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Karina en Janet zwaaien af
zonder moddergooien
Geert (7) kijkt nog even naar de laatste aflevering van de
Luizenmoeder. Juf Ank eet een rijstwafel… “Dy binne echt
lekker, dy koek dy sy het”. “Oh wat foar koek is dat dan?”
mem let net op…
“Sa’n borrelkoek fan maïs mei borrels en oranje krûden”.
It is Dennis syn earste dei op skoalle. Komt in famke nei him
ta en seit: high five?
Dennis: Nee, ik bin 4!!
OPROP: Hawwe jo ek in leuke útspraak fan jo bern,
jo pake-/beppesizzer as miskien fan jo buorjonkje?
Stjoer it ús ta! Roaster.berlikum@gmail.com ●

Bern mei in ferhaal: Bram Kalma

De Mudrun-koorts wordt momenteel weer danig aangewakkerd met reclame aan de weg, op de
sociale media en de bijna ambachtelijke mond tot mond werving! Een speciale editie dit jaar
waarin het eerste lustrum wordt gevierd. Door de Mudrun organisatie wordt dan ook flink uitgepakt met enkele nieuwe obstakels, een nieuwe route die meer richting Beetgum loopt door het
kassen gebied en de samenwerking met de survivalspecialisten van “Billy de klimmers”, die
zorgen voor een geweldig obstakelonderdeel voor de 12 km route. Kortom, het wordt genieten
voor organisatie, vrijwilligers, de lopers en het publiek. Twee vrijwilligsters in de organisatie van
het eerste uur Karina de Vries en Janet Osinga gaan nog een keer voluit om voor een
onvergetelijke happening te zorgen!
Met ziel en zaligheid hebben
beide dames zich met overgave al
die jaren voor dit prachtige sportevenement ingezet. Wat begon
als variant op de Koningsloop
is inmiddels uitgegroeid tot een
groots modderspektakel! Karina
vervult hierbij een zeer belangrijke rol bij het werven van sponsoren, de PR en de zorg voor het
contact met deelnemers. Het is
een rol die op haar lijf geschreven is. Het uitoefenen van tal
van vrijwilligersfuncties heeft
haar hiervoor een schat aan ervaring gegeven. “Yn septimber begjint de tarieding al en moat der
organisatoarysk in protte barre.
Mar we dogge it mei-inoar, we
hawwe in prachtige groep mei in
hiel goede gearwurking.”
In het Mudrun organisatieveld
vervult Janet daarnaast een
belangrijke rol in de werving
van vrijwilligers en de coördinatie van hen op de Mudrun
zelf. “Je moatte dan altiten goed
skerp wêze en soargje dat alles
goed ferrint mei de minsken dy’t
helpe. Se moatte witte wêr’t se
oan ta binne en wat harren taak
is. Krekt by it startskot ha ik wer
wat in rêstiger gefoel en falt de
spanning der wat fan ôf.” Toch

blijft Janet dan op het organisatie terrein om eventuele calamiteiten op te kunnen lossen.
Karina neemt dan samen met
Jelmer Siegersma de algehele
coördinatie op zich en heeft met
alle geledingen van de organisatie contact.
Dat is ook een van de redenen
dat Janet er mee stopt. Op de
Mudrun zelf ben je dusdanig
intensief bezig met de zorg dat
alles goed verloopt dat je bijna
niet kunt genieten van de dag
zelf. “Miskien is it ek wolris
moai om as supporter oan de
kant te stean.”
Wat ze beide echter het meest
zullen missen is de sfeer binnen
de groep. De vergaderavonden
zijn bijna feestjes en naarmate
het evenement dichterbij komt
wordt de voorpret alleen maar
groter. Er kan altijd gerekend
worden op een trouwe groep
vrijwilligers die zich vaak spontaan alweer aanmelden voor het
jaar daaropvolgend. Wat Karina
betreft was geen enkel voorafgaand jaar ongeveer hetzelfde.
“It sil nea in automatisme wurde.
De omstannichheden binne elts

jier wer oars en dat jout dan ek
wer in oare Mudrun.”.
Ondanks dat ze de Mudrun
organisatie zullen verlaten is er
alle vertrouwen dat dit sterke
concept ook de komende jaren
moeiteloos stand houdt. Zij verlaten dan ook een stevig koers
houdend schip met een brede
horizon. Wel is het zaak dat
er zich weer nieuwe mensen
binnen de organisatie zullen
melden. Zoals Janet aangeeft:
“Foaral de funksje fan Karina is
tige wichtich. Sponsoring, PR &
Communicatie, sa ik soe sizze:
“Meld jimme oan!”
Samen met al die dolenthousiaste deelnemers staan ook Karina
en Janet vol adrenaline en passie aan de start van dit eerste
lustrum.
Uiteraard in een iets andere rol
dan de lopers maar even gedreven en met maar een doel: Een
onvergetelijke en fantastische
uitvoering van de Mudrun in dit
speciale jubileumjaar.
En daarna… op naar een bruisende Koningsnacht!
(Voor meer informatie zie:
www.mudrunberltsum.nl) ●
JAN J

Ik heet Bram Kalma. Ik ben 9
jaar.
Mijn vader heet Mathijs, mijn
moeder heet Froukje en mijn
broer heet Jacob.
Ik woon op de Kersehôf 4 in
Berltsum. Mijn vader is projectleider bij Anteagroup.
Mijn moeder werkt bij de AH
Wassenaar in St Annaparochie.
Ik vindt freerunnen leuk en voetballen en soms game ik ook. Ik vind school heel erg leuk.
Mijn lievelingsvakken zijn aardrijkskunde, geschiedenis, natuur
en rekenen.
Ik kijk uit naar het schoolreisje.
Ik weet nog niet wat ik later wil worden.
Ik vind alles in Berltsum leuk. Er komt straks een MFC. Dat vind
ik mooi.
Ik vind de voetbalclub, tennisvereniging en de Poiesz leuke voorzieningen in Berltsum.
Er hoeft niks veranderd te worden in Berltsum.
Ik zou altijd wel in Berltsum willen blijven wonen.
Ik wist eerst de naam niet van “Op ‘e roaster”. Maar nu weet ik
het wel.
Ik vind het belangrijk dat de jeugd wordt gehoord door een vraaggesprek ●

Continurooster
O.b.s. Lyts Libben en C.b.s. De Fûgelsang gaan per het schooljaar 2019-2020 werken volgens een continurooster.
De schooltijden voor groep 1 t/m 8 zijn dan als volgt:
- maandag t/m donderdag: 8:15-14:15 uur
- vrijdag:		
8:15-12:15 uur ●

Opbrengst Collecte Reuma
Nederland 2019
In de week van 18 t/m 23 maart hebben onze collectanten van
Berltsum en Wier weer hun uiterste best gedaan met collecteren.
Dit jaar hebben we het mooie bedrag van € 1351,99 opgehaald.
De gevers en collectanten hartelijk bedankt voor jullie inzet ●
Namens het bestuur,
Hilly Dijkstra, Jeltje Postma en Tetty Wiersma

Voorjaarsmodeshow maandag 6 mei
voor alle belangstellenden!

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

VOEG- EN METSELWERK
■ STRALEN ■ BETONRENOVATIE
■ IMPREGNEREN ■ INJECTEREN
■ KELDERAFDICHTING
■

administratie en MKB-advies

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

Berltsum • 0518-41 92 95

www.siegersmagevelrenovatie.nl

> Glasbewassing
(bedrijf en particulier)

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

De nieuwe voorjaarscollectie van Marion Mode zal te bewonderen zijn in de
ruimte van het dagcentrum in Berlingastate.
Het betreft mode voor 55+ en aansluitend aan de modeshow is er een
kledingverkoop. Er is gelegenheid om
de kleding te passen. Een mooie en
gezellige gelegenheid om dicht bij huis
de nieuwe collectie te bewonderen. De
modeshow is voor alle belangstellenden
in de omgeving van Berltsum. Ook is het
een mooie gelegenheid om te zien hoe
gezellig we het hebben in Berlingastate.
Koffie/thee met iets lekkers staat voor u
klaar om 10:00 uur!
Omdat de ruimte beperkt is willen we
graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. U kunt zich opgeven op
maandag en donderdag tijdens kantooruren op telefoonnummer 0518-461465.
Dames uit Berltsum en omgeving, we
hopen u te zien op maandagochtend 6
mei!
De deur staat voor u open!

De Ouderen Bond KBO/PCOB
ôfd. Menameradiel
De Ouderen Bond KBO/PCOB ôfd. Menameradiel hie har ledegearkomste op
moandeitemiddei 18 maart 2019 yn “de Molewjuk” te Bigummole.
De foarsitter Gosse Bootsma iepent de
gearkomste. Neidat de aginda ôfwurke
is, kryt de sprekker it wurd. Wouter
van Empelen wurket fan 1990 ôf foar
“Artsen zonder Grenzen” en die tsientallen missies nei ûnder oaren Rwanda,
Somalië en Nepal. Hy is no mei pensjoen, mar noch altiid aktyf foar de organisaasje as haad fan missys en trainer.

Maak het niet moeilijker
dan het is.
Voor een persoonlijke uitvaart
word je gewoon lid van de
uitvaartvereniging dichtbij.

www.dleberlikum.nl
dle.berlikum@gmail.com
0518-462375

Nog even alles op een rijtje:
Wat
: Voorjaarsmodeshow Marion
mode
Plaats : Berlingastate, Hofsleane 30A te
Berltsum
Datum : Maandagochtend 6 mei 2019
Tijd
: 10:00 – 11:00 uur modeshow
en tot 12:00 uur kledingverkoop. U bent welkom vanaf
9:30 uur
Kosten : TOEGANG IS GRATIS, incl. koffie/thee + cake
Opgave : Ja graag, want VOL = VOL ●
Sietske Greijdanus
Persoonlijk Begeleider dagcentrum
Palet Skilhiem en Berlingastate

AZG is yn ús lân yn 1984 troch Jacques
de Milliano oprjochte. It is in ûnôfhinklike needhelporganisaasje dy’t wrâldwiid minsken helpt. Ofkomst, religy
of polityke oertsjûging binne net yn it
geding.
De dokters, ferpleechkundigen, administratyve en logistyke meiwurkers dy’t
troch AZG útstjoerd wurde binne frywilligers. As se langer as in jier wurkje krije
se in ûnkostenfergoeding fan €700.= yn
‘e moanne. Foardat se ‘op missie’ geane
krije se in koarte trening. Jierliks stjoert
AZG gemiddeld seishûndert meiwurkers
út. It jild dat hjirfoar nedich is komt út
fûnsen, neilittenskippen, donaasjes en

jeften. By akúte needhelp, sa as nei de
ierdbeving yn Nepal, binne se yn 24-48
oeren teplak.
Minsken en materialen moatte allegear
oanfierd wurde. Se soargje sels foar
ûnderkommen, sette tinten op wêryn
û.o. operaasjekeamers komme.
Neist medyske, ferliene se ek psychologyske help en soargje se foar ynintsjen,
wetter en hygiënyske foarsjenningen.
Mei epidemybestriding binne se ek
aktyf, sa as no mei de Ebola bestriding
yn Congo.
Foar de meiwurkers is it dêr net sûnder
risiko’s. Se krije dêrfoar ekstra trening.
It grutste probleem yn it fjild is de
feiligens. Dêr moat geregeld mei de
pleatslike oerheid ûnderhannele wurde.
Faaks wurkje se tusken twa stridende
partijen. Soms wurde se ek it lân útset.
De lêste jieren nimt it geweld ta!
De lokale befolking moat beskerming
biede.
Sprekker van Empelen beslút mei syn
ferwûndering út te sprekken foar de
motivaasje en de mentaliteit fan al dy
minsken dy’t hy yn it fjild moete hat.
De foarsitter betanket van Empelen foar
dizze lêzing oer in organisaasje dy’t
safolle betsjut foar minsken yn need. In
slúf mei ynhâld giet hjirby. ●
A.S.-J.

www.robs-tuincentrum.nl

Informatie bijeenkomst “Ouderen en Wonen“

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

or
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Ouderen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud
worden en een fijn, zinvol leven leiden. Je eigen woonomgeving en genieten
van het leven zolang het kan, dat is een wens van vele ouderen. Maar is dat ook
haalbaar, wat doen we, waar kunnen we naar toe of kunnen we gebruik van
maken als dit helemaal niet meer zo vanzelfsprekend is.
Tijdens de informatie bijeenkomst over
Ouderen en Wonen willen we u hierover informeren. Voor deze bijeenkomst
hebben we diverse gastsprekers bereid
gevonden om hier aan mee te werken. De volgende onderwerpen komen
aan de orde: Wonen, Zorg,Vervoer en
Domotica. Laatstgenoemde zijn handige
voorzieningen voor in en om het huis.
Als Ouderenbonden PCOB, O.N.S
Menameradiel en De Skûle Welzijn willen wij u graag uitnodigen voor deze
informatiebijeenkomst over Ouderen en
Wonen op:

Woensdag 22 mei 2019 van 14.00 16.15 uur in dorpshuis Nij Franjum te
Marsum ●
Tot ziens namens de Ouderenbonden
en De Skûle Welzijn.

Sieta Kuipers, Sociaal cultureel werker /
ouderenwerker De Skûle Welzijn
tel: 0518-460805
mail: s.kuipers@deskule.nl
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Berltsum yn bedriuw
Geschiedenis schoolwoning openbaart
zich in bijzondere vondsten

UITGELICHT
Centrum de Spiegel: yoga met
beide benen op de grond
Het pand aan de Hofsleane waarin Centrum De Spiegel
is gevestigd, kennen wij allemaal wel: voorheen zat hier
de tandartspraktijk van haar man Tjeerd. Na een
intensieve periode van klussen, schilderen en een kleine
verbouwing heeft de praktijk een metamorfose ondergaan tot een sfeervolle yogastudio.
Hier wordt wekelijks les gegeven in verschillende yogastijlen
en biedt Centrum de Spiegel regelmatig workshops, (stilte-)
wandelingen en retraites aan. Aanvankelijk was Agnes
de Vries docente (saxofoon) aan diverse muziekscholen.
Doordat zij zelf al jaren met veel plezier yoga lessen volgde
en daarvan de vele voordelen ondervond was het eigenlijk
een logisch gevolg om de yoga-opleiding te volgen. Al tijdens
haar loopbaan als docente saxofoon aan de muziekschool
bleek dat vele aspecten van de yoga heel mooi toepasbaar
in de lespraktijk waren. Zo begon zij aan de muziekschool
cursussen te geven op het gebied van ademen, omgaan
met spanning, peutermuziek en dans maar ook yoga lessen
toegespitst op musici. Daarnaast gaf zij yoga en meditatie
cursussen in Berlikum en wel eens een paar workshops aan
muziekgroepen/koren, maar mede door de bezuinigingen in
het muziekonderwijs (minder uren) startte ze 15 jaar geleden
met een eigen yoga-praktijk in Leeuwarden. Na 15 jaar in
Leeuwarden besloot ze 3 jaar geleden om daar te stoppen en
te gaan nadenken over hoe ze verder wilde. Met name werken met kleine groepen was een van haar wensen evenals het
organiseren van retraites en wandelingen. Toen de tandartspraktijk van haar man Tjeerd verhuisde naar Dronrijp kwam
deze ruimte vrij om verder te gaan als yogastudio.

Woon je op de plek waar ooit de bovenmeester zetelde, dan is het niet verwonderlijk dat er zo nu
en dan schoolse relikwieën opduiken. “Maar wat wij niet snapten, toen we bij de eerste
verbouwing oude landkaarten vonden, waarom er aan een kant stukken misten en waarom de
randen zo vreemd gekarteld waren. Het was ons een raadsel.” Aan het woord is Karina de Vries.
Samen met haar man Peter en twee dochters woont ze aan de Hôfsleane in de markante schoolwoning die in 1908 werd opgeleverd, samen met de gloednieuwe school voor christelijk volksonderwijs. Sinds 1996 mogen ze zich de trotse eigenaar weten van het woonhuis. Toen zich in
2017 de kans voordeed de toenmalige school erbij te kopen, grepen ze die aan.
Landkaarten ter camouflage
Of de stenen de geschiedenis van
de gehavende landkaarten ooit
nog prijs zouden geven, bleef
de vraag. Weggooien was geen
optie, vond Karina. Ze bewaarde
de kaarten. Ze lagen waar ze
lagen, tot het moment dat er
werd aangebeld. Een oude man
stond voor de deur, samen met
zijn begeleidster. Karina: “Of ze
even binnen mocht komen, in
het huis waar hij ooit woonde.”
Gastvrij werden ze binnengelaten. De man, dik in de 90, bleek
een zoon te zijn van meester
Nauta, die hier in de oorlog aan
school stond. “Onder het genot
van een bakje thee raakten we
aan de praat en kwamen er
herinneringen naar boven, zo
ook die aan de oorlog. Ze hadden onderduikers, vertelde hij.
Op zeker moment dreigde er
gevaar en verordonneerde zijn
vader dat hij, toen nog een jonge
jongen, als de wiedeweerga de
landkaarten uit school moest
ophalen en op maat snijden. De
onderduikers verstopten zich in
de loze ruimte boven de kast in
de kamer-en-suite. De landkaarten dienden ter camouflage.” En
de vraag over de gerafelde randen? De jongen had ze haastig
op maat gemaakt door er stukken af te snijden met het broodmes uit de keuken. Karina legde
de kaarten op tafel. De oude
man herkende ze. “Dat was een
heel bijzonder moment”, vertelt
Karina, “de kaarten hebben nu
nog meer betekenis”.

Een paar jaar eerder was er ook
al eens een vrouw uit Hallum
langs geweest. Zij diende in
de oorlogsjaren bij de familie
Nauta. Rook de bovenmeester
onraad, dan werd het meisje
erop uit gestuurd om in het dorp
deze en gene voor het dreigend
gevaar te waarschuwen.
Bouwers aan de borrel
Karina koestert de geschiedenis van hun huis. Ze zet een
stokoude fles op tafel, aangetast
door de tand des tijds, net als de
bijbehorende grijs uitgeslagen
romer. “Deze kwam onder de
vloer vandaan. Het schijnt een
gewoonte van bouwers te zijn
geweest, dat ze de fles opentrokken en er een borrel op dronken,
op het moment dat de vloer
dicht kon. De fles, dit exemplaar
was leeg, en romer werden dan
onder de vloer achtergelaten.
Karina tovert nog iets tevoorschijn. Een oud, verfrommeld
Friesch Dagblad van 4 december
1908, waarschijnlijk gebruikt ter
isolatie.
Gouden handen
Terug naar het heden. Eens een
schoolhuis, altijd een schoolhuis en prachtig verbouwd door
voornamelijk echtgenoot Peter.
Karina: “Peter heeft gewoon gouden handen, wat hij ziet maken
zijn handen.” Twee grote verbouwingen verder is het een woning
met hedendaags comfort in
een authentieke ambiance. Als
specialist materiaalonderzoek

bij de Luchtmacht is hij dan
wel geen timmerman, dat Peter
het ambacht tot in de puntjes
beheerst, is in alles te zien. Hij
is ook nu weer druk aan de klus.
Elk vrij uurtje klust hij in het
oude schoolgebouw, alias bibliotheek, bloemenwinkel. Gestaag
krijgen de plannen vorm. Op de
bovenverdieping verrijzen vier
ruime kantoren. De ene helft
bestemt Karina voor haar eigen
bedrijf Panta Rhei, van waaruit
ze als marketingconsulent actief
is. De overige twee kantoren
zijn voor de verhuur. Beneden
komen er twee ruime zorgunits,
te zijner tijd bestemd voor oma
en beppe. En tot het zover is,
ook zeker geschikt voor tijdelijke bewoning.
Alles stroomt
Panta Rhei is Grieks voor ‘Alles
Stroomt’, een uitspraak van
de Griekse filosoof Heraklitus.
Je hoeft geen filosoof te zijn
om te zien dat de geschiedenis
voort stroomt in huize De Vries.
Natuurlijk, zakelijk gezien is een
kantoor naast de deur een bovenslag, is de mogelijkheid dichtbij
huis straks voor je ouders te
kunnen zorgen fantastisch. Maar
het is meer dan dat. Qua uitstraling willen Karina en Peter het
gebouw weer laten stralen, zijn
bijzondere plek in de geschiedenis bevestigen, herenigd met
hun woning. Dan is de cirkel
weer rond ●
Ria Algra

Centrum De Spiegel biedt een ruime keuze uit verschillende
yoga-stijlen, meditatielessen, workshops, (stilte-) wandelingen, retraites, individuele begeleiding en muziek- en danslessen met kinderen. Yoga is een manier van ontspanning
waarbij je eens een uurtje tijd voor jezelf kunt nemen, tijd
voor bewustwording hebt en afstand kunt nemen van de
alledaagse werkelijkheid maar met beide benen op de grond.
Interesse gekregen in yoga? Door een gratis proefles kunt u
ondervinden wat yoga met ú doet. Voor meer informatie kunt
u ook kijken op: www.centrumdespiegel.nl ●

Informatie Gebiedsteam Waadhoeke,
regio Menaam/Littens
Ieder mens wil graag zijn leven zelfstandig inrichten en
leiden. Soms komt het voor dat u vragen op het gebied van
zorg, welzijn, opvoeden of werk en inkomen heeft waarbij u
graag met een professional wilt overleggen. Voor deze
vragen kunt u contact opnemen met het Gebiedsteam.
De medewerkers kunnen met u meedenken bij vragen over bijvoorbeeld werk, onderwijs en inkomen, dagbesteding, eenzaamheid, mantelzorg, verslaving, ouder worden, relaties, gezondheid,
veiligheid en omgaan met beperkingen.
Inloop Gebiedsteam Waadhoeke, regio Menaam/Littens.
Medewerkers van het Gebiedsteam zitten lokaal gevestigd*:
Gemeentehuis Menaam: iedere dinsdagochtend van 10.00 – 12.00
MFC de Helling Winsum: iedere dinsdagochtend van 09.00 – 11.00
Groene Kruisgebouw Berltsum: iedere dinsdagochtend van 09.00
– 11.00
Nij Franjum Marsum: iedere dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00
Kom gerust langs om vragen te stellen/kennis te maken.
* kinderschoolvakanties afwezig
Telefoon: 0517 – 380357 E-mail: gebiedsteam@waadhoeke.nl ●
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Berltsumer dansers laten
zichzelf versteld staan!
Wat als een spannende dag begon eindigde als een dag die
de meiden van de recreatiegroep Berltsum van Dansen in
Friesland nooit meer zullen vergeten. Zaterdag 30 maart
deden zij mee aan het Frysk Kampioenskip Dûns in Jubbega.

Spannend omdat voor de meeste meiden dit hun eerste dansoptreden ooit zou worden. Voorafgaand aan deze dag waren de nodige
voorbereidingen getroffen. Kleding werd doorgepast, het kapsel
werd beslist, de make-up gekozen, en uiteraard werd er een dans
ingestudeerd. Elke maandag tussen 16.30 – 17.30 werkten de
meiden onder leiding van juf Ilja aan een moderne dans op het
nummer Piece by Piece. Een dans welke zij tijdens de eindvoorstelling van de dansschool eind juni in de Harmonie tot uitvoering
zullen brengen. De meiden werkten echter zo hard en vormden
zo’n fijn team dat juf Ilja besloot om met de meiden de uitdaging
aan te gaan om met deze groep deel te nemen aan het Frysk
Kampioenskip Dûns. Tijdens hun dans lieten de meiden zien wat
ze waard zijn. Het resultaat mocht er zijn. En hoewel de concurrentie sterk was boekten de meiden het hoogst haalbare resultaat
op deze dag.
In de categorie Modern/Jazz/ Showdance 11 t/m 12 jaar ging de
recreatiegroep Berltsum 2 van dansschool Dansen in Friesland als
Frysk Kampioen naar huis. Zij waren trouwens niet de enige meiden die goed resultaat boekten deze dag. Een aantal meiden uit
Berltsum, o.a. de sportploeg van het jaar 2018, werden samen met
hun team Frysk Kampioen in de categorie Streetdance/Hip Hop t/m
8 jaar en Frysk Kampioen Modern/Jazz/Showdance t/m 10 jaar ●

Gymvereniging Berlikum pakt prijzen
Op zaterdag 9 maart was het
de hoogste tijd voor onze kleinste talenten om hun kunsten te
laten zien op de FUN wedstrijd
in Franeker. Naast de leuke activiteiten die er voor hen werden
georganiseerd, gingen zij ook
de strijd met elkaar aan op de
wedstrijdvloer. Iedereen heeft
een zilveren medaille, behalve
de grote kampioenen. De grote
gouden medailles gingen naar
Hidde Wassenaar, Niek van der
Kuur, Lissy Krombos en Ilse
Engbrenghof. Van harte gefeliciteerd!

Zaterdag 16 maart waren we te
gast in de sporthal in Stiens. Hier
vonden de tweede plaatsingswedstrijden plaats voor de deelnemers van de voorgeschreven
oefenstof. Ook hier een prijzenregen voor Gymnastiekvereniging
Berlikum. Het brons ging naar
Ant Berga en Marrin Dikland,
de zilveren plak naar Grieteke
Schrama, Fenna Zittema en
Femme van der Mossel en op
de hoogste trede stonden Inge
Laverman, Marrit de Koe en
Sinne Dijkstra. Een fantastisch
resultaat!
Op zaterdag 23 maart was het
de beurt aan onze grote mei-

den. Zij reisden voor hun tweede plaatsingswedstrijd af naar
Nieuwehorne. Rixt Lommerse
werd elfde, Su Lin Grijpma werd
achtste, Robin Bijland kreeg
de zilveren medaille en Janna
Marijke Hoekstra verliet de
sporthal met een gouden medaille. Super knap geturnd dames!
Eindelijk thuisgekomen zijn we
direct begonnen met rekenen.
Wie heeft er voldoende punten
gehaald om zich te plaatsen
voor Friese Kampioenschappen?
De volgende meiden mogen wij
feliciteren met hun deelname
aan de FK: Fenna Zittema, Sinne
Dijkstra, Femme van der Mossel,
Jelienke Holwerda, Marrit de
Koe, Inge Laverman, Grieteke
Schrama, Ant Berga, Liset
Reitsma, Marrin Dikland, Robin
Bijland, Rixt Lommerse en Janna
Marije Hoekstra. Op de reser-

velijst staan Fayenne Stoker,
Annelie Kuikman, Lieke Bijland,
Jildou de Koe, Daniek Weijer en
Su Lin Grijpma.
Zondag 7 april komen Fenna
van Dijk en Lianda Roorda nog
in actie in Nieuwehorne. Zij zijn
nog volop in de race voor een plek
op de Friese Kampioenschappen.
Vorige keer nam Fenna namelijk het brons mee naar huis en
Lianda het goud.
Wij zijn ontzettend trots op het
resultaat van al onze leerlingen!
We hebben ons als vereniging
weer mooi laten zien dit wedstrijdseizoen en we zijn nog niet
eens klaar. Wij wensen iedereen
enorm veel succes bij het voorbereiden op hun wedstrijd en
natuurlijk tijdens de komende
wedstrijden ●
Bestuur
Gymnastiekvereniging Berlikum

Volop actie bij ‘OpMaat’
Zaterdag 9 maart stond de jeugd bij de Poiesz in de winkel
om de appels te promoten voor de jeugdsponsoractie. Het
gaat op dit moment super goed met de actie. Fijn om te ervaren dat vele fans ons steunen. Buiten was het een gezellige
drukte; de jeugdband verzorgde de muziek. De leden van
de AMV lessen mochten voor de eerste maal hun marjorette
kunsten tonen.
Algemene Muzikale Vorming lessen zijn voor kinderen van 6 tot
en met 9 jaar. Op een spelende wijze maken de kinderen kennis
met de basis van ritme en dans. De lessen zijn op donderdag van
16.30 uur tot 17.15 uur. Instromen kan nog tot 26 april 2019.
Meer informatie is op te vragen via AMV@opmaatberltsum.nl
Zaterdag 16 maart hielden we ons donateursconcert. De opkomst
was geweldig. Alle leden van de vereniging kwamen in actie. Het
is ook altijd een prachtig podium voor de jeugd. Solo of in groepsverband kunnen ze laten horen wat ze hebben geleerd. Het was
voor de jeugdleden ook een generale repetitie want op zaterdag
30 maart deden ze mee aan het eerste solistenconcours van de
Waadhoeke. De jeugdband behaalde 82 punten en wonnen de 2e
prijs. Het jeugdorkest behaalde 85 punten, goed voor een 1e prijs.
Jammer genoeg waren zij het enige jeugdorkest wat deelnam aan
dit concours. Al ons deelnemende jeugdleden gingen naar huis
met een super ervaring en een daverend applaus.
De afgelopen weken gaven Tjipke Pasma en Bram Jorissen muzieklessen aan de leerlingen van groep 5 van de basisscholen. Dit
project sloten we af op maandagavond 8 april. Samen met het
korps en drumband gaven de leerlingen een concert.
Het is in de maand mei ook weer tijd voor een actie:
• de jaarlijkse bloemenactie valt dit jaar op 7 mei 2019. Leuke
cadeautip voor moederdag.
Tot slot alvast een vooraankondiging: op zaterdagavond 6 juli
2019 vanaf 20.00 uur organiseren wij een onvergetelijke avond.
Dus zet de datum alvast in de agenda. Dit mag u niet missen!! ●

Tentoonstelling april/mei-staking 1943
Vorig jaar, tijdens De Klokken fan Berltsum, heeft De Grusert een tentoonstelling samengesteld
over de april/mei-stakingen van 1943 in Nederland, Fryslân en Berltsum. Deze stakingen waren
gericht om te voorkomen dat de bijna 300.000 Nederlandse militairen, die in de meidagen van
1940 krijgsgevangen zijn gemaakt, maar naar huis mochten, in 1943 naar Hitler-Duitsland
moesten om in de oorlogsindustrie van de naties te werken.
In Fryslân was deze ‘melkstaking’ heel massaal. In Berltsum
duurde deze zes dagen, ondanks
het door de bezetter afgekondigde standrecht, dat wil zeggen:
aan het werk op straffe van de
kogel.
Rode draad in de tentoonstelling
vormen citaten uit het Dagboek
van Berltsumer huisschilder
Romke van Reenen. Onze stichting heeft dit dagboek in 1996
uitgegeven.

Deze stakingen zijn voor het verzet in de oorlog van groot belang
geweest: daarna begonnen de
overvallen op distributiekantoren om de onderduikers van bonkaarten te voorzien en werden
bevolkingsregisters overvallen
om te zorgen dat niet meer na te
gaan was wie naar nazi-Duitsland
moest. Uiteindelijk zijn slechts
11.000 militairen gegaan, dikwijls gedwongen door arrestatie
tijdens razzia’s.

In Berltsum ging het om ruim
honderd mannen, waarvan de
meesten erin zijn geslaagd uit
handen van de bezetter te blijven.
U kunt de tentoonstelling
(opnieuw) bezoeken: op zaterdagen 20, 27 april en 4 mei
2019, 14:00-17:00 uur, Buorren
2, 9041 BA Berltsum.
Donateurs van De Grusert en
Afron-leden gratis, overigen
€ 3,00 per persoon ●
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Berltsum feriening
Nieuwe mijlpaal voor Jacob Dirk Tuinenga
In een zonovergoten
Oudemirdum trad SC Berlikum
aan tegen de plaatselijke VV Nok.
Het zou een gedenkwaardige
middag worden. Enkele weken
aasde Jacob Dirk Tuinenga, in de
volksmond ‘’JD’’, al op zijn 200e
competitiedoelpunt in het amateurvoetbal. Zaterdag 30 maart
zou de dag worden dat dit unicum werd verzilverd.
Berlikum begon aan het duel als
middenmoter waar de ploeg uit
Oudemirdum tegen degradatie
strijdt. Berlikum schoot uit de
startblokken en maakte in de
7e minuut al de 0-1. Uit een
corner toucheerde Jarco Kingma
het schot van Ruben Eijzenga
en daardoor belandde de bal
in het doel. Hierna volgde ook
al snel het 2e doelpunt van de
middag. Ruben Eijzenga zette
Jacob Dirk Tuinenga met een
goede steekbal voor de keeper
en dit bleek een koud kunstje
voor de spits. Door de keeper
te verschalken noteerde hij zijn
200e competitiedoelpunt in het
amateurvoetbal. Binnen het half
uur kwam SC Berlikum zelfs op
0-3. De bal bleef na een goede
aanval liggen op de rand van het
strafschopgebied. Na een enkele
aarzeling haalde diezelfde Jacob
Dirk Tuinenga uit en joeg hij
met een geplaatst schot, met zijn
chocoladebeen, zijn 2e doelpunt
van de middag tegen de touwen.
Toch wist VV Nok ondanks goede
reddingen van keeper Djurre
Seerden vlak voor rust tweemaal
te scoren. Zo werd er met een
stand van 2-3 de kleedkamer
bezocht.
Vroeg in het 2e bedrijf wist
Berlikum via Jarco Kingma de
2-4 binnen te schieten na goed
breedleggen van Jacob Dirk
Tuinenga. Op enkele schermutselingen voor de goal van
Berlikum na kon de voorsprong
vrij gemakkelijk verdedigd worden en konden de 3 punten mee

WIERSTER KAT
Ik wie wer oan bar. De foarige
kear mocht it hûntsje wat skriuwe. Ik koe my doe moai efkes
koest hâlde en genietsje fan in
lytse sabbatical. Ik wit net as
jimme it lêzen hawwe, mar ik
wol. Ik wie flink even fan de
kaart. Dat hûntsje dochs. Hy
dielde samar efkes ien fan syn,
ik tink wol, grutste geheimkes. It hûntsje fertelde dat der
fereale is, op MY! Sjoch, ik hie sels ek al wat lytse dinkjes ferklapt en ik mei fansels ek graach oer it hûntsje. Mar in hûn en
kat, tegearre, fereale op mekoar. Kin dat eins wol? We moatte
de kommende tiid mar efkes besjen hoe dit fjirder git. Foar no
lit ik it mar efkes los en gean we oer nei de oarder fan de dei.
Wat bart der dochs in protte rûn en om my hinne. Der yn
Berltsum git it mar mal. Se binne der flink oan it bouwen. Fan
dy nij bou huzen. Der komme in stik as wat by en dat is net om
‘e nocht. It iene nei it oare hûs komt te keap en it moaiste is
ek noch, de measten binne ek samar wer ferkocht. De migratiestream yn en rûnom Berltsum is de lêste tiid mar flink eksplodearre. Wer al dy minsken weikomme, ik wit it net, mar it
mei dúdliks wêze dat Berltsum hjoed de dei noch hieltyd goed
yn de merk leit. Berltsum, it is fansels ek in prachtich doarp
mei genôch foarsjenningen. We hawwe in bakker, in slachter,
in supermerk, kappers, kleanwinkels en dan net te ferjitten al
dy ûndernimmers yn en om it doarp, op it bedriuwsterrein en
wer ek allegear noch mear. No ’t de migratiestream hjirre yn
Berltsum sa goed en flot git, moatte wy al dy ûndernimmers
net ferjitte. Stel jimme doch ris foar dat wy hjirre yn Berltsum
gjin ûndernimmers mear ha? Wer moatte wy dan de boadskippen helje? Wer 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 hús 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 goud? As soe it noflik
wêze op die leeftiid de boadskippen tichteby te heljen?

worden genomen naar Berlikum.
Na een kortstondige uitstap van
1 seizoen bij VV Sneek, waar
Jacob Dirk Tuinenga eenmaal
scoorde, heeft hij inmiddels dus
ook zijn 200e competitiedoelpunt gemaakt voor SC Berlikum.
Een mooie mijlpaal voor de spits
die op de topscorers ranglijst
aller tijden naar verwachting
niet snel bijgehaald zal worden.
Ook voor Berlikum kwam de
overwinning als geroepen en

nestelt zich hiermee verder in
middenmoot. Saillant detail is
dat wanneer de krant met de
uitslagen en doelpuntenmakers
maandag 1 april op de deurmat
kwam te liggen, Tuinenga precies 17 jaar geleden zijn eerste competitiedoelpunt maakte
voor het vlaggenschip van SC
Berlikum. Zoals dichter Bredero
zo’n 400 jaar geleden zei: ‘’Het
kan verkeren’’ ●
Hein Joostema

Samar in Momint...

De gele hesjes van Obs Lyts Libben staan klaar om het dorp een grondige schoonmaakbeurt te geven.

Ik wit der alles fan, Wier is fansels aardich lytser en as je wat
wolle sille je dochs de fyts as auto pakke moatte. As Berltsumer
en ek Wierster moatte wy der goed om tinke dat wy ús eigen ûndernimmers te freon hâlde. We moatte ús guod safolle
mooglik yn eigen doarp sjen te finen. Fansels kinne je gerêst
ris nei de útbuorren gean 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 olkoar. Want sis no sels, al dy huzen, fol mei minsken, húshâldingen, stellen, it makket allegearre neat út. As
je mar op mekoar oankinne en der foar inoar wêze kinne. It
gelok fan Berltsum is net ôfhinklik fan de omstannichheden,
mar fan hoe wy der elk, stik foar stik, mei om gean ●

Jaarvergadering Stichting Berlikumer Belangen
Donderdagavond 4 april werd in dorpshuis 't Heechhout de jaarvergadering gehouden van Stichting Berlikumer Belangen. Uit alle activiteiten die in het dorp worden ontplooid, blijkt Berlikum te bruisen als nooit te voren. Met de geplande realisatie van MFC 'It Stedhûs' en de te verwachting relocatie van supermarkt Poeisz,
breiden de voorzieningen in de twaalfde stad nog verder uit. Dat bij de recent
gebouwde brede school een noodlokaal moest worden bijgeplaatst, om het groeiende leerlingenaantal te kunnen herbergen, biedt veel hoop voor de toekomst.

Uit een vlekkenkaart van Berlikum, blijkt
dat er op verschillende ‘vlekken’ mogelijkheden zijn voor ontwikkeling. Duidelijk is
dat dit niet altijd om gebouwen hoeft te
Tuinhout, bouwhout, plaatmateriaal, ramen, deuren, kozijnen,
gaan. Samen met de gemeente is gesproken over een lange termijnvisie voor de
trappen, meubels, vloeren, lijstwerk, scheepsbetimmering.
bebouwing in Berlikum.
Onderdeel hiervan was een nieuwe locaSjoch ek op
tie voor supermarkt Poiesz. Het gebouw
waarin Poeisz op dit moment zit is te
Willie’s Hout, Jetskereed 2, 9041 VJ Berltsum,
klein en biedt onvoldoende parkeerplaatTelefoon 0518-46 23 57
sen noch mogelijkheden tot uitbreiding.
Poiesz heeft aangegeven binnen drie jaar
(waarvan het eerste reeds verstreken is)
op een A-locatie in Berlikum een nieuwe
supermarkt te willen hebben. Er is met
SBB gesproken over vier mogelijke locaties: (1.) Heechhout / Groene Kruis, (2.)
Oude veilingterrein, (3.) Siderius en (4.) De
Pôlle. SBB, SH en UBW (Undernimmend
BerltsumWier) heeft de voor- en nadelen
van de verschillende locaties besproken en
een duidelijke voorkeur / advies uitgesproken voor locatie Heechhout / Groene Kruis.
Dit advies kon duidelijk steun krijgen van
de aanwezigen tijdens de jaarvergadering.
De huisvesting van arbeidsmigranten was
ook in 2018 een belangrijk onderwerp.
In februari werd het oude beleid van
Franekeradiel werd aangenomen (de zogenaamde 1% -regel). In september kwam wethouder Nel Haarsma met een nieuwe denkrichting en werd de handhaving bevroren.
Na druk van dorpsbelangen, waaronder
SBB, is de denkrichting van tafel gegaan
en is handhaving weer ontdooid. Vanaf
dit punt is er goed overleg geweest tussen
SBB, de gemeente Waadhoeke en de huisvesters van arbeidsmigranten in de Pôlle
(VZM & Zeinstra). Met VZM is de afspraak
gemaakt dat iedere drie maanden één van
de vier woningen uit de illegaliteit zou
worden onttrokken. Voor de eerste woning
is inmiddels een vergunning aangevraagd.
In de tweede woning zal VZM een gezin
plaatsen. Het heeft er alle schijn van dat
de gemaakte afspraken worden nageleefd.
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snelheid waarop gehoopt was (van onderaf
draagvlak creëren om lange procedures
te kunnen versnellen). Daarom wordt nu
parallel aan deze Pilot ook de traditionele
weg bewandeld.
De realisatie van MFC It Stedhûs loopt
voorspoedig. De begroting is nagenoeg
rond dankzij de succesvolle verkoop van
obligaties. Er staat nog een loterij op de
rol en bovendien zullen kleinere subsidies
voor de inrichting van It Stedhûs later
volgen. Belangrijk moment wordt eind
april begin mei wanneer de totaalprijs
door de ontwikkelaars bekend zal worden
gemaakt. Indien dit binnen de begroting
past kan met een overbruggingslening
spoedig worden gestart met de bouw. SBB
heeft aangegeven een deel van de reservering tegen een gunstige rentevoet te willen
lenen aan It Stedhûs.
Het afgelopen jaar is in Berlikum een zestal hondenpoepbakken geplaatst. Vanuit
het dorp kwamen verschillende verzoeken
tot (ver)plaatsing van de bakken. Uit gegevens van de gemeente blijkt dat de bakken
op de huidige locaties goed tot zeer goed
worden gebruikt. Verplaatsing zou daarom
geen goede optie zijn. De gemeente geeft
echter aan dat voor bijplaatsen geen budget is. Dankzij de hondenpoepbakken lijkt
de overlast van hondenpoep niet verdwenen, maar wel afgenomen.
Met de vorige gemeente (Menameradiel)
zijn afspraken gemaakt omtrent de bomenkap / vervanging van de bomen langs de
Koekoeksleane. De kap zou in vier fasen
plaatsvinden. De tweede fase is door de
gemeente Waadhoeke uitgesteld.
Het financieel plaatje van de Stichting
Berlikumer Belangen is al enkele jaren
negatief. Reden hiervoor zijn het wegvallen van (1.) bijdrage gemeente (€ 250,-),
(2.) bijdrage Stichting DoDo (€ 900,-) en
(3.) te laag ingeschat effect waardevaste
bijdrage Stichting SH (€ 250,-). Het totaal
tekort (€ 1540,-) is de afgelopen jaren
beperkt door ledenwerving en een strikt
begrotingsbeleid. Desalniettemin schrijft
de stichting al enkele jaren rode cijfers.
Vanaf 2019 krijgt SBB weer een bijdrage
van de gemeente (waarderingssubsidie à
€ 500,-) en er zal een nieuwe ledenwervingscampagne worden gehouden in samenwerking met Stichting Hemmemapark. Het
voorstel van SBB om de jaarlijkse donatie
te verhogen van € 8,- naar € 10,- is door
een grote meerderheid van de aanwezigen goedgekeurd. Het grootste deel van
de inkomsten van Stichting Berlikumer
Belangen wordt gebruikt als bijdrage voor
de Stichting Hemmemapark. Deze bijdrage is bij de oprichting van Stichting
Hemmemapark in de statuten vastgelegd
en wordt iedere twee jaar volgens afspraak
geïndexeerd. Vanuit de aanwezigen, waaronder de voorzitter van Oranje Nationaal
Gosse Tijsma en oud Statenlid Johan van
Tuinen, kwam een sterke oproep aan
Stichting Hemmemapark (SH) om transparantie te geven over het financieel beleid.
Voorzichter van SH (tevens erevoorzitter
van SBB) beloofde een open vergadering
te beleggen waarin volledige transparantie
zou worden gegeven.
De samenstelling van het bestuur is gewijzigd. Marco Doldersum en Pieter Smit
namen beiden na drie jaar bestuur afscheid
van SBB. Johan van der Graaf stopte na
zich zeven jaar als bestuurslid te hebben
ingezet. Johan blijft nog actief betrokken
bij de realisatie van It Stedhûs. Voorzitter
Erik Jansen was herkiesbaar en is herkozen
voor het achtste achtereenvolgende jaar.
SBB werd bovendien verblijd met de komst
van twee nieuwe jonge bestuursleden:
Jasper de Vries en Wietske Schiphof. ●

Berltsum kultuer
Toneelvereniging Elts syn rol speelt 'Lamelos'
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AGENDA
13 april
21.00 u.
13 april
14.30 u.
20 april
14.30 u.
20 april 14.00-17.00 u.
		
20 april
21.00 u.
26 april
17.00 u.
26 april
20.00 u.
27 april
Hele dag
		
27 april 14.00-17.00 u.
4 mei

14.00-17.00 u.

6 mei 10.00-12.00 u.
7 mei
18.00 u.
11 mei
14.30 u.
12 mei
Hele dag
18 mei
17.00 u.
21 mei
14.30 u.
22 mei 14.00-16.15 u.

Bluesband B-ware, Ioannis Teatertsjerke
SC Berlikum VR1 - ST Blauw Wit/Warga VR 1
Sc Berlikum - Oeverzwaluwen
Tentoonstelling april/mei
staking in de Grusert
Ralph & Ewa, Ioannis Teatertsjerke
Mudrun
Koningsnacht met Johannes Rypma en band
Koningsdag: Rondgang, Kinderspelen,
Keatsen
Tentoonstelling april/mei
staking in de Grusert
Tentoonstelling april/mei
staking in de Grusert
Modeshow 55 plus Berlingastate
Bloemenactie OpMaat
SC Berlikum VR1-Leeuwarder Zwaluwen VR1
Moederdag
SC Berlikum - Minnertsga
Sc Berlikum VR1 - Franeker VR1
Ouderen en Wonen, Nij Franjum, Marsum

Iedere 9.00-11.00 u. Spreekuur Gebiedsteam Waadhoeke
dinsdag		 in het Groene Kruis Gebouw

Het verhaal van Lamelos
speelt zich af in een kleine
psychiatrische kliniek waar
vijf patiënten worden
verpleegd.
Direct aan het begin worden
deze vijf voorgesteld door Onno,
de ‘homosuele’ directeur: Dokter
Doolittle (dierenarts), Majoor
(een militair met een post
traumatisch stress syndroom),
mevrouw De Haas (die haar hele
leven bij een verhuurbedrijf
heeft gewerkt), Beppy (een twintiger die zich uitgeleefd heeft in
Spanje en zwaar overspannen
terug gekomen is) en Fats (een
eetverslaafde in een rolstoel die
niet invalide blijkt te zijn). Door
deze introductie aan het begin
van het stuk is het voor het
publiek direct duidelijk wie zij
zijn en wat zij mankeren. De

op geld beluste directeur heeft
besloten de kliniek te verkopen
en de bewoners onder te brengen in een andere zorginstelling. Dit stuit op veel verzet
van de bewoners en dus wordt
er een plan gesmeed: het blijkt
dat de Pinus Blancus Knagus (de
blonde zorgknager) in en rond
het gebouw voorkomt waardoor de plannen van de directeur niet kunnen doorgaan. Met
hulp van stagiaire Wil van der
Weg wordt een protestmanifestatie georganiseerd, maar deze
blijkt eigenlijk niet meer nodig
te zijn als blijkt dat directeur
Onno zich heeft bedacht (na een
korte vakantie met zijn vriend
Bertje) en besloten heeft de kliniek open te houden. Ook heeft
hij besloten te gaan trouwen
met zijn vriend Bertje en hiermee wordt het stuk (engszins

flauw) afgesloten. In de onderlinge gesprekken worden de patiënten getriggerd door woorden
waarop zij razendsnel reageren.
De dierenarts wordt getriggerd
door alles wat met dieren te
maken heeft; de majoor reageert
op alles wat met het leger en de
oorlog te maken heeft; mevrouw
De Haas vindt dat zij lang is
en reageert op alles wat met
lengte te maken heeft; Beppy
reageert op mannen, feesten en
seks en voor Fats is eten alleen
maar belangrijk. Dit zit erg knap
in elkaar want in deze discussies kunnen de spelers zich geen
fout veroorloven omdat anders
de opbouw niet meer klopt.

It soe sa wêze sneontemoarn 16 maart. In moaie ploech fan 18 frijwilligers hie him opjûn. Ek
wethâlder Jan Dijkstra fan gemeente Waadhoeke soe meihelpe. Mar hurde wyn en reinwetter teistere it Hemmemapark en omjouwing. It bliuwt frijwilligerswurk, dêrom ien wike letter mar werris besocht. It waar wie in stik better en alle frijwilligers wiene op ‘e nij fan de partij.

it eilân ôf te krijen is gjin sinekuere, mar mei help fan pontons, beskikber steld troch de
firma Siegersma, hawwe de frijwilligers it op 23 maart foarinoar
krigen. In oar kerwei, dat hast
jierliks weromkomt, is it kopjen
fan de knotwylgen. Ek dêr hat in
ploech him tige op útlibbe.
Wat hawwe wy krigen?
Nou, kofje fansels yn de wurkskuorren oan de Singel.

Ralph de Jongh werd ontdekt door niemand minder dan
Harry Muskee van de legendarische bluesband Cuby and
the Blizzards.

Kortom: wederom een knap uitgevoerde voorstelling van onze
toneelvereniging, die zeker meer
toeschouwers verdiende ●

De nasjonale aksje NLDoet ek yn Berltsum hâlden

Wat hawwe wy dien?
Lâns
de
tagongsdyk
nei
Hemmemastate hawwe wy 11
linebeammen plante. It jout in
moai grien aksint oan de tagong fan Hemmemastate en it
Hemmemapark. Yn it winterskoft hat in ploechje frijwilligers
in tal kearen dwaande west op it
eilân yn de fiver. Beammen, dy’t
oantaast binne troch de esketaksykte of te ticht op inoar
steane binne omseage. Om se fan

Ralph de Jongh & Ewa Pepper
een spannende mix van blues
en klassiek

It is altiten tige gesellich ûnder
kofjetiid en seker by NLDoet,
want dan soarget Riet van Hout
foar wat lekkers by de kofje.
Wethâlder Dijkstra hat ús ek
noch efkes tasprutsen.
Hy sei ûnder de yndruk te wêzen
fan it eigen ynysjatyf fan de
Berltsumers, dy’t yn 2003 it
Hemmemapark ta stân brocht
hawwe en it park oant hjoed-dedei ta ûnderhâlde ●

Muskee roemde Ralph als “een zeldzaam talent, met hem krijg je
waar voor je geld”. En ook in de pers wordt Ralph bejubeld: Het
is werkelijk een sensatie om deze charismatische blonde god aan
het werk te zien. Ralph speelt en zingt de blues alsof hij ervoor
geboren is: hartstochtelijk en met een groot gevoel voor drama.”
(Het Parool) en “Een van de beste songwriters van Nederland”
(Music Maker Magazine). Als afgestudeerd wijsgeer (Universiteit
van Amsterdam, 2003) en met rond de 20 albums op zijn naam is
hij natuurlijk ook niet de eerste de beste. Hij speelt gitaar en zingt
voornamelijk eigen nummers. In 2010 won De Jongh de Dutch
Blues Award voor “Best vocal”. De Jongh brengt zijn muziek in
eigen beheer uit. Alsof dat nog niet genoeg is, exposeert hij regelmatig met zijn eigen schilderwerk.
Ewa Pepper is als Ewa Górzynska geboren in Polen. Als achttienjarige stapte ze op aanraden van haar ouders over van piano naar
viool, en met veel succes. Ze studeerde cum laude af aan de Chopin
school of Music en vervolgde daarna haar muzikale opleiding aan
het Cracow institute of performing arts and media studies. Nu
is zij een veelzijdige en veelgevraagde violiste, woonachtig in
Amsterdam. Als geschoold klassiek violiste is zij misschien een
vreemde vogel in de blueswereld, maar met haar gepassioneerde,
soms opzwepende spel valt zij naast Ralph niet uit de toon.
Het duo leerde elkaar pas enkele jaren geleden kennen. Maar al
direct valt op dat ze samen een bijzondere combinatie vormen.
Beiden zijn rasmuzikanten, die geheel op gevoel hun muzikale
koers uitstippelen.
Naast de funk, de soul en de bluesrock laten ze ook een heel ingetogen kant horen. Mooi akoestisch gitaarwerk en fraaie zang afgewisseld met het melancholische vioolspel. Ralph de Jongh en Ewa
Pepper vormen een spannend muzikaal duo waar je op je gemak
goed naar moet luisteren. En doe je dat, dan is het genieten.
Zondag 21 april 2019 om 15:00 uur in Ioannis Teatertsjerke, Lautawei 5a,
Wier. Entree € 12,50
Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123 ●

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

Zijlstra Bouw. Altijd in vorm.

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

Voor een
zichtbare
verzorging

Buorren 76, Berltsum
Telefoon 0518-461744
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Dames & Heren

■ MATRASSEN, LATTENBODEMS, DEKBEDDEN,
KUSSENS, BEDLINNEN
■ DAMES- EN HERENKLEDING
■ WERKSCHOENEN, KLOMPEN, DAMESSCHOENEN

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

Copyright: Goldwell ®

Tichelersdyk 28b Berlikum

Iedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tarief

■ 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!
d
voor de

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

Colofon
Op'e Roaster
Redactieleden:
Henny van der Graaf
Jan Joostema
Henk Muller
Frans Rob
Harmke Siegersma
Joke Wassenaar
Maaike Moerland
Oplage
Dorpskrant Op ‘e Roaster verschijnt iedere maand (behalve
in augustus) in een oplage van ca. 28.000 exemplaren.
Verspreiding
Zie colofon ‘De Stienser’ door: FRL Leeuwarden (tel. 058-2154157)
Opmaak
Brandsma Offset Ferwerd
(Druk- en zetfouten voorbehouden)
Email
Advertenties: advertentie@berlikum.com
Kopij: krant@berlikum.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:
krant@berlikum.com
- 	Foto’s die geplaatst moeten worden als apart bestand aanleveren.
	Let op: Foto’s of illustraties gedownload van internet zijn
soms ongeschikt voor plaatsing in de krant. Zorg ervoor
dat de afbeeldingen in het uiteindelijke formaat een resolutie hebben van minstens 300 dpi (min 1 MB) in JPG, TIFF
of PSD file.
- Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde.
- 	De redactie behoudt zich het recht voor tekst in te korten
of artikelen te weigeren.
Sluitingsdata voor de eerstvolgende editie van
Op ‘e Roaster
• Advertenties dienen uiterlijk woensdag 8 mei 2019 aangeleverd te worden per email: advertentie@berlikum.com.
• Kopij dient uiterlijk woensdag 8 mei 2019 op de redactie
aanwezig te zijn via krant@berlikum.com
Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster:
zaterdag 18 mei 2019

