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Walking football: 60 plussers
met de jonge geest van 40!!
Een prachtig initiatief voor de nieuwe voetbalgoden die 60 jaar en ouder zijn en nog steeds
honger naar de bal hebben! Onder de impulsen van het beweegteam van Waadhoeke vorig jaar
gestart in samenwerking met de KNVB en ondersteund door het ouderenfonds om senioren in
beweging te krijgen en voor zover van toepassing mogelijk uit een isolement te halen. Landelijk
reeds langere tijd in uitvoering maar regionaal met Dronrijp, Menaldum en Berltsum als
voornaamste vertegenwoordigers. Voetbalvoorzitter Douwe Ploeg van Berltsum probeert hierin
een stimulerende en wervende rol te vervullen om nog meer ouderen aan de bal te krijgen.

In famke (5) seit tsjin juf; “Wat hat juf in protte ringen om…
is juf mei safolle mannen troud?”
Silke (5);”Mem, ik hoech net mear nei skoalle want ik gean
letter by K3.”
Mem seit stjin Klaas (4); “Silst do dyn underbroek net ris oandwaan?” Klaas: “Nee, myn piemel wol noch wat rûn sjen.”
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 ●

40 jaar juf en wat voor 1!
Het is februari 1979 en Loeki Hogeveen start haar eerste
werkdag bij de jongste kleuters op CBS De Eben Haezer in
Menaldum, toen nog de bijzonder neutrale kleuterschool,
niet wetend wat er voor haar in het verschiet ligt.

In oktober 2018 was de aftrap
in Dronrijp met buurt-sportcoach van Waadhoeke Lammert
Hoekstra als aanspreekpunt
vanuit de gemeente. Een jaar
lang begeleid en ondersteund
waarna de clubs aanstonds op
eigen kracht verder moeten met
zo mogelijk een volwaardig All
Stars team van “wandelende
voetballers.”
De eerste kennismaking van
deze nieuwe voetbaltrend op
leeftijd deed Douwe Ploeg aanvankelijk nogal wat oubollig aan
maar moest daar al even snel van
terugkomen: “Ik waard belle mei
de fraach fan in spiler wat mei
moast fan klean foar de trening.
Doe joech ik as antwurd: “in
spikerbroek is bêst genôch, it
komt net sa krekt.” Niets was
minder waar want al snel bleek
dat het beoogde wandelvoetbal
op een klein veld intensiever
was dan verwacht… en ook het
“ren-verbod” in de praktijk niet
zo eenvoudig!
De deelnemers zijn immers in
de meeste gevallen oud voetballers die misschien niet meer de
gewenste lenigheid en conditie
bezitten maar wel de aloude vertrouwde voetbalmentaliteit en
de wil om te winnen. Ook al mag
er geen bal boven heuphoogte
gespeeld worden en geen sliding
worden gemaakt, toch blijft er
zichtbaar nog genoeg over van
het al edele voetbalspel om van
te genieten!

Uit de groep Berltsumers,
Dronrijpers, Menaldumers en
aanvankelijk ook Deinumers is
echter onderhand een dusdanige hechte club ontstaan die
maar moeilijk afstand van elkaar
kan doen. “De trainingen binne
ôfwikselend by de ferskiedene
doarpen en der wurd meiïnoar
traint en swetst yn in hiel goede
sfear. De spilers wolle dit graach
sa hâlde en as ien groep trochgean mei de training en yn in
miks de wedstriden spylje.”
De KNVB echter ziet graag dat
de dorpen afzonderlijk verder
gaan met een eigen team en
dan wedstrijden tegen de omliggende dorpen en steden spelen.
“We moatte nei de simmer mar
efkes sjen hoe at wy fierder
kinne. We hawwe no bygelyks
yn Berltsum rûn de seis spilers
en dêr moat dan noch wol wat
by. Hast ommers ek wolris wat
blessearden en de senioaren
meie ek graach ris in kear mei
fakânsje!””
Hoewel de vooruitzichten voor
Walking Football hoopvol lijken
en de algemene stemming positief, zijn er nog wel de nodige struikelblokken om een en
ander in de juiste voetbalvorm
te gieten. Voorop staat uiteraard
het bewegen en het spelplezier
en daarin slaagt de nieuwe voetbalcategorie met verve. Zelfs de
meest hardnekkige twijfelaars
op het punt om hun rentree
of debuut op het voetbalveld te
maken zijn in een handomdraai

razend enthousiast en strepen de
dagen van de week weg om op
dinsdagmorgen present te zijn
op het sportcomplex!
In stijl wordt wekelijks begonnen met een heerlijk bakje
koffie waarbij de meest sterke
minutieuze verkleedpartij zodat
daarna de gang naar de voetbalarena kan worden ondernomen.
Dit alles mag nog in een licht
drafje voordat de training onder
leiding van de speciaal ingehuurde trainer Marcel Frankena kan
worden gestart. Volgens Douwe
Ploeg is deze wekelijkse training
inmiddels een hoogtepunt in de
week van veel van de deelnemers. “Sels de blessearden gean
mei nei de training en ek at it
yn in oar doarp is geane se der
hinne. Se wolle de sfear en de
ferhalen net misse!”
Douwe hoopt dan ook dat er
nog enkele nieuwe leden verwelkomd mogen worden de
komende tijd om straks na de
zomer met een mooie levensvatbare groep verder te kunnen.
In welke vorm de dorpen uit de
regio, aangevuld met hopelijk
meerdere voetbalverenigingen,
dit voetbalavontuur zullen vervolgen is daarbij nog even de
vraag. “Dêrby docht de letterlike
namme “Walking Football” net
altiten rjocht oan de ynset en it
fanatisme fan de dielnimmers.
Hoe âld at je ek binne, je wolle
prestearje op it fjild. Sels as dat
rinnendewei moat!! ●
Jan J.

Dat ze een bijzondere carrière zou gaan krijgen werd misschien al
snel duidelijk toen ze vrijwel gelijk na haar aanstelling hoofdleidster werd maar vanwege haar jonge leeftijd (20 jaar) dispensatie
aangevraagd moest worden voor deze zware taak binnen het kleuteronderwijs.
Na ruim 6 jaar met veel passie en enthousiasme bij de kleuters te
hebben gewerkt, is Loeki naar de hogere groepen over gestapt. Ondertussen kwam in 1985 de wet op het basisonderwijs, dus werd
de overstap ook een logische verandering.
Samen met de toenmalige directeur werd ze de “tweehoofdige leiding” waarbij ze wel de ambitie had om directeur te worden, maar
uiteindelijk meer dacht te kunnen betekenen als adjunct.
Het onderwijs vernieuwde zich verder en de functie van Interne
Begeleider, IBer, ontstond.
Vanaf 1990 bekwaamde Loeki zich in deze functie en werd ze uiteindelijk in 2010 IBer op drie scholen, De Eben Haezer, It Anker
in Dronrijp en op De Fûgelsang in Berltsum. Een flinke verantwoording. Op de laatste twee scholen vervult ze nog steeds deze
functie.
Zelf geeft ze aan dat het een drukke baan is, die bestaat uit o.a.
het coördineren van de leerlingenzorg, coachen van leerkrachten,
observeren en rapporteren, contacten onderhouden met externe
hulpverleners en ouders. En samen met de directeur, de kwaliteitszorg van de school bewaken. Ze is een belangrijke spil in de
schoolorganisatie. Wat haar hart heeft zijn met name de leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte en die processen te begeleiden en aan te sturen.
Beide teams zijn blij met juf Loeki en hopen nog lang van haar
expertise en van haar fijne kind vriendelijke benadering gebruik
te maken ●
Jeanette Slagter, directeur CBS De Fûgelsang

Bern mei in ferhaal:
Chris Boomsma
Fysiotherapie • Kinderfysiotherapie • Bekkenfysiotherapie

Bedrijfseconomische adviezen
Sparringpartner
Vertrouwenspersoon
Registeraccountant
Subsidies en fondsenwerving
Durk Osinga RA Kleasterdyk 3a 9041 VH Berltsum
T: 06-17 14 61 34 • E: info@osinga-adviesdiensten.nl

www.osinga-adviesdiensten.nl
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Tichelersdyk 28b Berlikum

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

In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Chris Boomsma. In het
onderstaande verhaal vertelt Chris ons iets over zichzelf. Wij horen iets
over zijn hobby’s, school en hoe hij het vindt om in Berltsum te wonen.
Veel leesplezier gewenst met zijn eigen geschreven verhaal.
Hoi ik ben Chris Boomsma, 11 jaar en zit op S.O.
it Twalûk in Leeuwarden,
waar ik het erg naar mijn
zin heb, tussen mijn leeftijdsgenoten en mijn beste
vriend Herre.
Mijn lievelingsvakken zijn
gym en muziek.
Ik woon aan de Bildtdijk,
direct achter het bedrijf
van mijn heit André, die
een landbouwmechanisatie bedrijf heeft en waar
vaak Claas trekkers en andere landbouw werktuigen
buiten staan welke verkocht zijn.
Mijn mem, Susan werkt
bij de Xenos en mijn broer
Willem zit in St. Anna op
school.
Mijn hobby’s zijn voetbal,
skiën en zwemmen. Met mijn heit ga ik elke dinsdagavond zwemmen in St. Anna.
Op woensdagmiddag train ik bij Blauw-Wit in Leeuwarden en 1x in de maand ong.
hebben we een wedstrijd. Of in Leeuwarden of in Groningen.
Het afgelopen seizoen heb ik ook weer een aantal skilessen gehad bij Snow centrum
in Leeuwarden. In de voorjaarsvakantie zijn wij op wintersport geweest in Oostenrijk. Samen met Willem heb ik lekker veel stunts uitgehaald.
Later als ik groot ben, zou ik als het kan, heel graag politieman willen worden ●

Trek je laarzen aan en
kom paaseieren zoeken in
het Hemmemapark!
Op zondag 21 april organiseert de
activiteitencommissie van MFC It
Stedhûs voor de tweede maal een
leuke activiteit voor alle kinderen tot
en met groep acht van de basisschool.
Tussen 14.00 en 16.00 uur zijn onze paashazen aanwezig om voor jou eieren te
verstoppen in het Hemmemapark. Kom
jij ze zoeken? Ook dit jaar is er weer een
gouden ei te winnen!
Meld je aan bij onze vrijwilligers aan
de ingang van het park via de Bildtdyk.
Meedoen is gratis, maar een vrijwillige
bijdrage van harte welkom ●

■ GEREEDSCHAPPEN
■ AUTO ONDERHOUDSPRODUCTEN,
AUTO/AANHANGWAGEN ONDERDELEN
■ SPEELGOED

SAMEN OP ZOEK
NAAR EEN
BEWANDELBARE WEG...

■ HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN
■ BREI- EN HAAKGAREN, HANDWERK ARTIKELEN
■ LEVENSMIDDELEN
■ VERF EN SCHILDER ARTIKELEN
■ HOME DECORATIE
■ HONDENVOER
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Kijk voor meer informatie op www.berlikum.com
of op onze facebookpagina

...ALS JE ZELF EVEN DE
WEG KWIJT BENT.

INFO@PAADSIKER.NL
WWW.PAADSIKER.NL
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Berltsum yn bedriuw

UITGELICHT

Word ook lid en stem!

Uitnodiging Jaarvergadering 2019
Stichting Berlikumer Belangen

Van woensdag 27 maart tot en met zondag 7 april kunnen Rabobankleden weer stemmen op hun
favoriete clubs tijdens de Rabobank Clubkas Campagne. Een campagne waarmee verenigingen
en stichtingen in het werkgebied van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland ondersteuning
krijgen. En hoe meer stemmen, hoe groter de bijdrage! Daarom roepen we alle Rabobankleden
op hun stem uit te brengen! Op 26 maart valt bij alle leden een persoonlijke uitnodiging met
stemcode en link naar de stempagina in de brievenbus.

Datum : donderdag 4 april 2019
Tijd
: 20.00 uur
Locatie : It Heechhout Berltsum

Wil jij ook stemmen? Maar ben
je nog geen lid van de Rabobank?
Dan kun je dat heel eenvoudig
regelen. Via Rabo Online Bankieren en de Rabo Bankieren App
kunnen klanten via het tabblad
'Zelf regelen’ en dan vervolgens
‘Profiel’ en ‘Contactgegevens wijzigen’ bekijken of zij lid zijn. Het
lidmaatschap is gratis.
Wat houdt het lidmaatschap van
de Rabobank in?

2.

Ingekomen stukken en mededelingen

3.

Vaststellen notulen jaarvergadering 2018

4.

Jaarverslag 2018

5.

Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019

Je:
… wordt uitgenodigd voor lezingen, evenementen en netwerksessies;
… ontvangt meerdere keren per
jaar ons ledenmagazine of digitaal magazine;
… kunt meedenken over de bank
als gesprekspartner in de ledenraad;
… kunt gebruik maken van
mooie ledenaanbiedingen;

… mag stemmen op jouw favoriete clubs tijdens de Rabobank Clubkas Campagne.

Vraag je het lidmaatschap voor
20 maart aan, dan krijg je een
stemcode toegestuurd en kun
jij ook van 27 maart tot 7 april
stemmen. Ook ‘jouw’ club is ermee geholpen! ●

Voormalig gemeentehuis geeft
Impuls Fysiotherapie een nieuwe impuls
1 januari 2009 startten Alle Sterk en Lyze Feitsma hun eigen fysiotherapiepraktijk in Sint
Annaparochie. Eerst op twee locaties: Naast MFC Ons Huis heeft Impuls Fysiotherapie gekozen
om ook in sportcomplex De Bildtse Slag praktijk te houden. Bijkomend voordeel hiervan is dat de
sportvoorzieningen van De Bildtse Slag konden worden gebruikt voor revalidatie-doeleinden.

Agenda
1. Opening

6.	Verslag kascommissie en benoeming nieuw
kascommissielid
7. Bestuursverkiezing
	Aftredend en niet herkiesbaar Johan van der Graaf,
Pieter Smit & Marco Doldersum
Kandidaten voor het bestuur:
1. ??
2. ??
3. ??
8.

Interessante ontwikkelingen Berltsum

9.

PAUZE

10. Werkgroepen
Toelichting: waar is SBB mee bezig.
11. Presentatie externe spreker
12. Afscheid bestuursleden.
	Johan van der Graaf, Pieter Smit & Marco Doldersum
nemen afscheid.
13. Rondvraag
14. Sluiting ●
SBB secretariaat:
Gratemawei 21 9041 EJ Berltsum
SBB@Berltsum.com

Samar in Momint...

Dat twee locaties geen ideale situatie was, zal voor iedereen wel
duidelijk zijn, maar voor dat moment was het de beste oplossing.
Vijf jaar geleden begon de huisvesting toch te wringen en begonnen Alle en Lyze na te denken
over de toekomst van hun praktijk, ook met het oog op de veranderingen in de gezondheidszorg. Het wilde eerst maar niet
lukken om een geschikte locatie
te vinden totdat bekend werd dat
Gemeente Het Bildt ging fuseren
en het gemeentehuis leeg kwam
te staan.
Gemeente Het Bildt zag in een
gezondheidscentrum met een
breed palet aan zorgaanbieders
een goede bestemming voor het
gemeentehuis in Sint Annaparochie en daarom werd ook huis-

artsenpraktijk Bögels betrokken
bij de plannen.
Inmiddels is er een schitterend
gezondheidscentrum
gerealiseerd, waar naast Impuls Fysiotherapie en huisartsenpraktijk
Bögels vele zorgaanbieders zijn
gehuisvest: logopedist, podoloog, verloskundige, diëtist,
mondhygiënist, personal trainer,
yoga-centrum, thuiszorg en het
gemeentelijk gebiedsteam. Hierdoor zijn er korte lijntjes, kan er
snel worden overlegd en geschakeld.
Impuls Fysiotherapie werkt met
een team van vijf fysiotherapeuten. Naast algemene fysiotherapie kunt u er terecht voor
manuele therapie, orofaciale fysiotherapie (kaak-, hoofdpijn- en

duizeligheidsklachten),
sportfysiotherapie,
dry
needling,
oefentherapie Cesar, zwangerschaps-gerelateerde klachten en
slaapoefentherapie.
Groot voordeel van de nieuwe locatie is dat er ruimte is voor twee
ruime oefenzalen waar diverse
toestellen staan opgesteld. Naast
revalidatie kunt u hier in kleine
groepen onder deskundige begeleiding trainen. De groepstrainingen, welke Impuls Fysiotherapie aanbiedt zijn PreventieFit,
Suspensionion, (TRX)training en
circuittraining. Ook kunt u er 1
op 1 trainen onder begeleiding
van een personal trainer.
Nieuwsgierig geworden naar de
mogelijkheden? Kijk op www.
impulsfysiotherapie.nl ●

“Gele hesjes in Berltsum! Deze mannen van Empatec maken het
schelpenpad weer als nieuw.”
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Inloop/koffiemorgen
Groene Kruis gebouw
Berltsum

Open dag peuterspeelzaal 'it Hûnenêst'
Woensdagmiddag 17 april,
van 15.00 - 17.00 uur, is er
open dag op peuterspeelzaal
“it Hûnenêst”.
U

bent

van

harte

welkom

om samen met uw peuter te
komen kijken en spelen. Ook
kunt u terecht met uw vragen.
U kunt uw kind vanaf 1 jaar
en 6 maanden opgeven via de
site van Stichting Kinderopvang

Friesland: www.stichtingkinderopvangfriesland.nl
Ds. van Eyk van Heslingastraat 1
9041 EG Berltsum. Tel: 06 3076
1883 ●

Als Welzijnsdienst De Skûle zien wij kansen/uitdagingen om
het dorpshuis en in een later stadium het MFC een centrale
plaats binnen Berltsum te geven. Een dorpshuis als inloophuis
waar een ieder terecht kan voor een stukje ontmoeting of voor
een hulpvraag en waar activiteiten worden aangeboden.
Maar ook een plaats waar men zelf aan de slag kan, zelf mogelijkheden moet creëren. Het moet een plek zijn voor de bewoners van
Berltsum, die door de bewoners van Berltsum zelf gerealiseerd en
gecreëerd wordt.
Daarvoor zijn we nu een paar keer bij elkaar gekomen om van u allen te horen wat en hoe dit zou kunnen bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp en tevens de behoefte te peilen onder de inwoners
van Berltsum. Deze bijeenkomsten hebben er voor gezorgd dat wij
in het najaar verder gaan met 1 x in de maand een inloop/koffiemorgen te organiseren in het Groene Kruis gebouw. In de voorgaande keren is er aangegeven dat men er wel wat voor voelt dat
er gelegenheid is om een spelletje te doen of even lekker creatief
met elkaar bezig te gaan. Heeft u zin in een potje sjoelen of wilt u
eens even lekker haken, breien of naaien samen met anderen kom
dan naar de inloop/koffiemorgen in het Groene Kruis gebouw. Ook
kunt u gewoon langs komen voor een praatje en een bakje koffie,
iedereen is welkom.

PCOB mei 'Test uw (levens) Testament'
De Protestantse Christelijke Ouderen Bond (PCOB) ôfd.Menameradiel hie har jiergearkomste op
moandei-temiddei 28 jannewaris 2019 yn “de Molewjuk” te Bitgummole.

De eerst volgende keer zal zijn op:
Data: Woensdag 27 maart 2019
Tijd:
10.00 – 12.00 uur
Locatie: Groene kruis gebouw
Entree: Gratis
Mocht u vragen of ideeën voor de inloop/koffiemorgen hebben dan
kunt u contact opnemen met Sieta Kuipers, Sociaal Cultureel Werker van de Skûle ●
Namens De Skule Welzijn
Marjan van der Heide en
Sieta Kuipers
Tel: 0518-460805 of via e.mail
s.kuipers@deskule.nl of
m.vanderheide@deskule.nl

Vrijwilligers gezocht
bij Van Harenhus in
St. Annaparochie
Wij zoeken vrijwilligers. Voor bijvoorbeeld als een bewoner
even wil wandelen, assisteren bij de broodmaaltijd of het
avondeten, koffie en thee inschenken. Ook vrijwilligers die zo
nu en dan even kunnen helpen zijn zeer welkom.
Wij zoeken vrijwilligers van 9.00-13.00 of 15.00 uur -19.00 uur.
Ook zijn we op zoek naar muzikanten die bij toerbeurt 1 keer per
2 weken een groepje enthousiaste vrijwilligers willen ondersteunen bij de muzikale fruitmand.

De foarsitter Gosse Bootsma hjit
neist de spreksters fan dizze
middei: mefr. de Vries en mefr.
Feenstra, notarissen yn Berltsum,
in lytse 40 leden wolkom. De
brûklike agenda wurdt ôfhannele
en dêrnei krijt mefrou Feenstra
mei har lêzing oer it “Testament”
it wurd.
Yn 2003 is dêr in nije wet kommen, wêryn in basis lein is foar
de beskerming fan de langstlibbene. As men troud is en bern hat
en ien fan de âlders ferstjert dan
krijt de langstlibbene alle guod
fan de neilittenskip en krije de
bern in foardering “op papier”.
Wy krije utlis oer it ”testamint op
de langstlibbene” en it “frucht-

gebrûktestamint”. Men kin ek
kieze foar in mear fleksibel testamint, wêr’t by it earste ferstjerren in kar makke wurde kin,
dy’t fiskaal sa geunstich mooglik
is. Fierder jout mefrou Feenstra
utlis oer it ûntervjen fan bern en
skinking op papier.
Dan nimt mefr. De Vries ús mei
oer de belangen en mooglikheden fan it “Libbens-testamint”.
In libbenstestamint kin útkomst
jaan as dêr wat mei jo gebeurt.
Dan wit de omjouwing hoe’t sy it
regelje moatte. Yn san testamint
kin men winsken en ynstruksjes
trochjaan oan famylje, dokters
en ynstânsjes. Want jo kinne tydlik út stee wêze, troch sykte,
mar ek bliuwend sa as troch
demintens. It ”libbenstestamint”
bestiet meastal út twa ûnderdielen:

- I t earste diel bestiet út in folmacht. Wa regelt de finânsjes
en wa mei it hûs fer-keapje?
- It oare diel bestiet út in medysk
diel. Dêryn kinne jo jo winsken
oangeande medyske beslissingen fêstlizze. Dat kin wêze as
jo yn koma reitsje, as demint
wurde, mar ek kin dêr in behandelferbod of in eutanasyferklearring yn opnommen wurde.
Mefrou De Vries jout oan, dat as
jo gjin libbenstestamint hawwe
en jo sels gjin beslissingen mear
nimme kinne, dêr dan in bewâldfierder, mentor of kurator troch
in rjochter beneamd wurde
moat. Mei de oantrún dat jo mei
it opmeitsjen fan in libbenstestamint de regy yn eigen hannen
hâlde, beslút de notaris har presintaasje ●
A.S.-J.

Vrijwilliger worden bij de Zonnebloem
Het is februari en de zon schijnt volop. We staan te trappelen om er op uit te gaan en leuke dingen
te doen met onze deelnemers. Ze vinden het iedere keer weer fantastisch om een dagje met elkaar
op stap te gaan Dit jaar gaan we naar het Werelddansfestival in Schagen, maken we een busreis
langs en door de dorpen van de gemeente Waadhoeke en varen we met een boot door en rondom
Leeuwarden. Daarbij kunnen we uitstapjes maken met een klein groepje. Met 1, 2 of 3 deelnemers.
Er is vaak veel meer mogelijk dan je denkt.

Vrijwilligers die bij de activiteit kunnen assisteren en of zelfstandig kunnen draaien, dit kan variëren van een bak/kookactiviteit,
bewegen, bloemschikken, creatief, praatgroepje, themaochtend.
Vrijwilligers die willen helpen bij grotere activiteiten, zoals een
dansclub, modeshow, muziek optredens en themadagen. Vrijwilligers die bewoners kunnen halen en terug brengen van en naar de
woningen, verzetten van de tafels om de ruimte klaar te maken,
koffie, thee of limonade schenken. Sommige activiteiten vinden
op zaterdag plaats.

Door een lichamelijke beperking
zijn mensen vaak minder mobiel
en zitten ze te veel thuis. Een
uitstapje naar een museum, naar
de Kerstmarkt, naar Aqua Zoo
of poffertjes eten na een rondrit maakt dan blij. Bezoek krijgen en even eruit, of samen een
potje scrabbelen, koffie drinken
en over vroeger praten. Hoe het
bezoek wordt ingevuld bepaal je
samen.

Buurthulp
De professionele bemiddeling tussen vraag en aanbod. Hebt u wel
eens een uurtje tijd en vindt u het belangrijk om sociaal bezig te
zijn? En iets voor anderen te betekenen?
Welke vorm van hulp, wanneer en bij wie, regelt u in samenspraak met de Buurthulp. Voor meer informatie kunt u contact
op nemen met de Vrijwilligerscentrale via de site: www.deskule.
nl of telefonisch op maandag en woensdag bij het Steunpunt in
Berlikum: 0518- 462363 ●

Maar wat levert het de vrijwilliger op?
Het uitstapje is goed verlopen,
de deelnemers zijn weer thuis en
je rijdt naar huis. Ondertussen
overdenk je de dag. Bijna altijd
na zo’n uitstapje voel je jezelf
blij en tevreden. Wat mooi dat
de deelnemer zich zo vermaakte.

Wat prachtig dat de deelnemer
zo heeft gesmuld. Dat zijn de
overheersende gedachten.
Vrijwilliger zijn bij de Zonnebloem betekent dat je er bent
voor de leuke dingen. De ene vrijwilliger kan goed organiseren,
de andere kan stukjes schrijven
of juist bezoekjes afleggen. Het
werk wordt in onderling overleg verdeeld, afhankelijk wat je
kunt, hoeveel tijd je hebt en waar
je je goed bij voelt.
Wil je vrijwilligerswerk gaan
doen, kies dan iets wat je leuk
vindt. Dat geeft energie en maakt
je blij. Bij de Zonnebloem hebben
we je nodig om samen dingen te
organiseren en uit te voeren.

Je kunt voor een vrijblijvend gesprek met ons contact opnemen.
Stuur een mailtje naar zonnebloem-sintanne@ziggo.nl of bel
naar de secretaris Dorien Sijtsma
telnr 06-46082342 ●
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Berltsum feriening
Maak kennis met tennis op
zaterdag 16 maart bij TV de Vierslag
Hé hoi! Heb jij altijd al eens willen proberen of tennis een leuke sport is om te beoefenen? Kom
dan naar de open dag van TV de Vierslag op zaterdag 16 maart! Vanaf 15.00 uur is iedereen van
harte welkom om een balletje te slaan.
Tennis is een uitermate geschikte sport om ook op latere leeftijd
mee te beginnen. En naast inspanning is er ook tijd voor ontspanning in onze gezellige kantine of op het terras.
Roland Lucardie, tennistrainer
van de club (zie foto) organiseert
deze dag diverse activiteiten voor
jong en oud.
Roland is dit seizoen onze nieuwe trainer, hij is erg enthousiast
en vertelt graag over de mogelijkheden. Motto van Roland:
“Wat je niveau, verwachtingen
of doelen ook zijn, bij Tennisschool Lucardie staat ontspanning, het leuk hebben en lekker
ballen centraal. Plezier in het
leven, en dus ook op de tennisbaan, is het fundament waarop
gebouwd wordt.”
Op vrijdag 22 maart starten de
trainingen, waar je je online
voor kunt inschrijven via:
www.tennisschoollucardie.nl/
aanmelden-tennislessen/

Graag tot zien op ons tennispark op 16 maart, de koffie staat
klaar! ●

Voor meer info kun je kijken op:
www.tvdevierslag.nl en www.
tennisschoollucardie.nl.

Het bestuur van TV de Vierslag
Jasper de Vries, Dirk Jan Holwerda,
Sake Krol, Klaas Reitsma en Aletta
Kalma

Uitstelgedrag
Dood. We komen er allemaal voor te staan. En dat weten we maar al te goed. Maar wat is het
toch met ons mensen. Aan de ene kant wensen we invloed op ons eigen afscheid. Cremeren of
begraven, de muziek, wie er worden uitgenodigd, we hebben er graag wat over te zeggen. Aan de
andere kant schuiven we het gesprek erover het liefst voor ons uit en bereiden we ons ook niet
echt voor op ons afscheid. Dat blijkt uit onderzoek, waarover vakblad Uitvaart bericht.
Zo vulden zo’n 1.500 mensen in
september 2018 de afscheidsmonitor van Yarden in.
De meeste respondenten gaven
aan de wens van de overledene
het belangrijkste te vinden. Toch
geeft bijna de helft aan zelf nog
niets geregeld te hebben.
Van de andere helft heeft 81%
een verzekering afgesloten, dat
dan weer wel en heeft 71% in die
groep de keuze voor begraven of

cremeren vastgelegd. Opmerkelijk. Zijn we gewoon laks of zit er
iets achter ons uitstelgedrag?
Een onderzoek door Monuta, een
maand later, geeft een kijkje in
de redenen.
2.100 mensen deden aan dat onderzoek mee. Wat blijkt, ouders
en kinderen houden elkaar in de
greep en blijken het onderwerp
maar moeilijk te kunnen aanroeren.

Kinderen wachten op hun ouders, ouders op hun kinderen.
Als het kind erover begint kan
dat de indruk wekken dat het
‘wel mooi is geweest’; begint de
ouder erover kan dat voelen als
het ‘accepteren van de dood’.
Monuta noemt het ‘de wet van
de dubbele bescherming’.
Het blijft een lastig dilemma en
niet weten wat de overledene
gewild zou hebben, kan voor
nabestaanden heel lastig zijn en
reden zijn elkaar in de haren te
vliegen.
In vergelijking met eerder onderzoek ziet Monuta overigens
wel een lichte wensen-vastlegstijging onder de 65-plussers.
De marketingbudgetten van de
‘grote jongens’ lijken enig effect
te scoren.
Hoe het met onze leden zit, geen
idee. Gaan we ook niet uitzoeken. Maar we staan er wel achter, dat op tijd noteren van je uitvaartwensen.
Onze digitale invullijst is handig.
Je vindt deze op onze website
dleberlikum.nl onder het menu
‘ledeninformatie’. Van harte aanbevolen ●

BERLTSUMER
HÛNTJE
In geheim dat it wurdich is om te dielen
Tsja der bin ik wer. It wie
myn foarnimmen om my efkes koest te hâlden mar it
slagget my net. In jier sabbatical. Ja, dat like my wol wat
ta. Mar wat my no oerkaam
is dat hie gjin minsk of bist
betinke kinnen. It is in gefoel
wat eins hast mei gjin pen te
beskriuwen falt. It begint sawat ûnder yn je búk….stadich
lûkt dat gefoel wat omheech. Krekt as dwarrelje der in oantal
flinters troch je liif. Werkenne jo myn gefoel? Miskien dat jo it
ek wolris fielt ha…fêst! Koart lyn, in skoft werom as sa no en
dan…Witte jo it al? Begripe jo wat my oerkaam is? Sis it mar.
Jawis, je ha gelyk. Ik bin fereale!!! Net samar in lyts bytsje. Ik
stean te dûnsjen yn de keamer, krij it iten hast net mear troch
myn kiel en lis jûns by de foardoar te janken as in wolf. Ik ha
it goed te pakken.
No hear ik jo tinken…hûntsje, mar sa gek is dat dochs net.
Wêrom tinkst do dat gjin minske of bist dit betinke kin?
No dat sit sa. It wie op in betiide moarn doe at ik har rinnen
seach. Prachtich. Sa grut en fier. De kop omheech en de sturt
der sierlik efter oan. Doe begong it al in lyts bytsje te kribeljen
yn myn búk. Ik snapte der neat fan. Sjoch, ik kin har al wat
langer, mar noch nea hie ik op dizze manier nei har sjoen. Ik
moat sels tajaan dat we yn it ferline wolris spul hoen ha. At ik
der no oan werom tink dan freegje ik my echt ôf werom at we
spul hiene. Wiene we it net mei inoar iens as hiene we spul
om it spul. Troch, dat is sa at it “heart”.
We komme sa steeds in bytsje tichterby by myn ‘geheim’.
Want wat ik fiel, mei miskien wol net. Ik leauw dat it falt ûnder wat sommige minsken in ‘verboden liefde’ neame. Sa at
eartiids ien fan de iepenbiere skoalle net ferkearing ha mocht
mei ien fan de kristlike skoalle. As at je grifformeard wiene dat
mochten je as jongfeint net mei in faam út herfoarme tsjerke
thúskomme. Lokkich wurd de ferkearing hjoed de dei breed
droegen en binne de tsjerken tegeare op paad. Jo sil no at je
myn stikje lêze wol sitte de skuodholje oan de itenstafel en je
lûd op ôf freegje: “ Hûnstje wat is no dyn geheim? Wer bist no
bang foar? Bist dan miskien fereale op in mântsje? “ Nee, ek
net. Ek der rêst tsjinwurdich lokkich net mear san grut taboe
op. Der binne ek noch wol stappen te nimmen mar ik soe wol
thúskomme meie mei in freontsje. Lêstich. Hie ik no kribels
fan de spanning as kribels fan de flinters….
Krekt doe ik mei de kribels yn myn búk siet te prakkesearjen
at ik myn geheim mei jim as lêzers fan Op e Roaster diele soe
barre it folgende. Der spoeke ien om ús hûs hinne. Hiel foarsichtich kaam se tichterby… se seach my net, doe at ik seach
dat se har snút tsjin ús rút oandrukte. Socht se my? Fynt se
my ek leuk? Se liet in lyts briefke falle en draafde fuort. Ik der
hinne. Ik makke it slufke iepen, helle it briefke derút en seach
fuortendalik de ôfslúting fan in moaie brief: dikke tút út Wier.
En doe wist ik it. Dit kin gjin tafal wêze. Myn geheim is in geheim dat it wurdich is om te dielen. Dus wat elts er ek fan fynt
…it it myn tiid om út myn hûnehok te kommen.
“Ik bin fereale op in kat!“ ●
It Bertslumer Hûntsje

Loopgroep Berlikum
Loopgroep Berlikum start
binnenkort weer met de
Yakult Start to Run opstapcursus, waarin je de fijne
kneepjes van het hardlopen leert en na zeven
weken 3km onafgebroken
kunt afleggen.
De cursus wordt voorafgegaan door een open training op donderdag 7 maart a.s. Vervolgens start de cursus op 14 maart en eindigt
op 25 april. Aanvang 19.30 uur vanaf sportpark de Koekoek,
Kwekerijleane 2a.
Inschrijven kan, ook nog na de open training, op de website www.
yakultstarttorun.nl. Op deze site vind je ook meer informatie over
de cursus.
We zien je graag op 7 maart! ●
De trainers van Loopgroep Berlikum
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Jayden Filemon en zijn kanaries

Puzzel: woordzoeker

Samen met zijn vader, moeder en hond woont Jayden in Berlikum. Jayden is zeven jaar, zit in
groep drie van OBS Lyts Libben en heeft als hobby kanaries. Met deze kanaries doet Jayden geregeld mee aan wedstrijden. Ik ga bij hem langs voor tekst en uitleg, want hier wil ik wel wat meer
over weten.
Kanaries zijn er in vrouwtjes,
poppen genoemd, en mannetjes, mannen genoemd. Eerst
leven deze twee gescheiden in
een kooi. In april beginnen ze
met broeden. Daaraan vooraf
gaan ze bloeien, ofwel het paren. Dan komen de mannetjes
bij de vrouwtjes. Daarna legt het
vrouwtje eitjes in drie verschillende rondes. Na het leggen van
het derde eitje duurt het nog
zo’n dertien dagen totdat de eitjes uitkomen. Dat is dan de eerste ronde, daarna volgen er nog
een tweede en een derde ronde.
Nog voordat de eitjes uitkomen,
komt er wat kleurstof bij om de
kanaries die perfecte kleur te geven, waarmee je later misschien
wel de wedstrijd wint. Vol verbazing kijk ik naar Jayden, nog
maar zeven jaar en nu kan hij me
al het één en ander uitleggen. Hij
is nog ongeveer een jaar lid van
een kanarievereniging. Zo kan
hij mee doen met regionale en
landelijke kampioenschappen.
Vol trots laat hij me de nodige
prijzen zien die hij tot dusver
gewonnen heeft. Twee grote bekers, een hand vol medailles en
een glazen trofee. Jayden werd
al jeugdkampioen en daar is hij
meer dan trots op.
Het houden en kweken van kanaries gaat niet vanzelf. Jayden

maakt dan ook regelmatig de
kooien schoon, geeft ze eten
en drinken en water waarin ze
zichzelf kunnen wassen. Op een
wedstrijddag wordt er eerst wat
rond gekeken. Dan worden de
kooien uitgestald en begint de
echte keuring. Alles moet perfect zijn, een kanarie moet de
juiste bestreping hebben, de perfecte kleur, goede lengte en zijn
start moet in een v-vorm lopen.
Kortom, het moet op die dag helemaal kloppen. Om daar voor
te zorgen worden de kanaries
getraind. Wat het geheim is? Helaas is en blijft dat een geheimpje
van Jayden en zijn vader. Meestal
neemt Jayden zo’n vier kanaries
mee naar een show, maar eigenlijk mag je er zoveel als je wilt
meenemen.

nog op judo en wil hij misschien
ook street defence gaan doen.
Als het interview bijna klaar is,
komt Jayden met de ipad en laat
me vol trots foto’s zien van hem
op een wedstrijd ●

Jayden zag de hobby eigenlijk
een beetje af van zijn vader. Samen met zijn vader gaat hij naar
shows. Het leek hem eigenlijk
ook wel erg leuk en interessant,
dus hij dacht: “dat wil ik ook!”
Samen met zijn vader gaat dit
talent hem goed af. Maar Jayden
wil natuurlijk meer. Zijn droom?
Het zou toch wel heel erg tof zijn
als hij ooit eens wereldkampioen
wordt. Zijn andere droom is om
advocaat te worden. Naast het
houden van kanaries zit Jayden

Europa Kinderhulp

Jouw huis. Haar thuis.
Wat is thuis? Is thuis op
dezelfde plek als daar waar je
huis staat? Is thuis een gebouw
of een gevoel? De dikke van
Dale omschrijft thuis als de
plaats waar iemand zich thuis
voelt. Thuis hoort een plek
te zijn waar je tot rust kan
komen, waar je je goed voelt
en waar je jezelf kan zijn.
Kan iemand zich op meerdere
plekken thuis voelen? Ja hoor!
Al is het maar voor eventjes.
Europa Kinderhulp is op zoek

Helemaal in
de wolken.

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

Wordt jou of jullie huis deze zomer voor eventjes haar thuis?
Neem contact op met Joke de

Afvoer

Vries voor meer informatie. Telefoonnummer 0518-841942 of
stuur een mailtje naar friesland@
europakinderhulp.nl.
Data van de verschillende kinderreizen in Friesland in 2019
Nederlandse kinderen: 22 juli – 31 juli
Belgische kinderen: 22 juli – 5 augustus
Franse kinderen 23 juli – 6 augustus
Duitse kinderen:
Hannover 15- 26 juli
Schneeberg/Delitzsch 22 juli - 9 aug.
Oldenburg 12 juli – 26 juli ●

Volgende maand
uw advertentie hier?

verstopt?

BEL 06 53 173 042
VOEG- EN METSELWERK
■ STRALEN ■ BETONRENOVATIE
■ IMPREGNEREN ■ INJECTEREN
■ KELDERAFDICHTING
■

Met online
boekhouden
tegen een vaste
lage prijs!

administratie en MKB-advies

naar mensen (jong, oud, samen
of alleen) die deze zomer hun (t)
huis voor eventjes willen delen
met kinderen uit Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Door
hen in de zomervakantie simpelweg mee te laten draaien bij
jou of jullie thuis, kunnen deze
kinderen even op adem komen.
Samen eten, samen spelen. Kind
zijn.

Naast het ontstoppen van afvoeren doen wij ook
aan renovatie van rioleringen, glasbewassing,
houtwerk afnemen en schoorsteenvegen.
Tichelersdyk 22, 9041 EP Berlikum
Tel: (0518) 46 24 89 info@tendensberlikum.nl

Berltsum • 0518-41 92 95

www.siegersmagevelrenovatie.nl

Voor meer informatie
neem contact op via:
advertentie@berlikum.com

Berltsum kultuer
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Toneelvereniging Elts Syn Rol

Lamelos gaat in première!
Mocht u nog geen plannen hebben voor dit of volgend weekend, dan bent u nog nét op tijd een
kaart te bestellen voor een van de voorstellingen van Elts syn rol! De Berltsumer toneelvereniging
staat namelijk vanaf zaterdag 23 maart drie keer op de planken met het stuk ‘Lamelos’.

Nog even in het kort: Lamelos
is gebaseerd op de tv-serie van
de VPRO, ‘Loenatik’, in het Fries
herschreven door Tjerk Kooistra.
Het stuk gaat over een psychiatrische kliniek - met vijf bijzondere
patiënten - die gesloten dreigt te
worden. Dáár willen de bewoners een stokje voor steken!
Het stuk staat garant voor een
avondje lekker lachen!
Uitvoeringsdata:
Zaterdag 23 maart 20.00 uur

(Na afloop muziek van Andrew
Reynolds, een Ierse singer songwriter met heel veel covers en
eigen liedjes).
Zondag 24 maart 15.00 uur
(geen muziek na).
Zaterdag 30 maart 20.00 uur
(als afsluiter kunnen de voetjes
van de vloer bij Men in Black,
bestaande uit twee muzikanten
die garant staan voor een fantastische avond muziek)
Locatie: It Heechhout Berltsum

De entree bedraagt € 10,00. Op
de avonden met livemuziek is de
entree € 12,50.
Kaarten bestellen kan vanaf via
www.eltssynrol.nl.
Check ook eens onze Facebooksite, voor actuele zaken ●
PS: Z
 aterdag 23 maart staat het
Jeugdtoneel van Elts syn rol
bij de Poeisz Berltsum met de
JeugdSpaarmuntenActie. Wilt u
onze jeugd steunen? Alvast bedankt!

Carnaval
Piipeldonk

		

AGENDA
16 maart
16 maart
16 maart
20 maart
23 maart
23 maart
24 maart
27 maart
29 maart
30 maart
4 april
5 april
6 april
13 april
20 april

15.00
19.30
14.30
16.00
14.30
20.00
15.00
10.00
20.00
20.00
20.00
18.00
14.30
14.30
14.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Tennis met een Kennis - TV de Vierslag
Donateursconcert OpMaat in ‘t Heechhout
SC Berlikum VR1 - Leoverdia VR1
High tea Diakonie
SC Berlikum VR1 - LAC Frisia 1883 VR1
Toneel Elts Syn Rol - it Heechhout
Toneel Elts Syn Rol - it Heechhout
Koffiemorgen - Groene Kruis gebouw
Toneel Elts Syn Rol - it Heechhout
Toneel Elts Syn Rol - it Heechhout
SBB Jaarvergadering - it Heechhout
Oud papier
SC Berlikum 1 - SDS 1
SC Berlikum VR1 - ST Blauw Wit/Warga VR 1
Sc Berlikum - Oeverzwaluwen

Iedere
dinsdag

9.00- Spreekuur Gebiedsteam Waadhoeke
11.00 uur in het Groene Kruis Gebouw

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

FOAR MOAI TÚNWURK
germsgrien
germsgrien.nl

Kersehof 14
9041 GC Berltsum

06-2693 4267

> Glasbewassing
(bedrijf en particulier)

> Schoonmaak
> Zonnepaneel reiniging
> Specialistische reiniging
> Hogedruk reiniging
> NEN keuringen

www.robs-tuincentrum.nl

Berlikum | 06 57 70 36 90 | vandergraafmultiservice.nl

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

or
res vo
Het adinrichting
l
totaa uin, kamer
t
van nsterbank
en ve

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 3 april 2019 aangeleverd te worden per email: advertentie@berlikum.com.
• Kopij dient uiterlijk woensdag 3 april 2019 op de redactie
aanwezig te zijn via krant@berlikum.com
Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster:
zaterdag 13 april 2019

