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De tiid van myn libben Elts syn rol
Ook dit jaar heeft Elts Syn rol weer een prachtig stuk ten tonele gebracht. Deze keer van de bekende toneelschrijver Alan Ayckbourn. Leuke teksten met een mooie setting en spontane acteurs.
Meer hoeft theater niet te zijn. En laat dat nu net datgene zijn wat we hier door Elts Syn Rol voorgeschoteld kregen.

In famke sit oan tafel en wachtet op it iten. Dan set har mem in
moai grut stik roze zalm op tafel . Freget it famke: “Mem, is dit
seemearmin?”
Op vakantie met Opa en Oma deden we het spelletje: ‘noem een
dier dat begint met dezelfde letter als jouw naam’. Nadat kleine
Simon (5) vier keer aan de beurt was geweest en er een aantal
had genoemd (slang, salamander, schaap en sneeuwuil) was hij
weer aan de beurt. Hij dacht even na en riep: Soepkip!
Oma: "Dikkertje Dap staat op de ..." Kareltje: "trap," Oma: " 's
morgens vroeg om ..."
Kareltje vult de tekst aan met woorden als: trap, giraf, etc. Na
een paar keer oefenen kent hij de eerste regel voortreffelijk en
past hem een paar dagen toe op z'n moeder. Moeder, zwanger
van de tweede zoon stapt op de trap en Karel begint vrolijk te
zingen: "Dikkertje Dap, staat op de trap."
Brenda is de hele dag al niet lekker, maar 's avonds huilt ze in
bed, grijpt naar haar oortje en roept "Au, au, me oor doet so
pijn". Mama pakt een zetpil en zegt: "kom maar lieverd, mama
stopt even een pil tussen je billen". Brenda is prompt stil, kijkt
mama verontwaardigd aan en snauwt: “ik zeg toch, heb pijn in
mijn oor en niet in mijn billen!? ●

Van Kruiskerk naar MFC, helpt u mee?
Berltsum krijgt een MFC… Daarvoor vragen we jullie betrokkenheid en bijdrage. De werkgroep MFC Berltsum is al sinds
2012 bezig met de plannen om dit te realiseren. En zoals
jullie weten heeft de Gemeente Menameradiel afgelopen
december een prachtige subsidie toegezegd om dit MFC te
realiseren.

Gerard en Laura komen samen
met hun zoons Willem en Joost
en hun respectievelijke partners
Stefanie en Marina om de verjaardag van Laura te vieren. Geleidelijk aan echter worden oude
wonden opengereten en krijgen
we aan de hand van flashbacks
en een flashforwards zicht op
het familieleven en de respectievelijke relaties van hun zonen.
Een mooi en efficiënt decor
vormt de achtergrond voor dit
verhaal: een lokaal restaurant
van vage Italiaanse origine met
in het midden een grote tafel en
aan weerzijden twee kleinere ta-

fels. We zien een opeenvolging
van etentjes waarbij Willems
huwelijk en het transportbedrijf
van pa op de klippen loopt en leren wij hoe de brave, schrikachtige Joost aan zijn bonte partner is
gekomen, maar ook dat moeder
jaren geleden is vreemdgegaan
met de broer van Gerard.
De dialogen zijn scherp, maar
vaak ook heel grappig en worden
goed gebracht door de acteurs
(de introductiescene had wat
korter gekund, maar dat is detailkritiek). De komische intermezzi
van Ernesto en zijn obers zorgen

voor de nodige ontluchting. Door
de structuur van het stuk blijf je
als toeschouwer je aandacht bij
het stuk houden en krijg je ook
weinig kans om afgeleid te worden. Er wordt namelijk constant
geswitcht van de centrale tafel
(waar Gerard en Laura nog alleen zitten nadat hun zoons het
restaurant hebben verlaten) naar
de twee tafeltjes aan de zijkanten en dat zorgt voor de nodige
dynamiek.
Kortom: een plezierig stuk, dat
door Elts Syn Rol goed uit de verf
is gekomen ●

WOM - Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Menameradiel
Collecte 21 maart - 2 april in
alle dorpen van de gemeente
Menameradiel.
De WOM heeft geld nodig voor:
Bijdragen, vooral micro-kredieten, aan kleine tuinders en veehouders in NW-Roemenië voor
een betere bedrijfsvoering. Proefvelden voor selectie geschikte
aardappelrassen. Onkostenver-

goeding voor onze Roemeense
adviseur dhr Somogyi die zorgt
voor nieuwe initiatieven en de
begeleiding en controle van de
projecten.
Opknappen en inrichten van
een ‘dorpshuis’ in het dorp Sinmiclaus: ontmoetingsplaats, vormingscentrum, voorlichting en
begeleiding van ouderen en jonge gezinnen van alle ‘richtingen’.

Hierbij werkt de WOM samen
met de Menamer werkgroep Sinmiclaus. Stimuleren van het Fair
Trade ideaal (eerlijker inkoop van
produkten van boeren en ambachtsmensen) in Menameradiel
en de nieuwe gemeente Waadhoeke.
Meer
info:
www.menameradiel.nl, onder ‘WOM’ of via 058
2541542 ●

De komende maanden gaan
we van start met verschillende
nieuwe groepen. Deze groepen gaan zich allemaal met
verschillende taken/deelgebieden bezig houden. We starten
binnenkort met de volgende
teams:
• Bouw en realisatie
• Exploitatie
• Communicatie en PR
• Vergunningen en financiën
Er is nog heel veel werk te doen
voordat we kunnen beginnen
met verbouwen, en daarvoor

zijn we op zoek naar… JOU!!
In het bijzonder zijn we op
zoek naar (jonge) creatieve
mensen die willen leren wat
besturen en organiseren is. Dit
kan een leuke werk of studie
ervaring zijn!
Wil jij meewerken aan het realiseren van ons Berltsumer
MFC en wil jij zitting nemen
in een werkgroep? Laat het ons
weten! Voor vragen kun je bellen/mailen met Jurjen Kuikman
(06 2423 7275 of mail naar jurjen@sipelsop.nl) ●
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NAAR EEN
BEWANDELBARE WEG...

Bern mei in ferhaal: Renate Tuinenga
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Renate Tuinenga. Zij is leerling
van Lyts Libben en zit in groep 8. Het is een belangrijk schooljaar waarin onder meer de keuze wordt gemaakt voor de vervolgstudie. In het onderstaande
verhaal vertelt zij ons iets over zichzelf. Onder andere 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 Renate Tuinenga!
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...ALS JE ZELF EVENBouwen
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WEG KWIJT BENT.
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Ik heet Renate Tuinenga en ik ben 11
Bij bouwen komt nogal wat kijjaar. Mijn vader heet Freerk Tuinenga
ken. Hoe omvangrijker het proen mijn moeder heet Tineke Groenject, des te meer partijen zijn
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school gaan in groep 8 is dat het vergeteam. Spreekt u dit aan? Spreek dan eens af met Zijlstra Bouw in Berlikum.
schap aanvult en functioneert
lijkbaar is met het gevoel in groep 7,
als één team.
Zijlstra Bouw. Altijd in vorm.
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Activiteiten op CBS de Fûgelsang
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Op dinsdag 16 februari 2016 heeft groep 4 van CBS de Fugelsang een gezonde
smoothie gemaakt. Vanille yoghurt met lekker fruit in de blender smaakt
heerlijk!
• Wanneer geef je je kinderen zakgeld,
hoe laat je ze sparen voor iets moois of
iets leuks?
• Hoe vertel je je kinderen wat seks is?
En wat en wanneer vertel je wat er allemaal in hun lichaam verandert? En
hoe leg je ze uit respectvol om te gaan
met elkaars seksuele geaardheid?

Eartiids en No…
De telefoan
Soms fernuverje ik my oer de wrâld dêr’t wy yn libje. Nim bygelyks de ûntwikkeling mei ús telefoan. Tsien ier ferlyn hie nimmen noch sa’n ding dy't je oeral
mei hinne nimme koene. Doe hiene we hast allegearre in thústelefoan dêr’t je
berikber op wiene. As je dan wat witte woenen, dan waard der efkes belle as
men stapte op de fyts as yn de auto der nei ta. Hjoeddedei sjogge je dat lang sa
bot net mear.
Elkenien rint mar mei sa'n ding yn de bûse. Men mient ûnmisber te wêzen en men
wol neat misse. Dat is fansels net foar elkenien sa, mar je sjogge it dochs in soad. It
is súver skande dat wy nea mear in lange brief hoege te skriuwen. Ik fûn dat altyd
prachtich en siet yn spanning by de brievebus te sjen as der ek post foar my wie.
Hjoeddedei dan stjoere we in app’ke as in sms’ke en dat giet sa fluch dat je binnen in
pear minuten soms al wer in antwurd ha. Dêr is op himsels neat mis mei, mar dochs
mis ik it soms. Wy libje yn in wrâld die sa fluch en sa faak feroaret. De âlderein kin it
mar kwealik byhâlde. En ik jou ta, it gjit my soms ek te hurd en ik snap der soms ek
hielendal neat fan. Ja ús telefoantsje, dêr is in soad mei bard de lêste jierren.
Eartiids wie in telefoan om mei te beljen en fierder koene je der neat mei. Dat is no
wol oars. Us hiele libben stiet sawat op de telefoan. Beljen, sms’en, appen, sosjale
media en nim mar op. Hat elk eins noch wol in sosjaal libben? Ik betraapje mysels
der soms op dat ik oeral wêr’t ik bin wol even op myn telefoan sjen moat, ik soe ris
wat misse kinne, of dochs net?
Wês no ris earlik. Je misse dochs einlik safolle net. As wy no ris wat mear nei ús moaie
doarp seagen en wat minder op ús telefoan. Dan is de wrâld sa prachtich as die mar
wêze kin. Dan sjogge we de minsken op ‘e dyk wer rinnen, we sjogge de fytsers wer
fytsen en de auto’s wer riden. We ha each foar inoar en tinke mei inoar om inoar.
Nee, ús telefoan dêr is neat mis mei, mar ús eagen dwale wolris de ferkearde kant op
en dat moatte wy net wolle. ●

dit mijn laatste jaar op deze school zal
zijn. Voor aanvang van dit schooljaar
keek ik erg uit naar de doemiddagen op
andere scholen en op de open dagen.
Waar ik echter niet naar uit keek was
de “grote stapel” schoolopdrachten met
veel herhalingswerk!!
Omdat mijn ouders niet meer bij elkaar
zijn woon ik op twee verschillende plekken. Ik blijf wel gewoon op de OBS Lyts
Libben en in Berltsum woon ik dan met
mijn vader op de Mulseleane. Ik vind het
wel leuk op deze school en mijn lievelingsvakken zijn creatief, gym en rekenen. Samen met mijn vader en moeder
heb ik heel veel scholen bezocht op
open dagen en hebben zodoende van
iedere school een goede indruk gekregen. Hierdoor hebben we makkelijk een
keuze kunnen maken. Uiteindelijk is de
keus gevallen op het Leeuwarder Lyceum. Wat betreft het beroep dat ik later
zou willen doen vind ik het moeilijk om
een keuze te maken. Misschien iets met
dieren of juf en dan met het vak creatief
of gym in het voortgezet onderwijs. Tot
zover de bevinding van Renate Tuinenga
in deze jeugdrubriek. Volgende maand
mogen we weer een ander jeugdig persoon uitnodigen voor een vervolg! ●

Workshops voor ouders op CBS De Fûgelsang
• Waarom is (voor) lezen zo belangrijk
en hoe bevorder je het lezen van je
kind of hoe lees je het beste voor?

Op al deze vragen en meer wordt in diverse workshops met gastsprekers Marieke Slagter van Siriz, leesconsulente
Thea van der Meer en een voorlichter
van de Rabo bank antwoord gegeven op
dinsdagavond 5 april 19.30 uur op basisschool De Fûgelsang in Berltsum. Het is
een ouderavond van ouders voor ouders
maar andere belangstellenden zijn vanzelfsprekend van harte welkom.
De entree is gratis en na afloop is er
gelegenheid om na te praten onder het
genot van een drankje. Kijk voor meer
informatie op www.fugelsang.nl ●

Nieuws van Okidoki
Van woensdag 27 januari tot en met zondag 7 februari hebben de Nationale
Voorleesdagen plaatsgevonden. Hierin stond het boek 'Hoera we hebben er een
geitje bij' centraal.
Op woensdag 27 januari was er een voorleesontbijt, de kinderen van Okidoki
konden die ochtend smullen van lekkere croissantjes een stukje suikerbrood
of een lekker gekookt eitje. Op donderdag 28 januari zijn we 's middags met de
oudste kinderen naar de geitjes geweest
van de familie van Dijk.
We mochten de geiten aaien en een
stukje brood geven. Dat was voor sommige kinderen best een beetje spannend
want de geiten waren best wel groot.
Ook waren er nog konijnen, kippen en
schapen en ook zij lustten graag een
stukje brood. We willen de beppe van
Faijen nog heel erg bedanken voor het

mogelijk maken van dit gezellige uitje.
Bent u ook nog op zoek naar een gezellige opvang voor uw kind(eren) komt
u gerust eens bij ons langs ons adres is
Mulseleane 13 in Berltsum of belt u voor
meer informatie naar telefoonnummer:
0518461889 ●

Berltsum yn bedriuw
Karina de Vries blijft dicht bij haar natuur
Maar liefst 18 jaar lang was Karina de Vries verbonden aan zuivelgigant FrieslandCampina, totdat
een golf van reorganisaties haar functie onder druk zette. Een hard gelag voor een liefhebber binnen
de organisatie die zich met hart en ziel aanvankelijk verdienstelijk maakte voor de ontwikkeling
van zuigelingenvoeding.

In een latere fase van haar dienstverband verschoof haar interesse
meer naar het commerciële gedeelte: communicatie en marketing. Maar de spil van alles bleef
daarbij de liefde voor de agrifood
business. Na beëindiging van
haar avontuur bij FrieslandCampina bleef Karina niet lang bij de
pakken neerzitten maar bundelde al haar kwaliteiten in een
eigen nieuw marketingbedrijf:
Panta Rhei. Een naam die “alles stroomt” betekent en aangeeft dat het bedrijf van Karina
in beweging is. Het is daarbij
ook een eerbetoon aan haar vader die werkzaam was als chefwerkplaats bij een autodealer
en daarnaast veelvuldig hielp in
een loonbedrijf en daarmee zijn
grote passie beleefde. Een harde
werker die alles voor zijn gezin
over had en zijn grote droom, het
oprichten van een eigen bedrijf,
door voornamelijk gezondheidsproblemen niet waar kon maken.
“Myn heit die ek it ûnderhâld fan
de boat fan ‘e húsdokter en yn
ruil mochten wy syn boat brûke
foar fakânsjes. Doe’t ús heit let-

ter sels in boat kocht, krige dizze
de namme “Panta Rhei”. De vorm
van het logo van Karina haar
nieuwe bedrijf beeldt de boeg uit
van een schip, eerste letters van
haar achternaam de VriesVeenstra en het bekende “vinkje”!
Maar nog steeds met een gevoel
van trots spreekt Karina over haar
vorige werkgever. “Ik ha dêr in
geweldige tiid hân en my untwikkelje kinnen. Ik ha in hiel protte
fasetten fan it bedriuw kennen
leart. Dêr sjoch ik dan ek grutsk
op werom!” Al van jongs af aan
lag Karina haar hart bij de agrarische sector en het was niet verwonderlijk dat zij na haar HAVO
diploma koos voor de studie Levensmiddelentechnologie aan de
‘zuivelschool’ in Bolsward. Vrijwel meteen hierna kon Karina bij
FrieslandCampina aan de slag en
was de eerste stap gezet in een
vakgebied dat haar enorm aansprak. Hier heeft Karina dan ook
een enorme groei doorgemaakt
die haar in staat stelde op wereldniveau te werken. Communicatie
en marketing werden daarbij de
pijlers in een internationaal sa-

menspel waarbij de merknaam
Friso wereldwijd op de kaart is
gezet.
Producten werden hierbij via
een zorgvuldig gekozen strategie in de markt gezet zodat een
mondiaal herkenbaar en erkend
geheel ontstond. Deze functie
vergde een flinke portie gezond
verstand, geduld en samenwerking om tot succes te komen.
Strategische marketing met een
mooi woord genoemd! Hierbij kwam haar technologische
achtergrond goed van pas want
kennis over productie van zuigelingenvoeding en kennis van voedingskundig onderzoek maakte
dat zij in communicatie en marketing goed voor de dag kon komen. Dat is iets wat Karina dan
ook heel belangrijk vindt, dat de
klant weet waar de oorsprong
van het product ligt!
En nu is al die opgedane kennis
weer van grote waarde voor haar
nieuw bedrijf. Klanten en bedrijven bijstaan en adviseren over de
te voeren strategie die voor groei
en meer winstgevendheid moet
zorgen. Belangrijk daarbij is een
stukje herkenbaarheid die in het
bedrijf in alle lagen zichtbaar
moet worden. Een rode draad die
ervoor zorgt dat je door de “bomen het bos weer ziet” en zorgt
voor herkenbaarheid bij de klant.
”Dit is mijn bedrijf en daar staat
het voor!” Wichtich is in goed en
deeglik fûnemint, in goed kommunikaasje plan en in goede
marketing strategy. En fansels in
werkenber logo.” Mooie opdrachten zijn al op haar pad gekomen.
Cliënten dichtbij en veraf maar
een ieder kan rekenen op een
grote toewijding. Karina houdt
er ook van de klant te prikkelen,
zoals op haar professionele website in oneliners is te lezen. Zoals
de zin: “Je merk is té belangrijk
om aan een marketeer over te laten.” Dit vereist moed en kan een
klant op het verkeerde been zetten, maar eveneens uitdagen dat
ook van hen enige creativiteit en
meedenken wordt vereist. Vanuit
haar kantoor in hun prachtige
karakteristieke woning aan de
Hôfsleane is Karina in haar denken de vereenzelviging van Panta
Rhei! (Voor meer informatie raadpleeg de website www.pantarhei.
frl) Jan J ●

Documentatiecentrum de Grúsert
Donderdag 7 april om 14.30 u. is het de bedoeling dat we oude dorpsfilms en oude foto’s laten zien.
U kunt weer oude herinneringen
ophalen, zeker de moeite waard
om te komen. Ook zijn er foto’s
en het boek ‘Berlikum beeld van
een dorp’ te koop.
Iedereen is van harte welkom in
de zaal achter de Doopsgezinde
Kerk, Vermaningstrjitte. De kosten zijn € 2,50 p.p. incl. een kopje koffie of thee met koek. Voor
meer informatie kunt u contact
opnemen met mevrouw Weijer
tel. 06-27174696.

Het komt nogal eens voor dat
opruimacties leiden tot het weggooien van oude foto’s. Dat
is erg jammer voor het nageslacht. Er zijn heel wat mensen
in Berltsum bezig met de historie van Berltsum en die zouden
heel graag zien dat oude foto’s en
krantenknipsels door u worden
bewaard.
Wij vragen met name aan ouderen om vooral op een briefje bij

de foto’s of eventueel op de achterkant duidelijk aan te geven
wanneer en waar de foto is genomen en wie er op staan.
Er ontstaat een steeds groter bewustzijn en ook volgende generaties die op zoek zijn naar hun
wortels, het oorspronkelijke
woongebied van hun familie,
gaan op zoek naar foto’s of andere familiegegevens ●
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Binnenkijken bij…..
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.

Huis: 2-onder-1 kapwoning uit 1969
Waar:drie
Berltsum
Bijna
jaar geleden kochten wij het huis en hebben we
Woonoppervlakte: ca. 145m2
een
totale
make-over gegeven. Van donker, zwaar en
Bewoners: Pieter (36, ambtenaar en ondernemer), Henny (35, onderbenauwend
licht,
wit,(5),
frisBrecht
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Doutzen
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ee
Favoriete plek: meer dan één, iedere plek in nu
huisonze
voelt fijn
en comfortabel
heerlijke
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Hobby
trots:
hetje
opknappen
van meubels
als make-over
meubelstoffeerder
vindt
na
foto’s
kun
het eﬀect
van de
waarnemen.
Henny fantastisch om te doen, de loungestoel die je op de foto ziet vanuit
de keuken naar de woonkamer heeft ze o.a. zelf gestoffeerd

Onze interieur stijl bestaat uit lichte kleuren zoals wit en gr
gecombineerd
met
hout accenten.
Ik noem
hetEen
een
Kom binnen bij dit
creatieve
en ondernemende
gezin.
uniek huis, passend eenvoud
bij de bewoners.
heeft
ietsdessins
geheimzinScandinavische
met Het
zwart
wit
in de
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met de hond zit er bij dit huis niet in en daarom zoeken wij
het hogerop. Pieter en Henny werden verliefd op dit voorma‘Je
omgeving zou moeten weergeven wie jij bent en hoe je
lige Rabobank pand en wanneer je binnen rondkijkt snap je
uitgangspunt
eniets
debijzonders
wijze waarop
interieur
advies
waarom, het heeft
om éénik
hoog
te wonen,
het advies
geeft je een gevoel van vrijheid. En je spaargeld hoef je bij dit
huis je
niet
in oude sokkenwat
te stoppen
de originele
kluis israampje
Ben
nieuwsgierig
er nogwant
meer
achter deze
nog aanwezig, leuk detail
toch? Samen
met
dochters Doutzen,
(mariellahoutsma)
account
deel
ik
dagelijks
foto’s
van ons
Binnenkijken
(mij)wonen
Interieur
Mariëlla
vr
Tirza, Brecht enbij
Gwen
Pieterstyliste
en Henny
hier metHoutsma,
veel
het
kleinste
huisje
van
Berlikum.
plezier, maar het voormalig gymlokaal ombouwen tot hun
droomhuis is het nieuwe grote project waardoor ze dit huis
helaas moeten
Iedere
maandverkopen.
zullen wij bijzondere woningen en verhalen a

Liefs Mariël

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, 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
Wil jij comfortabel wonen én je passie als ondernemer com(mariellahoutsma)
account deel ik dagelijks foto’s van ons
bineren op één plek, kom dan langs op de Open Huizen Dag,
lees de verkoopadvertentie elders in deze krant voor meer informatie ●

Liefs Mariël

Belasting?
Bel voor de juiste aangifte

0518 - 46 18 00

www.born-graaf.nl

Specialisten
in binnen- en
buitenschilderwerk,
wandafwerking
en beglazing

Vakmanschap hoef..t.
niet duur te zijn
Prommehof 6 / 9041 GH Berlikum / telefoon (0518) 461587 - 462367 / telefax (0518) 461587

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

Run to the Mudrun Berltsum
Op dinsdag 26 april staat voor het tweede jaar de Mudrun in en rond Berltsum
op het programma. Na de geslaagde, maar regenachtige eerste editie, hoop ik
dat de weergoden de toeschouwers dit jaar beter gezind zijn. Voor de mudrunners is de regen immers een zegen: meer mud. Hoewel een beetje rennen en
klimmen met wat zonneschijn natuurlijk ook niet verkeerd is.
Mudrun, obstacle run & survivalrun De
laatste jaren zijn dergelijke varianten
erg populair geworden. In mijn ogen
vinden ze allen hun oorsprong in de survivalruns die eind jaren ’80, begin jaren
negentig zijn ontstaan in de Achterhoek
(Beltrum) en later al snel zijn opgepakt
in onder andere Leeuwarden (Survivalvereniging Leeuwarden) en Kootstertille
(Stichting Survival Kootstertille). Rondom Berltsum meer bekend zijn de Billy
The Klimmers in Bitgummole. Bij genoemde varianten gaat het er in de basis
altijd om, dat er op een loopparcours obstakels of hindernissen moeten worden
overwonnen. Een soort van stormbaan,
of met een beetje fantasie: apenkooi in
de buitenlucht. Maar hoe bereid je je nu
voor op de komende Mudrun? Wat zijn
‘the do’s and dont’s’?
Kleding
Een lange tight (zo’n strakke hardloopbroek) is het meest praktisch voor een
Mudrun. Hij is licht, neemt weinig water
op en in de hindernissen is de kans dat je

ergens achter blijft hangen ook gering.
Dit alles geldt ook voor je lichte (sport)
sokken. Verreweg het grootste deel van
dergelijke runs leidt over onverhard
terrein. Goed sluitende schoenen type
‘outdoor’ met een redelijk profiel zijn
geen overbodige luxe. Profiel dat je ook
weer nodig zult hebben in de hindernissen. Schoenen met noppen (voetbal) zijn
minder geschikt, omdat ze geen demping in de zolen hebben. Afhankelijk
van het weer kun je er voor kiezen om
een thermoshirt te dragen onder je shirt
dat je van Mudrun Berltsum krijgt. Om
tere handjes te beschermen, wordt er
soms gekozen om (fiets)handschoenen
te dragen tijdens de run. Dit vermindert
de grip in de hindernissen echter aanzienlijk. Is dus niet aan te raden.
In de volgende Op ‘e Roaster meer informatie over onder andere (klim-)techniek
en de wedstrijdvoorbereiding ●
Sportieve groet,
Mark van Krimpen

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 30 maart. Tijdens deze
morgen zal Stien Wassenaar aanwezig
zijn en ons allen voorzien van een vrolijke noot en sterke verhalen/gedichten.

• Kofjemoarn: Woensdag 30 maart 2016
• Tijd: Aanvang 10.00 uur.
• Plaats: Groene Kruis gebouw
• Kosten: € 2.50 per persoon
Voor meer informatie/ ideeën of staat
u er open voor dat de deelnemers van
de kofjemoarn nu eens bij u op locatie
komen, dan kunt u contact opnemen
met Sieta Kuipers, ouderenwerker van
Stichting Welzijn Middelsee, tel.: 0518460805 (e-mail: s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl) ●

Toneelvoorstelling
“Om te stellen, sa leaf”

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

Thuiszorg Het Friese Land organiseerde
op zondagmiddag 28 februari een toneelvoorstelling in Het Dorpshuis van
Schingen en Slappeterp “Op Haelwei”.
Deze gezellige middag was bestemd voor
cliënten van de thuiszorgorganisatie en
hun mantelzorgers uit Marssum en Berlikum.

Toneelclub It Sil Heve speelde het toneelstuk “Om te stellen, sa leaf”. Voor de inwendige mens werd uitstekend gezorgd;
in de pauze was er gelegenheid voor
een hapje en een drankje en na afloop
soep met broodjes. Dat deze middag een
groot succes was, bleek wel uit de grote
opkomst en de enthousiaste reacties ●

Berltsum feriening
Bakken vol goud, zilver, brons en karren vol
met trots bij Gymnastiek Vereniging Berlikum!
De turnsters van GVB zitten op dit moment midden in het wedstrijdseizoen en het gaat formidabel.
De dames hebben deze wedstrijd
erg hun best gedaan. Het ging
vele malen beter dan de vorige
keer. Deze keer gingen Lisanne
Terpstra en Janna Marije Hoekstra met goud naar huis. Kaylee
Ploeg en Tinie Werkhoven gingen met zilver om de nek weer
richting Berlikum. Iris Jasper en
Ilse Post eindigden als vierde.
Iets waar je erg trots op mag zijn!
Amarens Kooistra heeft goed gestreden en mag ook trots zijn op
haar prestatie.

Clubkampioenschap 2016
Op 10 februari was het feest omdat wij ons jaarlijkse clubkampioenschap hadden. De kleuters
beten het spits af en hebben heel
goed laten zien wat ze al kunnen.
En de ouders mochten ook even
proberen! Alle kleuters gingen
met een heus Kanjer Diploma
naar huis.
Tijdens het clubkampioenschap
mogen de leden onderling strijden voor medailles en bekers.
Het is een ontspannen wedstrijd
waarbij de gymnasten aan belangstellenden kunnen laten
zien wat ze allemaal kunnen. Er
zijn geschoolde juryleden aanwezig die officiële punten geven en op die manier weten we
wie welke plaats heeft verdiend.
Omdat wij iedereen een winnaar
vinden, krijgt iedereen een medaille, met trotse gezichten als
gevolg. De clubkampioenen die

dit jaar met een beker naar huis
gingen zijn: Levi Bijland, Lieke
Bijland, Robin Bijland, Marrin
Dikland, Lianda Roorda en Janna
Marije Hoekstra.
Regionale KNGU wedstrijden
Deze bestaan voor verschillende
categorieën uit twee plaatsingswedstrijden per rayon, waarbij
de turnsters met de meeste punten over beide wedstrijden zich
plaatsen voor het Fries Kampioenschap. De meiden van 12 jaar
en ouder waren als eerste aan de
beurt. Zij hadden op 23 januari
hun eerste plaatsingswedstrijd
in Stiens. Om heel eerlijk te hebben de dames hier niet laten zien
waartoe ze normaliter in staat
zijn. Toch gingen er medailles
mee naar huis. Lisanne Terpstra
won goud en Tinie Werkhoven
brons. Hun tweede wedstrijd
was 5 maart, eveneens in Stiens.

Zaterdag 20 februari was het de
beurt aan de grootste groep turnsters van Berlikum. Ook deze dames mochten hun kunsten vertonen in Stiens. Er was veel publiek
en de sfeer was goed. Onze turnsters hadden het zichtbaar naar
de zin. Erg leuk om te zien hoe
ze samen plezier hebben. Want
daar gaat het om! En wat hebben
de meiden het goed gedaan. Iedereen heeft waardig geturnd en
er gingen dan ook veel medailles
terug naar Berlikum. Goud voor
Robin Bijland, zilver voor Daniek Weijer, Fiona Wassenaar en
Lianda Roorda. Brons was er voor
Mila Dijkstra, Rixt Lommerse en
Su Lin Grijpma. Deze groep heeft
nog een wedstrijd. Deze vindt
plaats op 19 maart in Stiens.
In de volgende Op ‘e Roaster
hoort u van ons hoe de laatste
plaatsingswedstrijd is gegaan en
welke turnsters ons mooie Berlikum mogen verdedigen op het
Friese Kampioenschap!
Alle foto's zijn te zien via www.
gymberlikum.nl ●
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BERLTSUMER
HÛNTSJE
In plestik pûdsje. Ha jo dat
ek wol ris? In drukkend
gefoel, it gefoel dat je it wier
net mear ynhâlde kinne. It
oerkomt my geregeld. Hoe
kin dat no?
No, dat komt trochdat ik ‘it’ net oeral dwaan mei. Mar ek trochdat ik it net oeral dwaan wol. Ik moat earst op’e sneup nei in
geskikt plakje. En wat is no in geskikt plakje? Dat hinget ek in
bytsje fan de oarsaak fan it gefoel ôf. At it net safolle om ‘e hakken hat, dan kin ik rap. Mar ek dan moat ik noch wol in bytsje
kritysk wêze. Earst tocht ik: de poat omheech en klear ist. Mar
no leau ik dat it net altyd like beskaafd is omdat te dwaan. Sa
ha ik ienkear in strúk mei pakt, jo witte wol, sa ‘n prikje op in
hoekje fan ‘e tún. Mar no sit der gjin libben mear yn dy earme
strúk. Want wat blykt no: at ik dêr de poat omheech doch, dan
bin der mear die miene dat se dat strúkje mei nimme moatte.
Tsja… dan giet it net mear om it kwyt wurden fan ‘e heeche
need, mar om it efter litten fan in hantekening. Efkes witte litte dast dêr west bist. In oar ferhaal wurdt it as ik der pine yn ‘t
liif fan ha. In minder gefoel is der net. En dan wurdt it faaks in
saak fan ‘helje ik it, as helje ik it net’. Myn baas wol it eins net
lije dat ik myn grutte boadskip yn it doarp efter lit. Dus moat ik
yn ‘e sprint. It boerd fan Berltsum is it útgongspunt. Yn’e regel
helje ik it. Al moat ik der by sizze dat it myn baaske net samar
nei de sin is. Ik moat de grutte boadskip net allinich bûten it
doarp dwaan, hy mei ek net op it paad lizze. Derom flean ik
altyd mar in moai ein de wetterkant yn of strûp ik ûnder de
boskjes. En tocht ik earder wol ris ‘do bist gek’, no sjoch ik
dochs wol yn dat myn baas wol gelyk hat. Us boadskip hoecht
net op de dyk te lizzen. Njoggen fan de tsien kear hâld ik my
oan ús ôfspraak. En dy iene kear dat it my net slagget dan hat
myn baas gelokkich noch syn geheime wapen efter de hân. In
plestik pûdsje ● It Berltsumer hûntsje

Verslag Informatiebijeenkomst
“Domotica” van 18 februari 2016
Organisatie door Stichting Welzijn Middelsee, O.N.S. (Onafhankelijke Noordelijke Seniorenvereniging) Menameradiel en
de ouderenbond PCOB in Nij Franjum te Marsum.

Piippop: Second Life, Arnold Postma en DJ Auke
Zaterdag 2 april 2016 vieren we het 35-jarig jubileum van jeugdsoos it Piipskoft met een feestavond
vanaf 21.00 uur in TDF.
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. Second
Life is “geboren” in de jeugdsoos
en mag dan ook niet ontbreken
bij dit evenement. Speciaal voor
it Piipskoft komt de band weer
in originele bezetting bij elkaar
op het podium van TDF voor een
eenmalig optreden. Dit mag je
niet missen! Entree is 5 euro
Frituerfet?! Bring it nei It Piipskoft! En ferjit jimme net op te
jaan foar de reünie!
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. Een feest om de geschiedenis én de toekomst te vieren.
En is bedoeld voor iedereen die
zin heeft in een gezellig avondje
uit. Jeugdsoos it Piipskoft is een
begrip in Berltsum en omstreken
en zal dit nog lang blijven.

It Piipskoft komt mei in nije aksje: de frituurvet-inleverdagen!
Tidens bepaalde eveneminten is
der de mooglikheid om by It Piipskoft dyn âlde frituerfet yn te
leverjen. At jimme de bern bringe
as helje foar of nei in evenemint
kinne jimme gelyk dat âlde fet
mei nimme. Per liter krije wy 25
euro sint. Dat jild brûke wy dan
wer om moaie eveneminten te
organisearjen foar it doarp. Hjir

binne de earste data om jo âlde
fet yn te leverjen:
• Snein 20 maart 11.30 - 17.00
oere tiidens it ‘Fifa-toernoai’
• Snein 10 april 14.00 - 17.00
oere tiidens de ‘Meidenmiddag’
Fierder moatte jimme net ferjitte om jimme op te jaan foar ús
reünie! Dat kin oan’t 19 maart.
Stjoer in mail nei piipskoft@
gmail.com, dan krijst in mail
werom mei alle details. It wurdt
in super feest.
Ek dit jier kinne jimme wer op
ús stimme mei de Rabobank
clubkasactie. Je meie meardere
kearen stimme, dus at je toch
dwaande binne...Stim dan neist
It Piipskoft ek efkes op Gymnastiek Vereniging Berlikum! Stimme kin begjin april.
Hâld Facebook en www.itpiipskoft.nl yn it each foar mear details en data! ●
Froukje Berber Oliver
Bestjoerslid It Piipskoft

De voorlichting werd gegeven door Marianne Vermeulen van het
Platform GEEF (Gezondheid Expertise en Educatie Friesland). Zo’n
50 belangstellenden waren aanwezig en hebben geluisterd naar
de interessante informatie betreffende de veiligheid in en om het
huis en wat er mogelijk is voor de beveiliging van de mensen zelf.
Domotica, het domein van huishoudelijke elektronica:
• Slimme verlichting, verwarming en huishoudelijke apparaten
• Communicatie
• En alles wat elektronisch geregeld kan worden
• Meerdere systemen voor personenalarmering, zoals toegang
voor de hulpverlener, gordijnen openen en sluiten, kijken wie
er voor de deur staat en deze op afstand openen en wat heel
belangrijk is apparaten op of aan het lichaam zelf om vallen of
andere aandoeningen te registreren waardoor er hulpverleners
gealarmeerd kunnen worden.
• Controle over het innemen van medicijnen.
• Er wordt vooral ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen die op de
markt komen die hiervoor gebruikt kunnen worden.
Het platform GEEF bestaat sinds 2007 toen de veranderingen in de
zorg werden doorgevoerd. Dit platform heeft tot doel de mensen
op de hoogte te brengen van en voorlichting te geven over de mogelijkheden om veilig thuis te kunnen wonen. In een voorbeeldhuis
kan men dit allemaal bekijken. Er zijn websites beschikbaar om
alles nog eens rustig terug te zien. Bijvoorbeeld bij “Mijnhuisopmaat.nl” is meerdere informatie te verkrijgen. Dit kan ook via de
gemeente waarna het huis kan worden doorgelopen om te zien
hoe de veiligheid verbeterd kan worden. Dit kan op veel manieren
gebeuren. Deze informatiemiddag was zeer de moeite waard ●

De eerste appels en peren hangen!

Afvoer

Gun je tuin een frisse start
met een

verstopt?

BEL 06 53 173 042

VOORJAARSBEURT
Neem nu contact met ons op
voor een vrijblijvende offerte.

Van Tuinen Tuinservice

E johan@vantuinen.nl
www.vantuinen.nl
T 0518 46 26 67 | M 0653 94 40 14
Hemmemawei 2 | 9041 CD Berltsum
Naast het ontstoppen van afvoeren doen wij ook
aan renovatie van rioleringen, glasbewassing,
houtwerk afnemen en schoorsteenvegen.
Tichelersdyk 22, 9041 EP Berlikum
Tel: (0518) 46 24 89 info@tendensberlikum.nl

Alg.Ledenvergadering
Uit.ver.De Laatste Eer

Dames & Heren

donderdag 14 april 2016
vergaderdeel voor leden
19.30-20.30 uur, 't Heechhout
20.30 uur: lezing met
kunsthistoricus

Peter Karstkarel
Copyright: Goldwell ®

Buorren 37
9041 AX Berltsum
tel: 0518-462242
www.kapsalontsteegje.nl

over grafcultuur
ook voor niet-leden

Agenda + meer info op
www.dleberlikum.nl

Iedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tarief

Buorren 76, Berltsum
Telefoon 0518-461744

Voor een
zichtbare
verzorging

Dealer van:

ystemen
Specialist in:
opleggers• Autolaadkranen
• Bulkkippers
gens • Containerafzetsystemen
• Laadbakken & opleggers
l
• RAF aanhangwagens

Maar hoe gaat dit eigenlijk in zijn werk?
Op het Beamke maken we gebruik van
twee kleuren: Rood voor de aanvraag en
Geel voor het aanbod. Men kan dus op
de juiste kleur aangeven wat de vraag is
of waar jij een ander mee zou willen helpen. Wil je dit graag anoniem plaatsen?
Dat kan door contact op te nemen met
de vrijwilligerscentrale; 0518-462363.
De vrijwilligerscentrale zal dan namens
u het appeltje/peertje plaatsen. Natuurlijk kunt u ook via www.berltsumfoarut.
nl een appeltje/peertje plaatsen.
En… de appels en peren gaan ook op
reis! Een vrijwilliger laat ze elke week
rouleren tussen de locaties: Spar, kerk,
Berlinga State en het Groene Kruis ge-

bouw. Dit om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen het kunnen lezen
en erop kunnen reageren.
Facebook
We zijn sinds kort ook te vinden op facebook; dus snel even via de zoekopdracht
berltsum foarút een bezoekje brengen
en even liken natuurlijk. Met regelmaat
brengen we via Facebook aanvraag en/of
aanbod onder de aandacht.
Appeltje van de maand: Vrijwilligers
gevraagd om te wandelen met rolstoelafhankelijke ouderen. Neem contact op
met via berltsumfoarut@gmail.com ●
Werkgroep Berltsum Foarút

Wandelen in het groen met de fysiotherapeut - Informatie voor deelnemers
In april 2016 start onze praktijk
met een nieuw beweegprogramma
genaamd ‘de groene wandelfysio’. We
gaan drie maanden lang tot de zomer
elke week een uurtje wandelen in de
natuur met een groep van ongeveer
tien mensen.
Waarom wandelen met de fysiotherapeut?
We weten allemaal dat het belangrijk
is om voldoende te bewegen. Maar toch
komt het er vaak niet van. Vooral voor
mensen met (chronische) klachten of beperkingen kan het moeilijk zijn om zelf
in beweging te komen. Samen met een
groep wandelen in een mooie omgeving
is een prettige en gezellige manier van
bewegen. De aanwezigheid van een fysiotherapeut geeft een veilig gevoel, en
zorgt er voor dat u op de juiste manier
loopt en beweegt.
Onderzoek De Friesland Zorgverzekeraar
De ‘groene wandelfysio’ wordt ondersteund door De Friesland Zorgverzekeraar. Om meer te weten te komen over
de effecten van het programma laat De
Friesland Zorgverzekeraar een onderzoek doen bij de praktijken die als eerste
starten met het programma. Als u meedoet aan de wandelgroep, doet u automatisch ook mee aan dit onderzoek, dat
wordt uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen.
Wie kunnen meedoen aan de wandelgroep?
De wandelgroep is bedoeld voor mensen met lichamelijke klachten of beperkingen die wel weten dat het goed zou
zijn om meer te bewegen maar daar uit
zichzelf niet aan toekomen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met chronische
rugpijn of mensen met reuma.

Is dit wel geschikt voor mij?
Onze activiteiten:
Voor de zekerheid vragen we u om eerst
contact&opconstructie
te nemen met onze praktijk
• Engineering
voor het maken van een afspraak. We
• Reparatie & onderhoud
• Periodieke keuringen
Onze activiteiten:
• Engineering & constructie
• Spuiten & Conserveren
• Reparatie & onderhoud
• Periodieke keuringen • 24/7 Hydrauliekservice
• Spuiten & Conserveren
• 24/7 Hydrauliekservice • Import & Export

stellen dan een aantal vragen en doen
tests om te bepalen of u inderdaad in
aanmerking komt voor de wandelgroep.
Hoe gaat dat, een wandelgroep?
De wandelingen vinden plaats in een
park of natuurgebied in de omgeving van
onze praktijk. We verzamelen daar elke
week op een vaste tijd, die nog bekend
zal worden gemaakt. De wandelingen
worden begeleid door een fysiotherapeut uit onze praktijk. Deze stippelt een
rondwandeling van ongeveer een uur
uit. De wandeling gaat in rustig tempo.
We staan af en toe stil om oefeningen te
doen en van de omgeving te genieten.
Na afloop is er gelegenheid om met de
andere deelnemers na te praten onder
het genot van een kopje koffie of thee.
Wat kost het?
Deelname aan de wandelgroep is gratis, er zijn geen kosten aan verbonden.
Maar we vragen u wel om mee te werken aan het onderzoek van De Friesland
Zorgverzekeraar en de Rijksuniversiteit
Groningen. Dit houdt in dat u twee keer
een korte vragenlijst invult met vragen
over uw welzijn en gezondheid. Ook
gaat de fysiotherapeut aan het eind nog
een keer een paar tests met u doen om
te kijken of u vooruit bent gegaan. Uw
fysiotherapeut zal u meer vertellen over
dit onderzoek tijdens de eerste afspraak.
Ben ik verplicht om elke week te
komen?
Als u besluit om mee te doen dan verwachten we van u dat u twaalf weken
lang elke week aanwezig bent.
Meer informatie en aanmelding
Als u na het lezen van dit artikel geïnteresseerd bent geraakt in deelname dan
kunt u een email sturen naar ellen@eijzenga.nl of telefonisch contact opnemen
met de praktijk via telefoonnummer
0518 - 46 16 38 ●
Fysiotherapie praktijk Jelle Eijzenga
Berltsum, Dronryp en Menaam

Samar in Momint...

Dealer van:

• Wintermaterieel

• Import & Export

Rondaan Carrosserie & Wagenbouw BV

Rondaan Transportservice BV
Schoenmakersstraat 12, 8601 WC Sneek
 0515-439298  0515-434830
: sneek@rondaan.nl

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

Leuk om te zien, onze beamkes, voor vraag en aanbod, worden al gekleurd met
rode appels en gele peren!

Sinds 1915

www.rondaan.nl

Sinds 1915

www.rondaan.nl

Rondaan Transportservice BV
Schoenmakersstraat 12, 8601 WC Sneek
 0515-439298  0515-434830
: sneek@rondaan.nl
"29 december 2010: Berltsumer Hûntsje met vooruitziende blik!"

Berltsum kultuer
Peter Karstkarel komt Berltsum verrassen
met unieke kijk op grafcultuur
In beslag genomen door je dagelijkse beslommeringen fiets je makkelijk voorbij aan de geschiedenis. Tijd om toch eens stil te staan. Hét moment daarvoor is donderdag 14 april in ‘t Heechhout.
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AGENDA
20 maart
31 maart
1 april
2 april
5 april

presentatie. Een begrip als Peter
Karstkarel bij ons in Berltsum.
Het voelt als een lot uit de loterij.
Wie Peter Karstkarel (1945) zegt,
zegt cultuur. Het stroomt hem
door de aderen. Karstkarel boogt
op een lange staat van dienst als
(kunst)historicus, neerlandicus
en architectuurkenner. Op zijn
naam staan vele publicaties.
‘Dag, mijn lieve moeder’, is er
een van. Een hele bijzondere.

Niemand minder dan kunsthistoricus Peter Karstkarel is dan te
gast bij de algemene ledenvergadering van uitvaartvereniging De
Laatste Eer. Hij komt naar aanleiding van zijn eind 2015 verschenen boek ‘Dag, mijn lieve moeder’. De lezing start om 20.30
uur, na afloop van het officiële
gedeelte. Ook niet-leden zijn van
harte uitgenodigd bij deze unieke

Eenvoudig zerkje startpunt
graventocht
De titel van het rijk geïllustreerde boek werd Karstkarel min of
meer in de schoot geworpen. Samen met zijn vrouw Klaske bezocht hij de imposante grafkelder
van de familie Van Limburg Stirum op het kerkhofje van Brongerga. Met de gesubsidieerde restauratie is daar de glorie van de
edellieden flink opgepoetst. In de
schaduw ervan ontdekten ze een
klein zerkje met het simpele opschrift ‘Dag mijn lieve moeder.’

Het ontroerde hen diep en het
prikkelde de documentatiedrang.
De veelzeggende eenvoud werd
de kapstok voor het gelijknamige
boek.
Karstkarel: “De moeder van Brongerga werd onze heldin, haar graf
ons symbool en het startpunt van
onze graventocht.” Ze bezochten
honderden kerken en alle, ruim
480 kerkhoven en begraafplaatsen in Fryslân. Een schat aan
documentatie en fotomateriaal,
samengevat in ‘Dag, mijn lieve
moeder’. Een monumentale uitgave.

7 april
9 april
10 april
14 april

v.a. 11.30 uur Frituerfet ynlever aksje - it Piipskoft
20.00 uur	Algemene Ledenvergadering Gymnastiek
Vereniging Berlikum
18.00 uur
Oud Papier - OpMaat
21.00 uur	Piip-pop - Feest n.a.v. 35 jarig jubileum
Piipskoft, locatie: TDF
19.30 uur	Worksphops voor ouders op CBS de
Fûgelsang
14.30 uur	Film & Fotomiddag de Grúsert Doopsgezinde Kerk Berlikum
20.00 uur
Donateursconcert OpMaat, it Heechhout
v.a. 14.00 uur Frituerfet ynlever aksje - it Piipskoft
20.00 uur	Algemene Ledenvergadering
“De Laatste Eer”, it Heechhout

Stille Week

In de Koepelkerk
Maandag 21 maart,
vesperviering m.m.v.
de Cantorij

toeleven naar Pasen
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.

U bent
van harte
welkom

De vespers op maandag-, dinsdag- en woensdagavond
beginnen om 19.00 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.

Bestuur Uitvaartvereniging De
Laatste Eer

Een optreden van de semi-akoestische band TRUST is met recht een muzikaal avontuur. De groep
heeft door het beperkte instrumentarium een zeer open geluid. Tien snaren en mooie meerstemmige zang, ritmisch ondersteund door percussie.

Woensdag 23 maart,
vesperviering m.m.v.
Nota Feliz
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

We rekenen op veel bezoek. Noteer vast in je agenda: donderdag
14 april, 20.30 uur in ’t Heechhout. We weten graag hoeveel
stoelen we klaar moeten zetten.
Geef je snel op via dle.berlikum@
gmail.com ●

Beleef een intens muzikaal avontuur met
TRUST in de Ioannis Teatertsjerke

Dinsdag 22 maart,
vesperviering

“

Zet een
stap naar
de ander

thema Stille Week 2016

Stilstaan

Soms moet je stilstaan
om verder te gaan dan het pad
en de haast je voeren.
Verder te zien dan een oogopslag
naar de wereld aan je voeten.
Soms moet je stilstaan
bij het gewone
om het bijzondere
te begroeten.

Undernimmers
DOC_PGB_STILLEWEEK2016.indd 1

Op Goede Vrijdag
herdenken we
het lijden en sterven
van Jezus aan het kruis
• 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

11-02-16 09:19

(Fariaasje op it foargeand stik titele: ‘Eartiids en No...’ yn de
doarpskrante fan Berltsum en Wier "Op 'e Roaster" fan Sneon
20 febrewaris 2016)

De muziek van TRUST valt moeilijk in een hokje onder te brengen. Vraag je het de muzikanten
zelf, dan mompelen zij iets over
“akoestische luisterpop”, maar
liever brengen zij hun harmonieuze liedjes live ten gehore.
Van rock, blues en reggae tot
luisterliedjes. Met eigen nummers en ook met songs van The
Beatles, Cuby and The Blizzards
of James Taylor, maar dan wel op
hun eigen, karakteristieke wijze.
De eigenheid van het geluid van
TRUST en het unieke stemgeluid
van leadzangeres Joan Albrecht
zorgen ervoor dat er van kopieën
geen sprake is. Zo steelt TRUST
de harten van de liefhebbers van
melodieuze en harmonieuze,

akoestische muziek. TRUST bestaat naast Joan uit Jan Doeke
van der Veen, gitaar en zang,
Bert Middelbos, bas en zang en
Fred Bakker, drums en percussie.
Het verhaal van TRUST begon in
2001. Toen werden Bert en Joan
gevraagd om een aantal nummers te spelen bij het bezoek van
koningin Beatrix en haar familie
aan Meppel, op Koninginnedag
2001.
Al snel werd besloten om gitaar
en percussie, in de personen van
Jan Doeke en Fred, aan het tweetal toe te voegen en zo ontstond
TRUST. De individuele muzikanten van TRUST hebben in de muziekwereld ruimschoots hun spo-

ren verdiend en dat is te horen.
De bandleden nemen tijdens elk
concert de bezoekers mee op hun
zoektocht naar de passie voor
muziek. De groep speelt graag in
een kleine, intieme setting, in de
vorm van huiskamerconcerten.
Maar ze draaien ook absoluut
hun hand niet om voor theaterconcerten in de grote Nederlandse schouwburgen. En daarbij
combineren zij soms verrassend
met een volledig strijkorkest of
een meiden-vocal-groep.
Ook zijn ze regelmatig te horen
op radio en tv. In 2007 werd hun
eerste album uitgebracht met de
titel Take My Hand, in 2011 gevolgd door het tweede, genaamd
2TRUST ●

Nearne is nee te keap en dat is mar goed ek. Stel jimme doch ris
foar dat wy hjirre yn Berltsum gjin Tsjerke (tsjerkemienskip) mear
hawwe. Wêr moatte wy dan ús Boadskip helje? Wêr bliuwt dan
it bestjoeren fan de tsjerke(-gebouwen), it nei inoar omsjen, ús
lieten en sjongen, de jeften foar de earmen, de blommen, de bemoedigingskaerten foar de allinnich-geanden en de siken yn ús
doarp? 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, dat hieltyd mear minsken nei in oare útbuorren geane
foar dit soarte saken. No hawwe jo 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 de sântich as tachtich
helje meie, wolle wy (of kinne wy) dan altyd nei de úbuorren om it
(bliide) boadskip? As soe it noflik wêze op die leeftyd dit Boadskip
tichtby te heljen? Eartiids hienen wy hjir hânnenfol aktive minsken. Ik oerdriuw net as ik sis dat de hiele Buorren (foaral op Snein)
fol rûn mei aktive minsken op dit mêd. Sels waarmte en oandienens wie der te krijen by ferskate meilibjende minsken. Sjoch no
ris nei de Buorren. Der is ommers neat mear fan oer. De minsken
ûnderweis 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.
Sint Anne en Menaam en al die oare doarpen binne moai en je
kinne der fan alles. Der sil ik gjin kwea wurd oer sizze. It giet my
om ús eigen doarp. Dêr wolle wy mei ús allen dochs noch salang
mooglik gebrûk fan meitsje? Wy wolle hjir dochs gjin leechsteande tsjerken yn Berltsum? As Berltsumers moatte wy der goed
om tinke dat wy ús eigen tsjerke(n) yn stân hâlde. Wy moatte ús
hjiryn safolle mooglik yn eigen doarp sjen te finen. Fansels kinne
je gerêst ris nei de útbuorren geane foar wat saken, dat hindert
hielendal neat. Mar as wy allegearre krekt in lyts bytsje mear yn
en foar ús doarp (en meiminsken) dogge, dan hawwe wy it hjirre
yn Berltsum goed foar elkoar ●
W. & D. Posthumus

www.robs-tuincentrum.nl

Veilingverse aanbiedingen
en voordelig geprijsd
(Let op onze wekelijkse aanbiedingen in de Franeker Crt.)
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Ir. c.m. van de Slikkeleane 4 - Berltsum
€ 229.000,- k.k.

TE KOOP

Bakkerij Wijnsma
al 25 jaar een begrip
in Berlikum en wijde
omgeving.
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Wonen in combinatie met............werken - zorgen - verzorgen.
Dit voormalige bankgebouw bied je alle ruimte. De begane grond met eigen toegang wordt nu
bedrijfsmatig gebruikt. Deze ruimte biedt ook mogelijkheden voor het verlenen van mantelzorg
of het realiseren van een tweede woning. Op de 1e en 2e verdieping bevindt zich het woonhuis
met o.a. de woonkamer met leefkeuken, 4 slaapkamers en 2 badkamers. Perceelopp. 525m2.
Kom 2 april dit pand bekijken en wij vertellen graag waarom we het willen verkopen en wat we
in de afgelopen jaren allemaal hebben aangepakt. Vooraf vragen? Mail: henny@wytguod.nl

OPEN HUIS ZAT. 2 APRIL 11.00-15.00u.

gratis

Dinsdag
Brooddag

3+1 gratis
(€ 1,65 p/st)

Woensdag
odjes
Puddingbro
4 voor

€

3,50

Donderdag
s
Zak broodje

€

1,00

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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Tichelersdyk 28b Berlikum

■ MATRASSEN, LATTENBODEMS, DEKBEDDEN,
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

ren
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En grat eur!
d
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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
Mariëlla Houtsma
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 13 april 2016 aangeleverd te worden per email: roasteradvertenties@gmail.
com.
• Kopij dient uiterlijk woensdag 13 april 2016 op de redactie
aanwezig te zijn via roaster.berlikum@gmail.com
Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster:
zaterdag 23 april 2016

