lammeren

Veilingverse aanbiedingen
en voordelig geprijsd

Dykstra State

(Let op onze wekelijkse aanbiedingen in de Franeker Crt.)
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Bitgumerdyk 24, 9036 VS Menaam
Zie ook www. friesvleespakket.nl

Proeverij Dykstra State
Zaterdag 27 februari van 11:00 tot 17:00 uur
Laat u inspireren door de rijkdom van het Friese platteland
Wat dacht u van:
• Het vlees van onze Fries Hollandse runderen
• Onze nieuwe Wilde ganzenvleesproducten
• Uitgebreid aanbod van peulvruchten
• Ingemaakte stoofperen en aanbod van aardappelrassen

Laat u verrassen door ons aanbod vlees,
kaas en streekproducten
Bedrijfseconomische adviezen
Sparringpartner
Vertrouwenspersoon
Registeraccountant
Financieel adviseur

Proeverij
en
toegang gr
atis

Durk Osinga RA Kleasterdyk 3a 9041 VH Berltsum
T: 06-17 14 61 34 • E: info@osinga-adviesdiensten.nl

www.osinga-adviesdiensten.nl
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Soms kom je er alleen niet uit...

Tichelersdyk 28b Berlikum

■ MATRASSEN, LATTENBODEMS, DEKBEDDEN,

'Vivita' | Praktijk voor
psychosociale therapie
en rijangstbegeleiding

Lid van:

KUSSENS, BEDLINNEN
■ DAMES- EN HERENKLEDING
■ WERKSCHOENEN, KLOMPEN, DAMESSCHOENEN
■ GEREEDSCHAPPEN
■ AUTO ONDERHOUDSPRODUCTEN,
AUTO/AANHANGWAGEN ONDERDELEN
■ SPEELGOED
■ HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN
■ BREI- EN HAAKGAREN, HANDWERK ARTIKELEN
■ LEVENSMIDDELEN
■ VERF EN SCHILDER ARTIKELEN
■ HOME DECORATIE
■ HONDENVOER
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En grat eur!
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Kijk voor meer informatie op www.berlikum.com
of op onze facebookpagina

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

Berltsum | 0518 46 2552 |

www.vivita.nl
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