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Mariëlla Houtsma daagt u uit voor
(her-)styling van het interieur
Hoe kom je erachter wat
mensen willen?
Voor een goed advies moet je
weten welke wensen en mogelijkheden er zijn. Hiervoor zoek
ik naar samenwerking met leveranciers in het gehele land,
maar ook met ateliers voor interieuraccessoires. Maar voorop
staat dat de bewoners hun eigen
lijn moeten volgen; ik werk niet
vanuit een bepaalde stijl maar
creëer een stijl die passend is bij
de bewoners.
Ook geef ik workshops waarin je
zelf op een leuke manier in één
avond gaat ontdekken welke interieur stijl bij jou als persoon
past.
Hoe haal je mensen uit de
sleur van hoe het altijd was?
Door het plan visueel te maken
krijgt de klant een heel duidelijk
beeld wat het advies kan opleveren. Het is hierbij vooral de kunst
om oud en nieuw meubilair met
elkaar combineren, dit zorgt ook
juist voor een eigen persoonlijke
interieurstijl.
“Mariëlla in haar element”
Met het verzoek van de redactie
om een bezoek te brengen aan
een interieurstylist had ik persoonlijk niet echt een beeld van
wat ik me daarbij moest voorstellen. Wat een verrassing toen
ik bij Mariëlla Houtsma aan tafel
kwam en zij in een paar korte
steekwoorden duidelijk wist te
maken hoe ze werkte als styliste.
Een interieur is heel persoonlijk.
En dat persoonlijke blijft bij een
stylingadvies altijd voorop staan.
Wanneer ik bij Mariëlla thuis om
me heen kijk, begrijp ik wat ze
bedoelt met de opmerking: “Ik
wil iets creëren dat als een warme deken om je heen ligt”.

intakegesprek ben ik dan ook
scherp aan het analyseren. Het
interieur is een weerspiegeling
van jezelf. Ik neem mensen als
het ware aan de hand om samen
tot iets anders en iets moois te
komen. De wensen en sfeer werk
ik in een eerste schetsfase uit
door middel van een moodboard
(sfeerbeeld). Wanneer de bewoners dit passend vinden, werk
ik dit uit. Er komt dan een compleet adviesplan. Realisatie van
zo’n plan kan in eigen beheer,
maar ik kan ook de uitvoering
oppakken en hiervoor andere
professionals aantrekken.

Als stylist brengt Mariëlla een
nieuw geluid in onze omgeving.
Haar ambities gaan echter verder. De drang om zich verder te
ontwikkelen en haar creativiteit
kunnen iets moois betekenen
voor onze interieurs. Uitgangspunt blijft: eenvoud en stijlvol,
al naar gelang de wensen van de
bewoners.
Op dit moment werkt Mariëlla
hard aan een nieuw concept met
een nieuwe naam, website, etc.
Blijf daarom op de hoogte want
binnen kort wordt dit gelanceerd
●
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In nije roaster yn
in oar jaske
Sûnder ússels yn in hokje te pleatsen, stelle wy ús graach
oan jimme foar. Want, wa binne no eins die minsken die de
krante skriuwe, foto’s meitsje en it internet by hâlde?
Fan links nei rjochts en fan boppe
nei ûnderen:
Johan Remco Miedema,
25 jier, lear-wurkproject yn in
Websignersbedriuw
Karina de Vries,
44 jier, eigner fan Panta Rhei
Geertje Miedema,
42 jier, sosjaal wurker
Henny van der Graaf,
34, ûndernimmer, frijwilliger,
freondinne mar boppe-al mem
Harmke Siegersma,
25 jier, studinte pedagogiek
Henk Muller,
57 jier, meiwurker ING Zwolle
Ella Vis, 40 jier,
personielsfunksjonaris
Romy Groenwoud,
47 jier, ict meiwurker
Jan Joostema,
45 jier, plastic/folie-lasker
Ilona Wetting, 28 jier,
pedagogysk meiwurkster
Akke Zijlstra, 52 jier,
P&O meiwurkster
Mariëlla Houtsma, 25 jier,
ynterieur styliste
Jeanet Terpstra, 43 jier,
skoaljuffer
Dick Abma, 62 jier,
reyntegraasje-manager
Fanôf no binne wy as Roaster
te finen yn de ‘Stienser’. Hjir
binne wy tige wiis mei en wy
binne benijd nei jimme reaksjes ●

Mariëlla is na afronding van haar
Hbo-opleiding verder gegaan met
de opleiding interieurstyling. Ze
heeft intussen al diverse mooie
projecten afgerond.
Veronderstel dat ik jou uitnodig voor een stylingadvies
bij ons thuis. Wat mag ik dan
verwachten?
Als eerste vind je mij via mijn
website www.by-mariel.nl en via
de social mediakanalen zoals Instagram, Pinterest en Facebook.
Een stylingadvies begint met een
persoonlijk gesprek. Tijdens dit
gesprek inventariseer ik de wensen van de klant. Tijdens zo’n

Hoe verstandig kunnen kinderen van acht jaar zijn?
Leuke uitspraken van kinderen over de liefde
•"Verliefde mensen houden elkaars hand vast, omdat ze hun ringen niet
willen verliezen die veel geld gekost hebben. "
•"De liefde vindt jou altijd, zelfs als jij je ervoor verstopt. Kijk naar mij,
ik heb me altijd verstopt voor de liefde maar de meisjes blijven me maar
vinden."
• “Je kan iemand verliefd maken door met je kontje te schudden. En de rest
volgt dan vanzelf.”
• “Als je wilt dat de liefde blijft duren moet je goed leren kussen. Dan
vergeet je vrouw misschien dat je nooit de vuilnisbakken buitenzet.” ●

Bouwen is
teamwerk!

Wyt
Wyt gu
gu oodd
2e HANDS

2e HANDS

Oproep: Thema
dorpsfeest 2017!

Wasmachines

Wasmachines

Drogers

Drogers
Koelvries

Vaatwassers
Koelvries
Fornuizen

Vaatwassers

NIEUW

Beko
71483
Fornuizen

In 2017 staat het 3-jaarlijkse dorpsfeest weer op de agenda van Oranje
Nationaal Berlikum. Net als voor de voorgaande edities, zullen we weer een
centraal thema kiezen waar we het programma op baseren.
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Bouwen is
Daarbij hebben we jullie hulp nodig. Dus heb je een leuk idee voor het thema
teamwerk!
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via info@oranjenationaal.nl. Lever je idee in vóór 11 maart 2016. Op de jaarvergadering van 2016 wordt het thema van het dorpsfeest 2017 bekend gemaakt.
Alvast bedankt. Het bestuur van Oranje Nationaal Berlikum

Eindelijk winter voor kinderen Okidoki

Bij bouwen komt nogal wat kijHet is eindelijk winter, dat betekent voor de kinderen van kinderopvang Okidoki
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Eartiids en No…

Ik sit yn de bus nei hûs. Krekt foardat de bus fuort sil, stapt der nog een
frou yn. Ik skat een jier as 70. Se freget oan de bussjauffeur at dit de goeie
bus is. Dat is sa, en de frou siket in plakje yn ‘e bus. Mar se ferjit in kaartsje
te keapjen en de bussjauffeur sprekt har dêr op oan.
Sy keapet in kaartsje en giet werom nei har plakje. Twa stuollen foar my sit een
frou fan ûngefear 40 skat ik sa. Se hat eardopkes yn en lústert nei har muzyk. De
âldere frou freget at sy njonken har sitte kin. De frou mei eardopkes jout nei myn
idee net hiel dúdelik antwurd en de âldere frou herhellet har fraach. Úteinlik antwurdet de frou mei de eardopkes op de fraach en de âldere frou ploft neist har del.
Fanôf doe hie ik al yn de gaten dat dizze busreis wol ris hiel interessant wurde koe.
De âldere frou is del ploft en hat tink ik sin om in praatsje te meitsjen. De frou
mei de eardopkes hat der dúdelik gjin nocht oan. Ik besjoch de twa froulju. Stikem
moat ik ek wol laitsje, dit soarte dingen gebeure einliks bêst faak. Ik bin benijd hoe
dit ôfrint.
De âldere frou begjint te praten tsjin de frou mei de eardopkes, mar ja, die reagearret net want die lústert nei har muzyk. Sa giet it efkes troch. Sa no en dan seit de
frou mei eardopkes iets werom, maar yn de measte gefallen is de âldere frou oan it
praten tsjin ien die net lústert. It duorret net lang en de âldere frou begjint har te
yrritearjen. Se fynt it ferfelend en súver ûnbeskoft dat de frou mei eardopkes gjin
nocht oan har hat. It giet sels safier dat de âldere frou hast op’e skutte fan de frou
mei eardopkes sit om te sjen hoe dat ding wêr de muzyk ut komt wurket. Hinne
en wer wurd der wat tsjin olkoar sein. Ik kin it spitigernôch net ferstean, dêrfoar
sit ik te fier fuort. Úteinlik ontstiet der in lichte diskusje en de twa froulju binne
it net iens.
De frou mei eardopkes is der wol klear mei en gjit op syk nei een oar sitplak. Se
stapt op en sil fuort rinne as de bussjauffeur de âldere frou ropt. De âldere frou koe
mar better even foar yn sitten gean. Sa sein, sa dien. In moaie oplossing foar beide
froulju mar it bleaun nog lang unrêstich yn de bus.
Wa sit hjir no goed en wat sit hjir no fout? Is der wol in goed of fout? Ja, je kinne
der wat fan fine as ien mei eardopkes yn de bus sit, muzyk oan en nergens mear ear
foar. Lekker allinnich en gjinien ta lêst. As miskien dochs wol? Ja, je kinne der wat
fan fine as immen op leeftyd de mûle iepen lûkt om efkes in praatsje te meitsjen.
Even gesellich kletse oant men op de einbestimming binne en gjinien ta lêst. As
miskien dochs wol? It makket net út yn welke wrâld wy libje. Oeral binne problemen en minsken it net mei elkoar iens. Dat is net allinnich fan hjoed de dei, dat wy
eartiids ek al sa. Allinne doe hiene minsken miskien krekt wat mear respect foar
elkoar. En ik tink dat dêr ús grutste winst leit. Sa lang wy elkoar mar mei respect
behannelje, dan libje wy ien in moaie wrâld ●

Opbrengst MS collecteweek
Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het mooie bedrag van € 996,in Berltsum opgehaald. Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan onderzoek
(voor een beter leven nu en een toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting.
We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door weer en wind op
pad zijn gegaan, hartelijk voor hun bijdrage. Hebt u de collectant gemist, dan kunt u uw
bijdrage overmaken op giro 5057 te Rotterdam! Wilt u ons bij de collecte van volgend
jaar ondersteunen als collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds, 010-591
98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl ●
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Berltsum yn bedriuw

Column

Finansjele stipe gemeenteried
Menameradiel foar MFC Berltsum

Binnenkijken bij…..

De riedseal fan it gemeentehûs yn Menaem wie tiisdei 22 desimber 2015 fol mei Berltsumers.
Sy wiene by it ynkommen muzikaal begroete troch de klanken fan muzykkorps “Opmaat”.
It wie in wichtige jûn foar it takomstige MFC yn Berltsum. Trije
jier nei it fersyk út de tsjerken
om te ûndersykjen oft de krústsjerke geskikt wêze koe as MFC,
lizze der no plannen. By sokke
plannen heard in finansjeel
plaatsje. De gemeenteried moat
dizze jûn beslute oer it takennen
fan in subsydzje en in liening. De
plannen en it finansjele diel sjogge der goed ut.
Yn de byienkomst komme ynstekkers oan it wurd; sawol minsken die’t betingsten hawwe mar
ek foarsitter Eric Jansen fan de
groep dy’t it foarstel skreaun hat.
De minsken mei de betingsten
binne fan miening dat hja net
genôch by de plannen belutsen
binne. Sy tinke straks in protte
oerlêst te krijen fan parkearde
auto’s en sa.

Eric Jansen ûnderstreket yn syn
taljochting noch ien kear it belang fan dizze gearkomst om “de
mienskip fan ús doarp Berltsum,
ús mienskip, ús MFC en alle gesinten ûnder ien dak te krijen”.
In daverjend applaus is syn beleanning.
Dernei is it mûsstil yn ‘e riedseal.
Under lieding fan ‘e boargemaster komme de partijen oan it
wurd. It blykt dat de lêste wike
der foarpetearen west hawwe.
Hjirby hat de wurkgroep in oantal tûkelteammen wei helle. De
riedsleden moatte jûn dan ek beslute oer in subsydzje en liening
sa as nea earder oan de oarder
west hat. Foaral de leden fan it
CDA hawwe hjir de noadige soarch by. Sy wolle dan ek útstel
fan it beslút.

De oare partijen (GB, PvdA, Grien
Links, FNP, VVD) besjogge dit út
in oar perspektyf en komme ûnder de besprekking mei in oantal
opbouwende reaksjes.
Nei in koart skoft, wurdt it foarstel oanpast. It is dermei foar alle
partijen akseptabel.
Sa as de de foarsitter fan de wurkgroep yn syn ynlieding sei: “In
moaiere ôfsluting fan it jier 2015
kinne jimme, de ried, ús hjoed
net jaan.” Nei ôfrin hawwe de
Berltsummers yn it “Heechout”
dan ek noch efkes in gesellich
neipetear hân mei de foarsitter.
Foar de Berltsumers hat dit beslút
wol gefolgen. Der moat no jild op
tafel komme en mei-inoar oanpakt wurde om der wat moais fan
te meitsjen ●
DICK

Bern mei in ferhaal: Femke Bakker
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Femke Bakker. Zij is leerling van OBS 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. Wij horen iets over
haar hobby’s, school en hoe zij het vindt om in Berltsum te wonen. Veel leesplezier gewenst met
het verhaal van Femke Bakker!
graach wêze. Skoalle fyn ik somstiden leuk mar ek wolris net. De
ôfrûne moannen yn groep 8 fyn
ik oan de iene kant hiel moai mar
ek wol in bytsje spannend! En dat
is dan wer minder aardich! Myn
moaiste learfakken binne kreatyf
en spelling.

Ik bin Femke Bakker en bin
âlve jier. Ik bin berne op 6
maaie 2004. Ik wenje oan de
Bildtdyk en ik ha in broerke
en dat is Jelte! Ús heit en mem
hite Sjoerd en Jellie.
Ús heit wurket by “Bakker Vakkeuken”, hy is monteur en set
keukens teplak. Ús mem wurket
by “Van der Wagen Sinia” en is
boekhâldster. Ik sit sels op twa
sporten en dat binne reedride en
hynderride. Op reedriden sit ik
no alwer fjouwer jier en ik riid
op de nije iisbaan yn Ljouwert. Ik
ryd dan op sneontemoarn. Ik bin

dan al om kertier foar njoggenen
op it iis!! Hynderride doch ik ek
al trije jier. Ik ryd yn Minnertsgea op woansdeitejûn. Derneist
boartsje ik ek faak mei myn kavia
Vlekkie. Hy is swart mei wyt en
dêr sit ek noch in bytsje brûn by.
Ik fyn it ek hiel leuk om te nifeljes, tekenjen en fansels gean ik
graach mei fakânsje! Eltse simmerfâkansje geane wy mei ûs
eigen karavan op ‘n paad. Faak
binne wy dan te finen op in camping yn Oerisel. De camping hyt
“de Beerze”. It is in prachtige
fiif stjerren camping! It is in hiel
grutte camping en wy meie dêr

Ik wit no noch net seker nei hokker skoalle ik nei groep 8 sil, mar
wierskynlik wurdt it de “Foorakker” yn Sint Annaparochie. Ik ha
dêr no al in protte sin oan om
nei it ferfolchûnderwiis te gean!
Ik wit no noch net krekt wat ik
letter fan berôp dwaan sil mar
ik tink wol dat it wat mei bisten
wurdt. Ik soe letter bygelyks wol
in maneezje hawwe wolle mei in
protte hynders. Dêrby wol ik noch
folle mear bisten om my hinne
ha lykas kavia’s, in hûn en gean
sa mar troch! Ik fyn Berltsum in
prachtich doarp om yn te wenjen
mar ik tink net dat ik hjir letter
bliuw! Wol soe ik in bytsje yn de
omkriten wenje bliuwe! Ik fyn ek
dat wy hjir yn ús doarp in moaie
skoalle hawwe en dêrby ek in
prachtige Spar winkel. Ek op it
gebied fan sport fyn ik it allegear
goed foarinoar yn Berltsum. Yn
ûs strjitte hawwe wy dan ek noch
in park, it Hemmemapark! Dêr
meie wy hiel graach boartsje. Yn
de simmer binne wy dan oan it
sideplakboartsjen en yn de winter kinst der somtiden reedride
as slydzje. Ik kin dan ek sizze
dat Berltsum in hiel gesellich en
leuk doarp is om yn te wenjen!!
Tot zover de bevinding van Femke Bakker in deze jeugdrubriek.
Volgende maand mogen we weer
een ander jeugdig persoon uitnodigen voor een vervolg! ●

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.
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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.
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gewerkt. In 2002 is het huis geheel opnieuw opgebouwd
waardoor het niet langer het kleinste huisje van Berlikum m
is.
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na foto’s kun je het eﬀect van de make-over waarnemen.
Tunno (25, gevelrenovatie)
Favoriete plek: de woonkamer
Onze
interieur
stijl vondsten
bestaat
Verzameling:
Vintage

uit lichte kleuren zoals wit en gr
gecombineerd met hout accenten. Ik noem het een
Scandinavische
eenvoud
zwart
wit dessins
Binnenkijken bij: mij,
Interieurmet
styliste
Mariëlla
Houtsma. in
Ik de
woon in wat vroeger het kleinste huisje van Berlikum was.
accessoires.

Binnenkijken bij…..

Welkom
in ons huisje,
vroeger was
het een éénkamerwoning
‘Je
omgeving
zou moeten
weergeven
wie jij bent en hoe je
en het is gebouwd rond 1890. De woonkamer was voorheen
uitgangspunt
en
de
wijze
waarop
ik
interieur
advies advies
de enige kamer waar werd gewoond, gekookt, geslapen en gewerkt. In 2002 is het huis geheel opnieuw opgebouwd waar-

Ben
wat er huisje
nog meer
achteris.deze raampje
door je
hetnieuwsgierig
niet langer het kleinste
van Berlikum
Binnenkijken
(mij)
Interieur
Mariëlla
Houtsma,
vr
Bijna drie jaar bij
geleden
kochten
wijstyliste
het
en hebben
we van ons
(mariellahoutsma)
account
deel
ik huis
dagelijks
foto’s
het
vangegeven.
Berlikum.
hetkleinste
een totalehuisje
make-over
Van donker, zwaar en benauwend naar licht, wit, fris en ruimtelijk. Wat voorheen de

enige kamer
in het
huis was
nu onze woonkamer,
eenen
heerIedere
maand
zullen
wij isbijzondere
woningen
verhalen a
lijke
ruimte
waar
je
lekker
kunt
ontspannen.
Op
de
voor
en
na
de pandjes in deze interieur column belichten ook blijf je o
foto’s kun je het effect van de make-over duidelijk zien.
hoogte van interieur trends en tips, kortom een maandelijk
must
te lezen.
Onze om
interieur
stijl bestaat uit lichte kleuren zoals wit en grijs,

Liefs Mariël

gecombineerd met hout accenten. Ik noem het: Scandinavi-

sche eenvoud
methuisje,
zwart-wit
dessins in
de accessoires.
Welkom
in ons
vroeger
was
het een éénkamerwoni
‘Je
omgeving
zou
moeten
weergeven
wie
jij
bent en hoe
in
het is gebouwd rond 1890. De woonkamer
wasje voorheen
het leven staat’ dit is mijn uitgangspunt en de wijze waarop ik
enige kamer waar werd gewoond, gekookt, geslapen en
interieur advies geef.
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
je nieuwsgierig
nieuwsgierig naar
waterernog
zichmeer
nog meer
achter
dezeraampjes
Ben
wat
achter
deze
raampjes
bevindt,
kijk
dan
op
mijn
Instagram
account
(mariel(mariellahoutsma) account deel ik dagelijks foto’s van ons
lahoutsma), daar deel ik dagelijks foto’s van ons interieur ●

Liefs Mariël

O.N.S. Menameradiel
ambitieus van start
Een nieuwe seniorenvereniging, ONS
Menameradiel, is van start gegaan op
9 januari jongstleden met een Nieuwjaarsborrel.

Buorren 76, Berltsum
Telefoon 0518-461744
Samen op zoek
naar een
bewandelbare weg...

Voor een
zichtbare
verzorging
Laat je fruitbomen
snoeien voor een fris en
fruitig bestaan.
Neem nu contact met ons op
voor een vrijblijvende offerte.

Van Tuinen Tuinservice

...Als je zelf even de
weg kwijt bent.

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

info@paadsiker.nl
www.paadsiker.nl

De nieuwe vereniging telt 120 leden.
Voorzitter is Jan Kuipers. Voor de komende tijd staan de volgende activiteiten op
het programma:
-d
 onderdag 18 februari: een informatieve
bijeenkomst over hulpmiddelen thuis en
in de zorg. Samen met Stichting Welzijn
Middelsee en het PCOB 14.00 uur Nij
Franjum in Marsum.
-z
 aterdag 16 maart: het Jankfodde Koar
Tûzen Triennen ut Britsum. Nij Statelân
14.30 uur.
-d
 insdag 19 april: de Jaarvergadering
met o.a. bestuursverkiezing en bespreking van statuten en reglementen van
de nieuwe vereniging. Nij Statelân om
14.30 uur.
Wilt u meer informatie of lid worden van
O.N.S. Menameradiel neem dan even kontakt op met Durk Fopma 058-2531928 ,
e-mail durkhiskefopma@hetnet.nl ●
Bestuur O.N.S. Menameradiel.

Vereniging
Het Groene Kruis
Berlikum/Wier e.o.
vraagt met spoed een vervanger(ster)
voor de schoonmaak en uitleen in
Het Groene Kruis gebouw,
Sportleane 7, te Berlikum.
Werktijden:
maandag t/m vrijdag van 16.30-18.30

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

Berltsum
0518-41 92 95

www.siegersmagevelrenovatie.nl

Bel voor de juiste aangifte

0518 - 46 18 00

www.born-graaf.nl

Inzet:
Tijdens de vakantie en bij ziekte.
Uren worden vergoed en er wordt rekening gehouden met een
inwerkperiode.
Inlichtingen:
Jantsje Anema, voorzitter Groene Kruis,
tel 0518 461656,
s avonds van 19.00-20.00 ●

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 langskomt
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 27 Januari 2016
Als gastspreker zal Trees Hoogland aanwezig zijn. Tijdens de kofjemoarn zal zij het
hebben over ‘Inviteren om anders te communiceren, door te luisteren en te bewegen op muziek’.
- Kofjemoarn: Woensdag 27 Januari 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. 0518-460805 / e-mail:
s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl) ●

Opbrengst
collecte Leger
des Heils
De landelijke collecte voor het Leger
des heils heeft eind november in
Berlikum het geweldig mooie bedrag
van 890,29 euro opgebracht.
Geld dat ten goede komt aan sociaal-maatschappelijke projecten, aan mensen die
hulp nodig hebben.
Hartelijk dank aan alle gevers en natuurlijk aan alle collectanten! Voor meer informatie kunt u kijken op www.legerdesheils.nl ●

Nieuws van Stichting Berlikumer
Belangen (SBB)
Op woensdag 4 november hebben wij overleg gehad met de gemeente in It Heechhout. Wij hebben het onder andere gehad over overdracht van werkzaamheden
aan SBB, verkeersveiligheid en het kappen van bomen.
Op maandag 16 november hebben wij samen met de andere dorpsbelangen van de
gemeente overleg gehad met de gemeente
op het gemeentehuis. Er is onder andere
gesproken over het gebiedsteam, de programmabegroting en de herindeling. Om
afscheid van de huidige gemeente te nemen zullen er diverse activiteiten worden
georganiseerd. Per dorp worden er 2 of 3
mensen gevraagd om hierover mee te denken.
Hebt u belangstelling meld u dan op SBB@
Berltsum.com.
Op dinsdag 22 december heeft de gemeenteraad een positief besluit genomen over
het Multi Functioneel Centrum (MFC).
De gemeente heeft een maximum van €
513.333 aan subsidie en € 513.333 aan lening toegezegd onder voorwaarde dat de
resterende € 513.333 wordt gevonden. De

werkgroep moet nu hard aan de slag om
deze resterende gelden te vinden.
Op het inloopspreekuur hebben wij bewoners van de Túnboustrjitte op bezoek
gehad over de situatie in hun straat. De
straat ligt al een hele tijd open en het lijkt
er ook niet op dat dit binnenkort anders
wordt. Inmiddels is er een noodbestrating
gekomen en is de situatie nu een stuk beter. Ook kwam een bewoner langs over de
gevaarlijke situatie van bepaalde bomen.
Over het groen en de bomen hebben wij
binnenkort overleg met de gemeente.
Wij vergaderen altijd op de eerste maandag van de maand en beginnen om 19.30
uur. Hebt u ook iets te melden aan of te
overleggen met SBB kom dan ook eens op
het inloopspreekuur dit is altijd het eerste
punt van onze vergadering. De eerstvolgende vergadering is 1 februari 2016 ●

Berltsum feriening
Berltsum foar Berltsum
Ook tijdens de kerstperiode heeft Berltsum weer laten zien wat saamhorigheid en vrijgevigheid is.
Terwijl Serious Request een stuk minder heeft opgebracht, liep de nieuwe actie van Anke van Dijk
en haar vader Wieger Durk van Dijk als een trein.
Anke is begonnen op 30 november in een opwelling om iets voor de minder bedeelde Berltsumers te betekenen. Zij vroeg haar vader of hij mee wilde helpen. Deze kon daar niet lang over nadenken want Anke
wilde snel aan de slag en na hier en daar wat telefoontjes te hebben gepleegd, lagen de flyers op 1 december in heel Berltsum op de deurmat en konden de goederen al vanaf 2 december worden ingeleverd. De
aanvoer van goederen overtrof elke verwachting, maar ook op de vraag om namen en adressen van minder
bedeelde Berltsumers kwam voldoende respons. Om de privacy van de betrokkenen te waarborgen hebben
Anke en Wieger Durk deze actie samen verzorgd en is er geen hulp van buitenaf geaccepteerd. De reacties
van degenen die producten hebben gebracht waren positief, maar vooral de reacties van degenen die de
pakketten in ontvangst namen waren hartverwarmend en soms emotioneel. Of deze actie eind 2016 weer
een vervolg krijgt, is nog niet bekend, maar op basis van de reacties, ligt dit wel voor de hand ●

Playback show jeugd SC Berlikum
Vrijdag 5 februari 2016 in Sans Souci

berlikum.com 5

Berltsumer
Hûntsje
It is sneintemoarn. Ik swalkje allinich troch de strjitten
fan Berltsum. De jongerein
leit noch en de âlderein ried
sich ta om nei tsjerke te
gean. Ik leau dat ik der hjoed ek efkes del kuierje.
Miskien dat se my noch in muntsje ta triuwe.
Yn’e Tsjerkestrjitte oankaam, sjoch ik dat dûmny Bauknegt
hjoed de koepeltsjerke net fol krijt. De measten litte de tsjinst
foar wat it is. Mar wat is it eins…? Sels bin ik wol nijsgjirrich.
Nijsgjirrich omdat ik der net folle fan mei krigen ha. Ik bin der
net grut mei wurden. Mar at jo der net grut mei wurden binne
of net nei in tsjerke gean, wol dat net sizze dat je der neat mei
ha of der perfoast op tsjin binne. Dochs is it leauwen faaks wol
ûnderwerp fan gesprek.
Lêst noch, ik toch my noflik del te jaan by de kachel, mar it
gie der om wei. De ien leaut neat, de oar leaut sa en wer in
oar leit it krekt wat oars út. Gelokkich wurdt eltsenien yn syn
wêzen litten. Se stienen iepen foar inoars wize fan tinken. Spitigernôch is it net altyd sa dat hja immen yn syn wêzen lit.
Juster hie myn baas it sjoernaal der op. Ik wie der nea sa mei
dwaande ‘in fier fan myn mand show’. Mar wat in ellinde is
der dochs op dizze wrâld. Minsken wa at hûs en hiem efter
litte moatte. Underweis nei ‘bestimming ûnbekend’. As hûn
haw ik it noch better. Mar sa tinke wy der net allegearre oer.
En at wy dat no goed as net goed fine…it mei. Wy meie oars
tinke. Mar litte wy der asjebleaft gjin wurden om krije. Litte
we inoar in hân jaan, inoar bystean en inoar yn us wêzen litte.
Yn myn tinzen bin ik by dyjinge dy’t de grutte reis ûndernimme nei in oar bestean… Yn ‘e smoute fan ‘e tsjerke jou ik my
del… mei in muntsje… ik haw in goed plak ●
It Berltsummer hûntsje

Berltsum bedankt!!!
Mede namens iedereen die deze actie hartverwarmend
omarmde, is de actie ‘Berltsum foar Berltsum’ een groot
succes geworden.

Na een, gevoelsmatig niet in
tijd uit te drukken, aanloopperiode is het dan eindelijk weer
zover: De grandioze en niet te
evenaren jaarlijkse playbackshow van het jeugdvoetbal
van SC BERLIKUM is weer in
aantocht!
Kosten noch moeite worden wederom bespaard door de Playback
commissie om er ook in deze 12e
editie weer een daverend spektakel van te maken! Ongetwijfeld
zijn voor u de premières van James Bond 007 “SPECTRE” en het
eveneens langverwachte “STARWARS” niet ongemerkt voorbij
gegaan maar deze vallen volledig
in het niet bij de aankondiging
van dit sterren playback ensemble en weergaloos live spektakel
van het van het gloednieuwe
kalenderjaar 2016! Brengt deze
avond dan ook wat er van wordt
verwacht, dan is het winnen van
de “Televizier Ring” in de categorie “beter amusement” nog
slechts een kwestie van tijd en is
het mediapark in Hilversum in
handen van ons Berltsumers!!!
Het jaarlijks met donderend geraas terugkerend “Grand Spectacle” van de regionaal, nationaal
en zelfs internationaal gelauwerde playbacksterren opent in de

kolkende, vulkaan uitbarstende
muziekarena van Sans Souci haar
deuren.
Reikhalzend wordt er door een
ieder die het jeugdvoetbal een
warm hart toedraagt naar deze
avond uitgekeken. De spanning
stijgt tot een hoogtepunt, al was
het alwéér de lancering van een
raket naar de maan of wellicht
……. het mogelijke kampioenschap van SC Berlikum 1!
Ook in deze editie is het voltallige jeugdbestuur erin geslaagd
een nieuw thema te lanceren en
na ampél beraad kwamen zij met
”ROCKNIGHT” op de proppen!
Met snerpende en scheurende gitaren en imposante drumsolo’s is
er weer van alles mogelijk………
om die fantastische bokaal en
eeuwige roem te verwerven!!!
Een greep uit de platencollectie
van ouders, pake’s en beppe’s
zullen voldoende voedingsbodem
opleveren voor klassiekers zoals
“LED ZEPPELIN”, “KISS”, “GUNS
OF ROSES”, “METALLICA” en ga
zo maar door!
Maar misschien zijn er voor de
jeugd ook wel weer nieuwe muzieklegendes geboren waaruit zij
hun uiteindelijke keus zullen bepalen!
Kortom: Sans Souci zal schudden
op haar grondvesten! De funde-

ring zal nooit meer het zelfde
zijn onder deze klassieke muziektempel.
En dan wordt er door het jeugdbestuur uiteraard ook weer naarstig (in het aller diepste geheim)
gezocht naar een representatieve
jury en presentator! Bij het ter
perse gaan van dit schrijven is
de volledige bezetting nog niet
bekend maar de namen van Van
Gaal en Mourinho circuleren
hardnekkig, daar deze beide heren nog wel een kleine schnabbel kunnen gebruiken voor hun
geschonden blazoen! We beloven
niets, maar sluiten daarentegen
ook niets uit!
U mag dit dan als team, trainer,
leider, ouder, verzorger. pake,
beppe en anderszins bekende
niet missen, want deze zelfde
editie komt nooit meer terug en
is daarom al uniek in haar soort.
Daarom nogmaals eerder gememoreerde informatie: Vrijdag
5 februari 2016 playbackshow
jeugdvoetbal SC Berlikum!! Zaal
open om 18.30 waarna om 19.00
het muzikale vuurwerk begint!!
Een rockexplosie van jewelste
ligt dan ook in het verschiet!!
Komt allen!!! ●
Met sportieve groet,
Het voltallige Jeugdbestuur.

Hieruit blijkt maar weer
eens hoe we ons als dorp
uitdragen. Wij zijn trots en
ontroerd door alle giften die
we hebben ontvangen en
daardoor 35 gezinnen een
extraatje hebben kunnen geven voor de feestdagen. Naast
alle inwoners zijn er ook een
paar bedrijven die we willen
bedanken. De Spar, Born en
van der Graaf, Jelle Kuperus
en Smeding, bedankt voor jullie belangeloze medewerking!!
Wij wensen iedereen een gelukkig en gezond 2016 toe!
Wieger Durk en Anke van Dijk

Stichting Berlikumer Belangen
is op zoek naar bestuursleden
SBB heeft zich, net als in vele andere dorpsgemeenschappen, ten doel gesteld de belangen van de inwoners van
Berltsum te behartigen.
Het gaat hierbij dan voornamelijk om aangelegenheden in
het belang van de leefbaarheid. Hierbij kunt u denken aan:
wonen, het dorpsaanzicht, groenvoorzieningen, verkeer en
vervoer, werkgelegenheid, veiligheid etc. Het bestuur van SBB
bestaat uit vrijwilligers en staat in dienst van het dorp. SBB
treedt veelal op als schakel tussen onze dorpsgemeenschap en
allerhande (overheid) instanties. Elke eerste maandag van de
maand vergaderen de bestuursleden. In verband met wisseling
en regulier aftreden zijn wij op zoek naar

Bestuursleden, Met hart voor dorp en samenleving.
Naast de taak van algemeen bestuurslid zijn we op zoek naar
een penningmeester. Dus heb je affiniteit met cijfers meld
je zeker aan. Voor info kunt u zich aanmelden bij ondergetekende via de mail vandergraafjohan@gmail.com of bellen met
06-30804924 ●
Namens bestuur SBB, Johan van der Graaf
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WIIZE WURDEN
De kinderen van de Vermaning
De straatnaam getuigt van ernst en soberheid,
De bewoners van deze straat zijn dan ook serieus, maar voor plezier is
ook tijd.
De kinderen hebben hier een unieke plek,
Ze gleden deze winter en deden daarbij af en toe best gek.
De inrit van de woningen zijn vanouds rondom een terp gesitueerd
Het van hoogte glijden met een slee, is dan ook het eerste dat men als
kind leert.
Wanneer koning winter zijn neus met een ijzelbui om de hoek steekt
Wordt het glijden nog mooier, hoewel het ongemak de overige weggebruikers wel steekt.
Het is ook op deze plaats waar een kunstenaar woont,
Iemand, die de voorbijganger doorlopend met een nieuw kunstwerk beloont.
Niet in de vorm van een schilderij voor op de muur, of een beeld,
Maar een beschilderd raam waarover het complete kunstwerk wordt
verdeeld
Mogelijk dat meer inwoners zo’n initiatief op prijs stellen.
En op vergelijkbare manier hun verhaal aan de inwoners gaan vertellen.
Een initiatief met creatieve uitstraling
Is voor Berltsum een belangrijk ding ●
Diederick

Buorren in de Tolfde Stêd
wordt in 2016 aangepakt
Nieuw parkeerbeleid in 2016
Het parkeren in de nauwe Buorren is al bijna 30 jaar een omvangrijk probleem in Berltsum. Het lijkt ook het grootste taboe-probleem waar Stichting Berlikumer Belangen(SBB) in jaarvergaderingen nooit over praat of bespreekbaar maakt. Toch lijkt hier in
het nieuwe jaar een grote verandering in te komen. Geparkeerde
auto’s vormen een beeld verstorende factor en een bron van ergernissen in de Buorren. De gemeente komt binnenkort met nieuwe
parkeeroplossingen in de Buorren die passen bij de tijd van nu.
De huidige parkeersituaties geven/gaven aanleiding tot burenruzies en de 178 palen vormden een verstoring in de parkeerproblematiek en de beeldkwaliteit. Vanaf het begin heeft De Vereniging
De Buorren Maken We Samen (DBMWS) zich uitsluitend gericht
op de verfraaiing. Want hiervoor is draagkracht van de bewoners
noodzakelijk. Pieter Lemstra is projectleider/regisseur van de Buorren namens de gemeente Menameradiel. Het parkeerbeleid, verfraaiing en andere zaken in de Buorren zal hij binnenkort in een
bewonersvergadering aan de orde stellen.

Groenonderhoud Staatsbosbeheerterreinen
voortaan door vrijwilligers
Een groepje vrijwilligers uit Berltsum heeft van Staatsbosbeheer toestemming gekregen om de
dorpsbosjes de komende jaren te dunnen. De bosjes zijn hoognodig aan onderhoud toe. De bomen
staan te dicht bij elkaar en hier en daar is sprake van sterfte van een aantal bomen.

Door de dunning krijgen soorten als meidoorn en vlier meer
ruimte om zich te ontwikkelen.
Hierdoor ontstaat een meer gevarieerde beplanting met daarin
ook bes-dragende struiken op
een kruidenrijke ondergrond. Dit
is voor de (zang) vogels een aantrekkelijke ontwikkeling. Meer
bes-dragende struiken betekent
meer voedsel in de wintermaanden.

Voor andere soorten betekent dit
een beschutte plek om te nestelen of te verblijven. Indien nodig
worden er op een aantal plekken
struiken bij geplant.
Door de ontwikkeling van besdragende struiken en eventuele aanplant van bes-dragende
struiken en bomen ontstaat op
termijn een gesloten beplanting
die ecologisch gezien een meer-

waarde voor het gebied is. Voor
de vrijwilligers komt er hout vrij
voor de kachel of openhaard.
Inmiddels zijn de vrijwilligers
in het tuinbouwgebied en bij de
Sânwei gestart met de werkzaamheden.
Haaye Hoekstra tel. 0518-461898
Freerk Algra 06-20405725 ●

IJsclub Berlikum haalt Kern met Pit-Prijs
Het bestuur van IJsclub Berlikum neemt op zaterdag 23
januari de ‘Kern met Pit’-prijs
van € 1000,00 in ontvangst.
In totaal worden negen Kern
met Pit-winnaars uit heel Fryslân
bekendgemaakt, omdat zij allen hun opdracht van Kern met
Pit hebben voltooid. Zij krijgen
allen van de Kern met Pit jury
€ 1000,00. De opdracht van IJsclub Berlikum was om in het jaar
2015 het hele recreatieterrein af
te maken en dat is gelukt. De gemeente, bedrijven, buren, sponsors en bestuur/leden van IJsclub
Berlikum hebben ervoor gezorgd
dat het recreatieterrein in het
jubileumjaar gereed gekomen is.
Op 23 januari horen we ook of
IJsclub Berlikum in aanmerking
komt voor de Provinciale prijs
waarop velen in oktober en november hebben gestemd. Deze
Provinciale prijs wordt bepaald door het aantal stemmen en de vakjury onder leiding van gedeputeerde
van de Provincie Fryslân, Johannes Kramer. Het bestuur kan in ieder geval € 1000,00 en het predicaat
‘Kern met Pit’ in ontvangst nemen. Het predicaat is een blijvend aandenken aan de muur. We houden u
op de hoogte.
Op de foto is gefotoshopt sneeuw en ijs te zien op de ijsbaan. Tegenwoordig gaat alles digitaal. De foto is
gemaakt en in opdracht bewerkt door Douwe Hiemstra uit Menaam (bestuur gemeentebelangen) ●
Namens het bestuur IJsclub Berlikum, Hieke Joostema-Greidanus (secretaris)

Verfraaiing in de Buorren
Zoals in het novembernummer 2015 van Op ‘e Roaster is aangekondigd zijn de subsidies voor de herinrichting van de Buorren
binnen. Voor de verfraaiing Buorren is € 175.000 subsidie aangevraagd en beschikbaar gesteld door de gemeente en dat is een heel
mooi bedrag om de bijna 400 meter lange Buorren aan te pakken.
Daarboven voegt De Vereniging DBMWS nog € 32.700 toe aan eigen
subsidies voor de authentieke straatverlichting met het compleet
aangeleverde plan voor verfraaiing die alle aanwezige bewoners
in de Buorren hebben goedgekeurd. De Vereniging besteedt het
bedrag aan de meerkosten van authentieke straatlantaarns. Ook
Sietske Poepjes, gedeputeerde Provincie Fryslân, heeft de tekening
op de behangrol, ontworpen door en eigendom van de Vereniging
DBMWS, recentelijk nog met aandacht bekeken. Bovendien geven
de authentieke straatlantaarns, maar ook de plaatsing van hagen,
leilindes, de nieuwe bestrating en groene palen een grote toegevoegde waarde voor aanwonenden, dorpsbewoners, regiobezoekers en toeristen in de Tolfde Stêd fan Fryslân ●
Hieke Joostema-Greidanus (secretaris)
Bestuur Vereniging De Buorren Maken We Samen
Berltsum

'In de tweede week van januari zijn de bomen langs de ijsbaan gesnoeid. Overhangende takken, waaronder meidoorns met
stekels, hingen over het schelpenpad. Ook werd de ijsbaanverlichting op bepaalde plaatsen verduisterd door de hoge takken. Het hout wordt direct versnipperd langs het schelpenpad. De gemeente Menameradiel voert de werkzaamheden uit'●

Berltsum kultuer
Toanielferiening ‘Oefening & Vermaak’
Sneon 30 jannewaris 2016 hat toanielferiening Oefening en Vermaak út Wier in gesellige jûn yn it
foarútsjoch.
Op de dei dat we oars toanielútfiering ha soene komt kabaretier
Teake van der Meer yn Wier.
Dizze man stiet al sa’n 30 jier yn
Fryslân op iensume hichte, de
grutte, lytse man út de Westereen. Mei syn dolkomyske persoanaazjes hat er it Fryske publyk
ûnferjitlike oeren besoarge. Syn

optredens binne in feest, wêr ’t
hy ek op it poadium ferskynt.
Wa kin net syn skitterende kreaasjes as: Appie mei Bello, Auke
Orgel, Matsje fan Jan, Hendrikje
en noch folle mear… Nei ôfrin is
der muzyk fan Siep Grotenhuis
en yn it skoft wurde der lotten
ferkocht, want nei ôfrin ha wy

ek noch in ferlotting. Dus net
stinne, mar der hinne…….
- Plak: d’Ald Skoalle yn Wier
-T
 agong: € 10,00 foar net-leden,
jongerein oant 16 jier: € 5,00
 oarren iepen fan 19.30 oere
-D
ôf, Oanfang: 20.00 oere
-N
 ei ôfrin foar de muzyk,
tagong: € 5,00 ●

JakeDogs in d'Ald Skoalle in Wier
Op 14 februari 2016 treedt de band de JakeDogs op in d'Ald Skoalle in Wier.
De bandleden Eelco en Dirk uit "Jakestown" - oftewel Sint Jacobiparochie - en Anne Arjen en Germ - oftewel
de Berltsumer hûntsjes - staan samen garant voor 100 jaar podiumervaring.
Met een eigen stijl van southern
rock, aangevuld met nummers in
een eigen jasje geven zij een geheel eigen draai aan hun enthousiaste optreden.
Voor dit optreden wordt d'Ald
Skoalle aangekleed in de stijl van
de Hillbilly's en worden drankjes
geschonken zoals dat bij Moonshine-party's gebruikelijk is. Samen met de southern rock van
de JakeDogs belooft het een optreden te worden dat je niet mag
missen!
Ook aan de inwendige mens
wordt gedacht want broodjes
hamburger en broodjes warm
vlees zijn aanwezig.
- Wanneer:14 februari 2016
- Waar: d'Ald Skoalle in Wier
- Zaal open: 16.00 uur

- Entree: Volwassenen €5,- en
kinderen tot 16 jaar € 2,50

Meer info over de JakeDogs?
Kijk op www.jakedogs.nl ●

Binne jimme ek sa benijd nei de Megahekse fan dit jier?
Heksen, heksen, wy ha hjoed efkes feest
heksen binn’gjin dames, wy tiergje ús
as in beest.
Wy lykje wol op dames, mar heksen
binn’ ûnsjoch

wy binn’sa lillik as de nacht, gjin
minske hat dat troch
Wy binne tuttebellen, wy laitsje ús
wer slop
do soest it sa net sizze, mar wy ha in

keale kop!
Om dat te kamûflearjen, ha wy in
moaie trúk
gjin minske komt op dat ydee, mar
heksen ha in prúk!
Heksen, heksen, wy ha hjoed efkes
feest
de pruken geane fan ‘e kop, wy tiergj’ús as in beest!
Binne jimme ek sa benijd nei
de Megahekse fan dit jier? Kom
dan op sneon 6 febrewaris om
19:30 oere as snein 7 febrewaris
om 15:00 oere nei it Heechhout
foar de famyljefoarstelling “De
Heksen” nei it boek fan Roald
Dahl. Wy sille noch efkes repetearre, jim kin alfêst jim kaarten
helje by Rewi, Lytsebuorren 24,
Berltsum ●
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Agenda
24 januari 15.00 u.
Marjolein Meijers – Van Berini tot 		
		
Solex, Ioannis Teatertsjerke Wier
25 januari 10:00 - 12:00 u. Uitverkoop wintercollectie Marion mode,
		
Berlingastate
27 januari 10.00 u.
Kofjemoarn Stichting Welzijn Middelsee
		
(Groene Kruis Berltsum)
30 januari 20.00 u.
Teake van der Meer, d’Ald Skoalle Wier
01 februari 19.30 u.
Inloopspreekuur SBB, it Heechhout
05 februari 19.00 u.
Playback show SC Berlikum, Sans Souci
06 februari 10.00 - 17.00 u. Schuurverkoop, Mulseleane 10 Berltsum
14 februari 16.00 u.
Optreden van de band JakeDogs,
		
d’Als Skoalle Wier
18 februari 14.00 u.	Informatiebijeenkomst Hulpmiddelen
ONS (Nij Franjum, Marsum)

Muzikale noot van
Muzykferiening ‘OpMaat’
Kerstconcert
Met een zeer gevarieerd programma en onder grote belangstelling
werd de kerstweek op zondag 20 december 2015 geopend met een
mooi kerstconcert. Het concert ging sfeervol van start met de welbekende klanken van Stille Nacht, het meest uitgevoerde kerstlied
ter wereld. Het programma was niet alleen in de kerstsfeer, maar
het orkest liet ook een ander repertoire horen. Een leuke onderbreking waren de filmpjes waarin we het winkelende publiek van
Berltsum hoorden vertellen over het favoriete kerstnummer.
			
Blazen bij windkracht Tien
Politiek gezien ging het er niet stormachtig toe in het Grietenijhûs in Menaldum. Maar buiten raasde een flinke storm! Een aantal
muzikanten van OpMaat Berltsum had zich op 22 december verzameld bij het Grietenijhûs om de raadsleden in de juiste stemming te brengen. En dus vóór de bouw van een m.f.c. in ons dorp
te stemmen. Wij stonden zó opgesteld dat alle raadsleden langs ons
moesten lopen en dus de muzikale “boodschap” goed konden horen. Voor alle zekerheid bliezen we maar wat bekende loopmarsen. Wie niet goed in de luwte stond, was gedwongen zijn muziek
stevig in de hand te houden om te voorkomen dat die van het harpje stormde. En hard blazen dus, nou dat kunnen we wel. Bij ons
proms-concert in de feesttent (2014) moesten we ook maar zien dat
we de aandacht van het publiek konden trekken. Dus fortissimo! In
de L.C. hebt u kunnen zien dat zelfs burgemeester Tom van Maurik
ons op de kiek zette! Na het leveren van onze muzikale bijdrage
ging alle Opmaten de raadzaal in met de nodige spandoeken om de
raad nog wat de goede kant op te sturen. Het woord was vanaf dat
moment aan de politiek. Elders in deze Roaster kunt u lezen hoe
dat is uitgepakt. En voor foto’s verwijzen we u naar www.berlikum.
com, wordt vervolgd…
Agenda van Muzykferiening ‘OpMaat’
Afsluiting van schoolproject: vrijdag 29 januari,19.00 uur in Sans Souci.
Oud-papier: vrijdagavond 5 februari. Federatieconcert: zaterdag 6 februari in de kerk te Beetgumermolen. Carnaval Piipeldonk: 13 februari,
17.00 rondgang door dorp; start dorpsplein. Donateursconcert: anders
dan eerder aangekondigd houden we onze jaarlijks donateursconcert op zaterdagavond 9 april 2016. Deze avond is het thema Top 2000 ●

Samar in Momint...

Marjolein Meijers op herhaling in Ioannis Teatertsjerke
In oktober 2014 verrastte Marjolein Meijers het publiek op de voorstelling ‘Hongerig Hart’. Nu
komt ze terug met ‘Van Berini tot Solex’, de best-of show waarmee zij haar 25-jarig jubileum in het
theater vierde.
Meijers is geboren en getogen Rotterdamse, altijd goedlachs en met de humor van een doorgewinterde havenwerker. Al meer dan 40 jaar staat zij op de planken en al die tijd werd haar muziek steevast onthaald op
lovende kritieken. In ‘Van Berini tot Solex’ leidt Marjolein het publiek door haar muzikale leven, waarbij
liedjes niet zomaar liedjes blijken te zijn maar ook een persoonlijk en muzikaal verhaal in haar moedertaal. Dat verhaal vertelt Marjolein samen met de gebroeders Kuipers: Walter (viool, mandoline, bouzouki
en doedelzak) en Onno (accordeon, trekzak en gitaar). Zelf neemt zij de zang voor haar rekening en speelt
ze bas en gitaar. Het drietal brengt de allermooiste oude liedjes, afwisselend spetterend en ingetogen, vrolijk en stemmig en mooi van eenvoud. En zoals we van Marjolein gewend zijn, wordt alles gelardeerd met
smeuïge verhalen, ontroerende achtergronden en een vette lach. Zondag 24 januari 2016 om 15:00 uur.
Entree € 10,00 Reserveren: iris_1952@hotmail.com of 0518-462352 www.ioannistheatertsjerkewier.nl ●

“Der giet neat boppe Berltsum!”

1500 m2
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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

Tichelersdyk 28b Berlikum

■ matrassen, lattenbodems, dekbedden,
kussens, bedlinnen

Neem vrijblijvend contact op
Mobiel 0629 07 03 03

■ dames- en herenkleding
■ werkschoenen, klompen, damesschoenen
■ gereedschappen
■ auto onderhoudsproducten,

Dames & Heren

Maak het niet moeilijker
dan het is.

auto/aanhangwagen onderdelen
■ speelgoed

Voor een persoonlijke uitvaart
word je gewoon lid van de
uitvaartvereniging dichtbij.

■ huishoudelijke producten
■ brei- en haakgaren, handwerk artikelen
■ levensmiddelen

www.dleberlikum.nl

■ verf en schilder artikelen

dle.berlikum@gmail.com
0518-462375

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

Copyright: Goldwell ®

■ home decoratie

Iedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tarief

■ hondenvoer
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En grat eur!
d
voor de

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

Afvoer

Volgende maand
uw advertentie hier?

verstopt?

BEL 06 53 173 042

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

Voor meer informatie neem contact op met het bestuur
roasteradvertenties@gmail.com

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

www.robs-tuincentrum.nl

Colofon
Op'e Roaster

Veilingverse aanbiedingen
en voordelig geprijsd
(Let op onze wekelijkse aanbiedingen in de Franeker Crt.)
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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
-K
 opij (max. 350 woorden) kan worden aangeleverd in een Microsoft Word file en gemaild naar:
roaster.berlikum@gmail.com
-F
 oto’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.
-D
 e redactie behoudt zich het recht voor tekst in te korten
of artikelen te weigeren.
Sluitingsdata voor de eerstvolgende editie van
Op ‘e Roaster
•A
 dvertenties dienen uiterlijk woensdag 10 februari 2016
aangeleverd te worden per email: roasteradvertenties@
gmail.com.
•K
 opij dient uiterlijk woensdag 10 februari 2016 op de redactie aanwezig te zijn via roaster.berlikum@gmail.com
Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster:
zaterdag 20 februari 2016

