
Webeditie Op ‘e Roaster – Maart 2015 

Redactie 
Redactie Op ‘e Roaster: Jan Joostema, Dick Abma, Henk Muller, Brigitte Matter, Geertje 

Miedema. E-mail kopij: roaster.berlikum@gmail.com. 

Redactie berlikum.com: Jeanet Terpstra, Romy Groenewoud, Ella Vis, Akke Zijlstra, Ilona 

Wetting. E-mail: berlikum@gmail.com 

Penningmeester Op ‘e Roaster en berlikum.com: Ella Vis 

E-mail advertenties: roasteradvertenties@gmail.com. 

Van de redactie: 
Het eerstvolgende nummer van Op ‘e Roaster komt uit op woensdag 15 april. De kopij dient 

uiterlijk maandag 6 april ingeleverd te zijn. 

De redactie houdt zich het recht voor kopij niet te plaatsen dan wel in te korten. De 

ingezonden stukken die worden geplaatst vallen niet onder verantwoordelijkheid van de 

redactie. 

Nieuws 
Beoefent u een aparte hobby of weet u iemand die dat doet. Loopt u tegen iets aan waarvan u 

denkt: ‘Hé, dat zou leuk zijn voor de krant’, aarzel niet, maar tip iemand van de redactie. 

Advertenties 
Advertenties levert u via roasteradvertenties@gmail.com. 

Verspreiding 
Op ‘e Roaster verschijnt 11 keer per jaar (3

e
 woensdag van de maand) in (delen van) de 

gemeentes het Bildt, Menameradiel, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en in de dorpen Ried, 

Boer, Dongjum, Oosterbierum, Sexbierum en Tzummarum. 

Geen krant? 
Mensen die geen krant hebben gekregen, kunnen een exemplaar afhalen bij de Spar. Klachten 

over bezorging kunt u doorgeven aan Van Leer en De Jong in Sint Annaparochie (0518) 

401222 

 

 

 

Verslag jaarvergadering CPVB te Berltsum gehouden op dinsdag 10 februari 2015 
Geertje Algra heeft deze avond de leiding en kan 43 dames welkom heten.  

Ze gaat ons voor in gebed. Uit de Bijbel leest ze psalm 150. De meditatie heeft als titel : God 

loven. Iemand een compliment geven vinden wij soms al lastig. Hoe moeilijk is het dan God 

te loven en te prijzen, om wat hij doet. We zingen hierop Ps. 150: Looft God looft Hem 

overal. Dan volgen de notulen en aansluitend wordt het jaarverslag gelezen.  

Seppy presenteert het financieel verslag.  

Op 22 april wordt er een excursiemiddag georganiseerd naar Interzorg Ferwerd 

Leden kunnen zich hiervoor opgeven. Dan is het tijd voor een kleine pauze en krijgen we 

koffie/thee met een stukje cake.  

Voor deze jaarvergadering hebben we het zangduo ”De Rewy’s” uit St. Anna Parochie 

uitgenodigd, en Geertje heet hen dan ook van harte welkom. 

We hebben een gezellig zangavond, met afwisselend levensliedjes en meezingers 

onderbroken door een pauze met een hapje en een drankje. Zo kunnen we terugzien op een 

heel gezellige jaarvergadering. Het duo wordt hiervoor hartelijk bedankt door Geertje. 

Dan volgt nog de bestuurswisseling, we nemen afscheid van Johanna de Haan en Rine Runia, 

zij krijgen een mooie vaas met voorjaarsbloemen en er was ook een voor Matty Weijer, voor 

haar hebben we nog steeds geen vervanging kunnen vinden, maar zij wil gelukkig nog wel 

doorgaan als presidente van onze vereniging. 

In het bestuur kunnen we welkom heten Jeanet Aalbers en Beth Siegersma, hier zijn we  heel 

erg blij mee. Wij vinden het echt wel een voorrecht dat we (op presidente na) altijd weer 
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leden bereid vinden om in het bestuur zitting te willen nemen. Als afsluiting van deze avond 

leest Geertje een gedicht van Tjits Peenstra: “Hûs fan stilte”. 

Op de vergadering van 10 maart komt weerman Klaas IJbema,uit Workum. 

JP.  

 

 

 

LOGO welzijn Middelsee 

Welkom op de Mantelzorgdag Noordwest Friesland 
Speciaal voor de mantelzorgers uit de gemeenten Het Bildt, Franekeradeel, Harlingen en 

Menameradiel wordt er op woensdag 8 april van 14.00 tot 17.00 uur een regionale 

mantelzorgdag georganiseerd.  

Het thema voor deze dag is: “Verbinden”. 

Met de start van dit jaar hebben er drie transities binnen het sociaal domein plaatsgevonden.  

De WMO is uitgebreid, de Participatiewet is van kracht en we hebben een Jeugdwet 

gekregen. Iedere gemeente heeft een gebiedsteam of wijkteam, waar we als burger met onze 

vragen terecht kunnen. Van de mantelzorger wordt verwacht dat ze meer gebruik gaan maken 

van hun eigen netwerk en zelf de regie nemen. 

Op de Regionale Mantelzorgdag  kunt u zich via informatiestand en workshops  laten 

informeren over praktische zaken zoals: het mantelzorgbeleid van uw gemeente, erfenis en 

nalatenschap en hoe u als mantelzorger vitaal kunt blijven. Daarnaast is er een muzikale 

omlijsting en kunt u met elkaar in gesprek gaan.  

Kortom, de mantelzorgdag is een prima plek om informatie te halen, elkaar te ontmoeten en 

ervaringen met elkaar te delen. Kom naar de regionale mantelzorgdag, informatief maar ook 

beregezellig! 

Inloop 13.30 uur met koffie en thee en om 17.00 uur wordt de middag afgesloten. 

Locatie: MFC Ons Huis, Beuckelaerstraat 2, 9076 DA St. Annaparochie       

Opgave is mogelijk tot  1 april. 
Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Ignatia Veltman 

De Skûle Welzijn in Franeker  0517-393750  mail: i.veltman@deskule.nl  

 

 

 

Stinzenflora  
In de oude pastorietuin in Berltsum kunt u nu weer genieten van de stinzenflora. In de tuin 

zijn nu aanwezig winterakonieten ( Ayttablomkes), sneeuwklokjes en Italiaanse aronskelk 

(Arum Italicum). Straks bloeien nog de bostulp (wylde tulp), helmbloem (helmblom) en de 

vogelmelk op het kerkhof. De meeste stinzenplanten staan onder de majestueuze  rode beuk, 

direct zichtbaar vanaf de Tsjerkestrjitte. Even een wandeling waard! 

De pastorie is gebouwd in 1862  en veel planten, struiken en bomen zijn volgens het 

rekenboek van de kerk betrokken van Bosgra uit Burgum. Wie de ontwerper van de tuin is, is 

niet bekend maar het is goed, dat deze tuinen nu volop in de belangstelling staan. 

+ foto Stinzenflora met onderschrift: Stinzenflora in oude pastorietuin is zeker een 

wandeling waard. 
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Inzamelen oude mobiele telefoons voor Opkikker 
Mijn naam is Wendy van der Veen, ik ben 11 jaar. Vandaag heb ik een doosje bij de 'Spar' 

neergezet, voor het inzamelen van oude mobiele telefoons! Ik zamel deze in voor Opkikker.  

Opkikker is een stichting die gezinnen met een ziek kind een prachtige dag geven. Om ze 

tussen alle nare ziekenhuis opnames of/en behandelingen een lichtpuntje geven. 

Ook ik heb een leuke dag gekregen van Opkikker, samen met mijn heit, mem en zus Mariska. 

Omdat ik Diabetes een Gluttenallergie heb. Ik heb in een brandweerlimo gezeten en heb een 

huis geblust, achterop een motor gezeten en een katje uit een boom gered. Ook mocht met 

hondjes knuffelen en op de foto. 

Nu zamel ik mobiele telefoons in, zodat zij net als mij, een prachtige dag kunnen beleven en 

weer even zichzelf kunnen zijn. 

Berltsum helpen jullie mee?!!!!!!! 

+ foto Opkikker met als onderschrift: Wendy van der Veen zet zich in voor zieke kinderen. 
 

 

 

Ioannis Teatertsjerke Wier  

Programma maart – juli  2015 
7 maart     Maitiidsmerk Kleur en Fleur 

                van 10.30 – 17.00 uur    Entree € 1,-  

8 maart     Maitiidsmerk Kleur en Fleur 

                van 13.00 – 17.00 uur   Entree € 1,- 

15 maart   15.00 uur:    Orten 

                 Lezing in het Bildts over orten en andere agrarische, 

               produkten  door Piet Hoekstra 

               Muzikale ondersteuning door troubadour Jelmer van der Wal    

                Entree € 10,-  

28 maart   20.00 uur   STIM  Vocaal ensemble  

                  Entree € 12,50  met gratis kopje kofie  

29 maart   15.00 uur:  Ladies in Jazz, contrabas Dicky Meijer 

                  Piano, gitaar en zang Annemiek Zijlstra 

                 Entree € 10,-   

5 april       15.00 uur:       Adri de Boer   Fries trûbadour 

                 Entree € 10,-   

26 april    15.00 uur:       Multi Vocaal, 

                 Vrouwenkoor uit Franeker o.l.v. dirigent Luuk de Vries 

                  Entree € 10,-   

10 mei      15.00 uur:  Jelmer van der Wal, Fries trûbadoer   

                 Entree € 10,- 

24 mei     15.00 uur: Tseard Nauta samen met Woody Band 

                Entree € 10,-  

30 mei    10.00 - 17.00 uur : Stipelrûnte  

                Estafette optredens artiesten en koren  

7 juni      15.00 uur: Trûbadoersmiddei 

                 Met Piter Wilkens, Gurbe Douwstra en Marcel Smit 

               Entree € 10,-   Reserveren ook via: reservearje@gmail.com  

N.b. Alle voorstellingen kunnen gereserveerd worden via: 

s.sevenster@hetnet.nl  of 0518-471123 

  

mailto:reservearje@gmail.com
mailto:s.sevenster@hetnet.nl


Webeditie Op ‘e Roaster – Maart 2015 

Praktijkdag cursus fruitbomen snoeien                                                                                  

28 februari jl. was het een drukte van belang tijdens de praktijkdag van de cursus fruitbomen 

snoeien. De werkgroep Hemmemapark organiseerde i.s.m. Landschapsbeheer Friesland de 

afgelopen maanden een cursus fruitbomen snoeien. De cursus besloeg twee avonden waarin 

de theorie werd behandeld en werd afgesloten met een praktijkdag in het Hemmemapark. De 

weersomstandigheden waren prima en zo’n 25 enthousiaste deelnemers konden hiermee deze 

cursus met een goed gevoel afsluiten.                                                                                          

+ foto fruitbomen snoeien met als onderschrift: Praktijkdag fruitbomen snoeien in 

Hemmemapark druk bezocht. 
 

 

 

Elts syn Rol speelt: “Wat binne wy moai fuort” 
Ook dit jaar bracht onze toneelvereniging weer een prachtig stuk ten tonele. Direct nadat het 

doek openging en de eerste spelers opkwamen, was de sfeer al duidelijk: het stuk speelde zich 

af in het oerwoud van Afrika. Onder begeleiding van gids Fred van Buren (Bernardus Smits) 

waren het chique echtpaar Luciel (Hennie van der Graaf)  en Henri Hasenbein (met ‘e i’) 

(Sytze Dijkstra) op survival in de verwachting dat zij in een luxe resort zouden verblijven. 

Survival staat immers voor: Speciaal Uitje Voor Rijke Individuen Van Alle Leeftijden. Zij 

kwamen echter bedrogen uit.  

Na enige omzwervingen en veel later kwamen ook het echtpaar Annie en Henk van Dijk 

(Anke van Dijk en Gerrit de Boer) (afkomstig uit een volksbuurt maar dankzij het winnen van 

een loterij toch op vakantie) en Emma Steensma (Frouk Jeske Abma) (een  jong en 

onverschillig meisje) aan op de plaats van het kampement. Al gauw werden de verschillen in 

rangen en standen duidelijk, hetgeen werd gerelativeerd met ‘na een blik bruine bonen stinken 

we allemaal even erg’.  

Omdat wij Nederlanders niet gewend zijn om in een dergelijke omgeving te overleven, moest 

er van alles gedaan worden om de gevaren van de bush het hoofd te bieden: de uiterst 

gevaarlijke krijgers van de Boshi-stam, een slangebeet, een aanval van een bloedzuiger, 

krokodillen, leeuwen en niet te vergeten de rood omrande kokos kruiper.  

Op een gegeven moment keert zelfs gids Fred niet terug van een reddingsactie en moeten de 

gasten zelf zien te overleven, hetgeen hen uiteraard niet gemakkelijk afgaat.  

Maar nadat alle gevaren zijn afgeslagen en iedereen is bijgekomen van de schrik blijkt dat: 

- gids Fred ook lid is van de Boshi-stam 

- chique Luciel is opgenomen in de Boshi-stam en zich daar helemaal thuis voelt  

- de beide heren Henri en Henk plotsklaps heel actief kunnen zijn want zij rennen achter 

de vrouwelijke Boshi-stam-leden aan en 

- Annie en Emma de mannelijke Boshi-stam-leden ook wel zien zitten. 

Zo heeft uiteindelijk iedereen zijn of haar rust en geluk gevonden in het verre Afrika. 

Al met al een prachtig stuk dat met veel enthousiasme ten tonele werd gebracht. Alle 

personages kwamen goed uit de verf en het decor en het geluid gaven de sfeer goed weer. Wij 

zien alweer reikhalzend uit naar het volgende stuk van Elts syn Rol. 

+ logo toneel + foto Elts syn rol met als onderschrift: Spelers Elts syn Rol reizen af naar 

Diep Afrika. 
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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 € 1,50  per persoon. 

Tijdens de kofjemoarn is het de bedoeling dat er zo nu en dan een gastspreker langs komt of 

dat er een activiteit wordt gedaan. Tussendoor is er volop tijd om even met uw buurvrouw of 

buurman te praten. 

De eerstvolgende keer zal zijn op woensdag 25 maart 
Tijdens deze  kofjemoarn zal Johan van Tuinen ons iets vertellen over zijn belevenissen in 

Nieuw Zeeland.  In de wintermaanden mag Johan van Tuinen graag naar Nieuw Zeeland gaan 

maar wat doet hij daar dan?  Bent u benieuwd naar zijn vele belevenissen, kom dan naar de 

kofjemoarn van 25 maart a.s. in het Groene Kruisgebouw. 

Kofjemoarn  :   Woensdag  25 maart  2015 

Tijd  :   Aanvang  10.00  uur. 

Plaats  :   Groene Kruis gebouw 

Kosten  :   € 1.50  per persoon  

Overige data: 

- Woensdag  29 april  2015 

- Woensdag  27  mei  2015 

- Woensdag  24 juni  2015 

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)  

+ foto’s Kofjemoarn 1 & 2 met onderschrift: Elke laatste woensdag van de maand 

organiseert Welzijn Middelsee een koffieochtend voor 55-plussers in It Heech Hout.  
 

 

 

LOGO SBB 

Nieuws van Stichting Berlikumer Belangen (SBB) 
In de afgelopen vergaderingen zijn de diverse werkgroepen weer aan de orde geweest. Een 

belangrijk punt is nog steeds het Multifunctioneel Centrum. Doarp en Bedriuw Fryslân heeft 

haar rapport opgeleverd. De werkgroep vindt dit over het algemeen een positief rapport. Dit 

rapport moet nog worden besproken bij de gemeente. Het is dus nog steeds afwachten hoe het 

komt. 

De ledenwerfactie is afgerond. Wij hebben er 80 nieuwe donateurs bij gekregen. Onze 

hartelijke dank hiervoor. Als SBB hebben wij donateurs nodig die ons werk voor Berltsum 

willen steunen. Mocht u donateur willen worden dan krijgt u van ons een leuke attentie. Wilt 

u ook donateur worden dan kunt u zich aanmelden bij onze penningmeester Reina Brouwer of 

via ons mailadres SBB@Berltsum.com. 

 

Wij zijn dringend op zoek naar drie nieuwe bestuursleden. Tijdens onze jaarvergadering 

nemen we afscheid van Hilly Stellingwerf. Wij willen ons bestuur graag versterken met een 

notulist en twee algemene bestuursleden. Wilt u iets betekenen voor Berltsum en de belangen 

van Berltsum behartigen, neem dan contact op met een van de bestuursleden. Voor de namen 

en telefoonnummers verwijs ik u naar www.berlikum.com/SBB/Bestuur. U kunt zich ook 

aanmelden via ons mailadres SBB@Berltsum.com. 

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. Velen gingen u reeds voor, hier komen altijd 
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zeer leuke zaken en discussies naar voren, waarbij wij proberen te helpen en te ondersteunen. 

Voor actuele data verwijs ik u naar de agenda op berlikum.com. De eerstvolgende reguliere 

vergadering is in verband met Pasen niet op de eerste maandag van de maand maar op 

maandag 13 april. 

Op donderdag 19 maart is de jaarvergadering om 20.00 uur in It Heechhout te 

Berltsum. U bent allemaal van harte welkom. Voor de agenda verwijs ik u naar 

www.berlikum.com/SBB/Jaarvergadering. 

 

 

 

26 april 2015: De 1
e
 editie van de Mudrun Berltsum!!! 

In en rond ons prachtige dorp zal een uitdagend parcours worden uitgezet. Dit parcours kan 1 

of 2 keer worden afgelegd (respectievelijk ca. 5 en 10 km). Voor een impressie van wat een 

mudrun zoal inhoudt verwijzen we graag naar Google…  

Obstakels 
Maak letterlijk je borst maar nat, want we gaan door water en modder met een groot aantal 

natuurlijke en kunstmatige obstakels. Denk hierbij aan een hindernisbaan van het leger 

waarbij geklommen, geklauterd en gekropen wordt  door de blubber. Daarnaast bevat de route 

flink wat sloten waar men doorheen of overheen moet. De klassiekers van de mudrun zijn ook 

aanwezig: cat-crawlen, monkeybars, walls en nog vele andere obstakels. 

Ben jij fit genoeg voor deze uitdaging? Geef je dan snel op via de opgave-button op 

www.oranjenationaal.nl  

Het maximum aantal deelnemers is 200 zijn dus wees op tijd met aanmelden… Vol = vol! 

Belangrijke informatie 

● Deelname vanaf 16 jaar. 

● Er is geen tijdregistratie en dus is het geen wedstrijd, het gaat om je persoonlijke 

prestatie. 

● Kosten: € 7,50 (hiervoor krijg je ook 2 consumptiemunten) 

● EHBO en verzorgingsposten zijn aanwezig. 

● Na afloop is er gelegenheid om te douchen 

Feestje na afloop… start Koningsnacht 
Het start-finish gebied is op sportcomplex de Koekoek waar iedereen na afloop kan 

nagenieten. Als deelnemer kan je moe maar voldaan samen met alle andere deelnemers en de 

toeschouwers onder het genot van een drankje ervaringen uitwisselen. Voor muzikale 

omlijsting van het evenement wordt gezorgd en rond 21.00 uur start de Koningsnacht met live 

muziek. 

Toeschouwers 
Iedereen is welkom om de deelnemers van de Mudrun aan te moedigen.  Langs het parcours 

zijn er  diverse mogelijkheden om de deelnemers aan te moedigen. Zorg ervoor dat je zelf 

geen hindernis wordt en volg de instructies van de parcours-marshalls op. 

+ foto Header Mudrun 2015 
 

 

 

Uitnodiging 22 mei 2015 feestelijke oplevering restauratie Van Dam orgel 
Twee maanden geleden is het Van Dam orgel van de Doopsgezinde Gemeente te Berltsum na 

volledige restauratie opgeleverd. Het orgel van Friese makelij Van Dam, is in 1916 gebouwd. 

Na bijna 100 jaar trouwe dienst was er wel een en ander te doen en de firma Bakker & 

Timmenga heeft onder supervisie van onze orgeladviseur Theo Jellema uitstekend werk 

verricht. Mede dankzij vele bijdragen van fondsen is dit mogelijk gemaakt. Voor onze kleine 
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Doopsgezinde Gemeente een prestatie om trots op te zijn. We laten dit niet zo maar 

ongemerkt voorbij gaan. Een korte terugblik op de restauratie: 

Nadat alle onderdelen zorgvuldig in de werkplaats zijn gerestaureerd is alles weer in 

oorspronkelijke staat hersteld. Vooral het in elkaar passen van de onderdelen is precisiewerk. 

Elke onzorgvuldigheid werd vermeden, want die zou heel onwenselijke gevolgen kunnen 

hebben als het orgel moet functioneren. De orgeladviseur heeft als supervisor het hele proces 

begeleid.  

Het resultaat is subliem. We hebben een orgel van topklasse in huis met een plechtige klank, 

teer als het zachtste register getrokken wordt, maar monumentaal als alle registers samen 

gebruikt worden. 

Zonder gekreun, gesteun en geblaas meer begint senior Van Dam als 98-jarige aan een tweede 

jeugd. U mag daarvan getuige zijn. 

Wij bieden op 22 mei twee programma’s aan: 

Middagprogramma van 13.00 tot 17.00 uur: 
Op ieder vol uur, het open orgel, iedere bekwame organist kan maximaal 15 minuten of korter 

het orgel bespelen. Aanmelding vooraf. 

Avondprogramma vanaf 19.30 tot 22.00 uur 
-inloop met koffie en thee 

-inleiding en aanpak restauratie: de heer Holst Meijer 

-toelichting restauratiewerk door de heer Ydema van Bakker & Timmenga Orgelmakelij 

-afsluitende vrije improvisatie uitgevoerd door de heer Theo Jellema,concertorganist en 

orgeladviseur 

-nazit met een hapje en drankje 

Naast de festiviteit rondom het Van Dam orgel kunt u ook een uitgebreide collectie Doperse 

Gezangenbundels bewonderen. De expositie is samengesteld door broeder Onijdes Sijtsma. 

De organisatie van deze dag is in handen van dhr. Tjeerd Lont, vaste organist van de 

Doopsgezinde Gemeente Berltsum, tevens als beleidsadviseur toegevoegd aan de kerkenraad 

alhier.  

Voor opgave graag uw aanmelding via de mail naar tjlont7@hetnet.nl of telefonisch op 0518-

461835. 

 

 

 

Omgaan met tablet 
De Stichting Welzijn Middelsee hield in samenwerking met ANBO en PCOB een 

informatieve bijeenkomst op donderdagmiddag 5 maart in “Ny Franjum” te Marsum. 

Na de opening door Sieta Kuipers van Welzijn Middelsee kreeg de heer Hans Voeten, 

vrijwilliger bij Seniorweb Noordwest Friesland, het woord. Hij vertelt over het doel en de 

geschiedenis van Seniorweb. In N.W. Friesland werkt Seniorweb op drie locaties: twee in 

Leeuwarden en één in Franeker. De medewerkers doen dit allemaal op vrijwillige basis, onder 

het motto: “dóór ouderen – vóór ouderen”. Er worden computer- en tabletlessen gegeven voor 

zowel beginners als gevorderden. 

De laatste tijd is de tablet, als alternatief voor een laptop, in opkomst. Voor 

boekhoudprogramma’s en veel tekst schrijven is een tablet niet geschikt. Dhr. Voeten wijst 

ons waarop je moet letten bij aankoop, bijvoorbeeld grootte van het vermogen. Ook de 

verschillende besturingssystemen w.o. IOS, Android en Windows  worden uitgelegd. 

Na deze duidelijke presentatie is het de beurt aan de 2
de

 gastspreker: mevr. Joanneke Holtrop 

van Thuiszorg “Het Friese Land”. Zij is coördinator zorgcentrale. Met de beeldtelefoon regelt 

men nu nog ‘de zorg op afstand’. Momenteel zijn ze met een proef bezig om een tablet, die 

voorgeprogrammeerd is, hiervoor te gebruiken. Hiermee krijgen cliënten vanuit de 
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zorgcentrale begeleiding onder andere voor het gebruik van medicijnen en wordt er zo voor 

hun veiligheid gezorgd. In de proefperiode is de tablet nog kosteloos, maar op termijn zal men 

deze zelf moeten betalen. Men moet wel een internetverbinding hebben. 

Tenslotte probeert de spreekster te laten zien en horen hoe er contact gemaakt kan worden met 

de zorgcentrale, maar door een slechte verbinding komt het niet tot een gesprek. 

De ANBO- voorzitter dhr. Jan Kuipers bedankte de sprekers voor hun bijdrage van deze 

geslaagde middag, die door 65 personen werd bezocht. 

+ foto omgaan met tablet met als onderschrift: Seniorweb geeft computer- en tabletles 

aan zowel beginners als gevorderden. 
 

 

 

Johannes Siegersma op drempel hoofdbestuursfunctie KNKB 
De 56 jarige Johannes Siegersma staat aan de vooravond van een nieuw bestuursavontuur en 

wel die binnen de gelederen van de KNKB. Gepolst door bestuurslid van de KNKB Tjeerd 

Dijkstra was daar plotseling weer een speciaal moment om een keuze te moeten maken. Sinds 

2003 als jeugdvoorzitter aan de KV Berlikum verbonden en in 2006 als voorzitter van het 

bestuur en opvolger van Harm Kooistra kan Johannes terugkijken op een lange staat van 

dienst en veel leermomenten. “Ik ha it altyd moai fûn om mei in entûsjaste groep minsken te 

wurkjen en wat foar it doarp te betsjutten. Yn bestjoersfunksjes wie dat foar my earst it 

fuotbal en letter it keatsen. It is wichtich dat je wat foar je eigen doarp dogge.” Een opvatting 

en zienswijze die ook zeer goed aansluit bij zijn werkzaamheden als docent “Omganskunde” 

aan de ROC Friese Poort. En dan nu zeer waarschijnlijk een vervolg bij het hoofdorgaan van 

het kaatsen, de KNKB. De realisatie hiervan lijkt nog slechts een formaliteit. 

Besturen en deel uit maken van een vrijwilligerskorps heeft altijd in Johannes Siegersma zijn 

genen gezeten. Ook in zijn jongere jaren maakte Johannes reeds deel uit van deze 

dienstverlenende sector en deed en doet dat met het nodige plezier. En dat hoefden niet perse 

officiële functies te zijn, ook hand- en spandiensten werden met betrokkenheid en plezier 

aanvaard. Voetbal en kaatsen waren in aanvang de sporten die het hart van Johannes sneller 

deden kloppen. Zowel bij het voetbal als de kaatssport was het talent aanwezig maar 

uiteindelijk, naar bleek, net iets meer bij de discipline met het “kleine balletje”. “By it fuotbal 

siet ik ticht tsjin it earste âlvetal oan. Spile wolris mei yn de “haadmacht”, mar net 

regelmjittich genôch om der alles foar te dwaan en op te jaan.” Waar het voetbaltalent net niet 

toereikend genoeg was om de absolute top in eigen dorp te halen, was het kaatsen meer op 

zijn lijf geschreven. 

Het was nog de periode van de beide kaatsbolwerken CFK en KNKB. Johannes kaatste bij de 

Christelijke tak en zat in Berltsum in een gouden lichting. Je kon het de gouden eeuw van de 

CFK noemen. Berltsum puilde uit van het kaatstalent met toppers zoals Theunis van der 

Graaf, Jan van der Meij, Fedde van der Graaf, Henk Tuinenga en ondermeer Broer 

Grovenstein waarbij ook andere gerenommeerde kaatsdorpen zoals Beetgum en Morra 

Lioessens van zich deden spreken. In deze lichting moest Johannes zich manifesteren en deed 

dat als voorinse. “Dat wie echt myn plak, foaryn it perk. Myn opslach wie wat minder mar as 

útslagger koe ik my goed rêde en ha tusken 1976 en 1993 by de earste klasse fan de CFK 

keatst. Wy hienen in prachtige ploech sportminsken mei echte winners. Yn it fjild 

bloedfanatyk mar dêrbûten wie it hiel gesellich en hienen wy yn “Hof van Holland” faaks ús 

neisit. Ek hiel wichtich, lykas de neisit nei ôfrin fan in gearkomste!” Prachtige tijden met vele 

hoogtepunten en een uiteindelijke top tien klassering in het algemeen CFK klassement. Dit 

was gezien het aanwezige kaatspotentieel in Berltsum en daarbuiten een niet geringe 

prestatie! 
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Opgroeiend in die kaatscultuur gaf Johannes dit ook de nodige betrokkenheid bij de kaatssport 

in eigen dorp. Veel kaatsers waren op enigerlei manier zoals training geven en partuur 

begeleiding betrokken bij de kaatsclub en het kon dan ook niet uitblijven dat Johannes werd 

gevraagd voor een officiële bestuursfunctie. In 2003 werd dan ook het jeugdvoorzitterschap 

aanvaard met de intentie en insteek de voorzittersrol van Harm Kooistra na enige tijd over te 

nemen. Dit gebeurde in 2006 en werd meteen historisch door de opening van het nieuwe 

clubgebouw. “Dat wie fuort en daliks in moai begjin fan myn funksje as foarsitter en it joech 

ek wer in protte enerzjy oan bestjoer en frijwilligers.” 

Berltsum was na de fusie van KNKB en CFK in 1994 prima uit de startblokken geschoten en 

vele NK overwinningen en andere aan de kaatssport gerelateerde successen konden in de 

boeken worden bijgeschreven. Een vliegende start met een kaatspotentieel dat nog jaren 

vooruit kon. Berltsum als kaatsdorp “pur sang” was uiteraard gewend en verwend met succes. 

De realisatie van clubgebouw en opwaardering van het kaatsterrein in 2006 paste prima in de 

doelstellingen en een enthousiast team van vrijwilligers en bestuursleden maakte dit allemaal 

ook mogelijk. “Sûnder frijwilligers dogge je neat en lokkich hawwe wy dy by de keatsklub. 

Foar al ús aktiviteiten, wedstriiden en spesjale aksjes kinne je der nea sûnder.” 

 

In zijn bestuursperiode als voorzitter van zowel jeugd en bestuur zijn dan ook veel mooie 

dingen gebeurd. Kaatssuccessen en de daaraan gekoppelde huldigingavonden, maar ook het 

125 jarig kaatsjubileum in 2013 met al de activiteiten die daarmee verbonden waren. 

Hoogtepunten waren hierbij de kaatsrevue,  de speciale jubileumpartij die een grote groep 

mensen uit het dorp bijeenbracht, maar ook de jubileumreceptie. “Je besykje in profesjonele 

útstrieling te hawwen nei eigen doarp en dêrbûten. Dat slagget net altyd fansels want yn in 

doarp mei in protte goede keatsers bliuwt it fansels dreech eltsenien tefreden te hâlden lykas 

mei de kar foar de NK partoeren.” Maar het kaatsmetier blijft in beweging zoals het afgelopen 

jaar weer eens te zien was met de realisatie van de kaats- en tennismuur en de samenwerking 

met de tennisclub die een prachtige nieuwe accommodatie realiseerde. “It is geweldich dat je 

mei de tennis en fuotbalferiening sa goed tegearre wurkje. Dat je gebrûk meitsje kinne fan 

inoar by ferskillende aktiviteiten foar it doarp, lykas mei Keningsdei. En fansels ek de 

gearwurking dêrby mei Oranje Nationaal. Sa heart it ek te wêzen. Inoar net tsjinwurkje mar 

helpe.” 

En dat is nu precies wat Johannes voor ogen heeft met zijn bestuursfuncties. Samen sta je 

sterk en met mensen die ergens voor staan kan het dan haast niet fout gaan. Ook in zijn 

toekomstige functie van KNKB bestuurslid, wat in april op de algemene vergadering wordt 

bekrachtigd, zal dat een van Johannes zijn pijlers zijn. “As fertsjinwurdiger ticht by de 

minsken stean. Ticht by de frywilligers en bestjoerders fan de keatsdoarpen. Der moat gjin 

hege drompel wêze tusken haadbestjoer en keatsferienings, want je moatte it meiinoar 

dwaan.” 

Johannes zal zich bij de KNKB bezighouden met de technische zaken op het gebied van de 

kaatsers, scheidsrechters en andere aanverwante zaken. Ook het “One Wall Handbal” zal 

onderdeel zijn van Johannes zijn kaatsportefeuille. “We hawwe hjir yn Berltsum fansels no in 

protte ûnderfining mei de keatsmuorre en ik fyn dat sels ek machtich om te sjen en te dwaan. 

Wy kinne no ek oare doarpen ta stipe wêze dy’t ek tige nijsgjirrich binnen nei de realisaasje 

fan sa’n keatsmuorre.” Als opvolger van Johannes heeft Jelle Eijzenga zich overigens bereidt 

gevonden de voorzittersfunctie te vervullen van de KV Berlikum. 

En zo rolt Johannes nu van de ene uitdaging in de andere. Ruim twaalf jaar onafgebroken in 

het Berltsumer bestuurspeloton  overgaand in een nieuwe uitdaging binnen de burelen van het 

hoofdbestuur van de KNKB. Voor Berltsum is Johannes zoals hij het zelf gekscherend noemt 

een dure bestuurder geweest gezien de vele investeringen die in de afgelopen tien jaar zijn 

gedaan zoals clubgebouw, uitbreiding materiaalaanbouw en kaats en tennismuur. Maar 
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Johannes is niet slechts bestuurder en zijn nieuwe functie zal hem er niet van weerhouden nog 

regelmatig zelf een balletje te slaan bij de 50-plus en bij tijd en wijle op de verschillende 

kaatsvelden aanwezig te zijn. Want dat is de basis van een goed bestuurder: Een scherp 

opmerker zijn met een luisterend oor en heldere blik in het hart van het kaatsmekka. Dat hart 

is het kaatsveld,  de baker(gras)mat van de toekomst voor het kaatsen! 

JAN J 

+ foto Johannes Siegersma met  onderschrift: Johannes Siegersma neemt plaats in het 

bestuur van de KNKB 
 

 

 

Stichting de Grusert 
Documentatiecentrum & Historisch Archief Berlikum 

In onze archief kwamen we deze foto tegen. Waarschijnlijk is het een reisje van een koor. We 

weten echter niet wie de personen zijn die hierop staan. Daarom roepen we uw hulp  in. Uw 

reacties kunt u kwijt bij Margriet Bouwma tel. nr 0518-840151. 

Afgelopen maanden hebben we weer veel documenten van verschillende mensen binnen 

gekregen. O.a. foto’s van de Chr. Nationale School en van Annigje Hager. We zijn hier erg 

blij mee. 

Bent u aan het opruimen, gooi dan geen oude foto’s, krantenknipsels e.d. weg. Op 

donderdagavond is het Documentatiecentrum (Vermaningstrjitte) 

open van 19.30 – 21.30 uur en mag u natuurlijk langskomen om het materiaal te brengen. U 

bent van harte welkom! 

+ foto de Grusert met onderschrift: Wie kent deze mensen?  

 

 

 

Bern mei in ferhaal: Pascal de Brouwer 
In deze “Bern mei in ferhaal”  het woord aan Pascal de Brouwer. Hij is leerling van De Bolder 

in Franeker en zit in groep 8. In het onderstaande verhaal vertelt hij ons iets over zichzelf. 

Ondermeer over zijn hobby’s, school en hoe hij het vindt om in Berltsum te wonen. 

Mijn naam is Pascal de Brouwer en ik ben 12 jaar. 

Ik ben de jongste van vijf kinderen. Ik heb een zus die Melanie heet en 28 jaar is. Daarna 

komt Marco die bijna 26 jaar wordt. Hierna komt Youri, hij is 14 jaar. Ik zelf ben een van een 

tweeling. Mijn tweelingbroer heet Rick en is uiteraard ook 12 jaar. 

IK zit op voetbal bij de SC Berlikum en speel in de D1/D2 en vind dat heel leuk! Mijn positie 

is linksvoor, een aanvaller dus. Ook zit ik op kaatsen. 

Ik woon aan de Fûgelsang. Mijn vader heet Wibo en werkt bij de post. Ook is hij hoofdtrainer 

bij SC Joure. Volgend seizoen wordt hij trainer bij Wykels Hallum. Ook is hij jeugdtrainer in 

Berltsum. Mijn moeder heet Monique en werkt bij Limor. 

Mijn hobby’s zijn crossen op mijn BMX door het dorp heen. Voetballen en kaatsen vind ik 

leuk en mag graag heerlijk buiten chillen!! Ook ben ik uiteraard fan van Cambuur en 

Feyenoord. 

Op school vind ik gym leuk en natuurlijk de pauzes! 

Ik ga na de zomervakantie naar het Comenius Zamenhof in Leeuwarden. Ik wil graag 

automonteur worden. 

Ik vind in Berltsum leuk dat je lekker kan “strúnen” en de nieuwe speeltuin is ook geweldig! 

De teeanage party’s vind ik ook superleuk. 

Er hoeft wat mij betreft niets veranderd te worden in Berltsum maar een mooie crossbaan om 

met de BMX lekker te crossen zou te gek zijn. 
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Ik wil graag in Berltsum blijven wonen zolang ik nog jong ben. Later weet ik het nog niet. 

Ik vind het wel belangrijk dat de jeugd gehoord mag worden! 

Op tv mag ik trouwens heel graag naar auto- en motorcross en naar de “Dakar rally” kijken. 

  

Tot zover de bevinding van Pascal de Brouwer in deze jeugdrubriek. Volgende maand mogen 

we weer een ander jeugdig persoon uitnodigen voor een vervolg! 

+ foto Pascal de Brouwer met onderschrift: Pascal de Brouwer  

 

 

 

+ LOGO OpMaat  

Donateursconcert Muzykferiening ‘OpMaat’                
Aanstaande zaterdag 28 maart 20.00 uur is het weer tijd voor een donateursconcert van 

Muzykferiening OpMaat. Deze keer zal dit concert plaatsvinden in doarpshûs ’t Heechhout. 

We hebben een avondvullend programma voor u met optredens van de drumband en de 

jeugdband o.l.v. Bram Jorissen en het korps o.l.v. Tjipke Pasma. 

Na de fusie van 2 jaar geleden tussen de beide muziekverenigingen was het wat zoeken naar 

een vaste datum voor het donateursconcert. Deze lijkt nu gevonden zo rond eind maart, begin 

april. Dit jaar hebben we voor doarpshûs’t Heechhout gekozen, waar we volgend jaar het 

concert gaan houden is nog niet bekend. We hopen dat er binnenkort duidelijkheid komt over 

de komst van het MFC (multi-functioneel-centrum), zodat we een vast podium krijgen voor 

dit soort evenementen. Dus zaterdag 28 maart 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. De 

entree is gratis! Graag tot dan!! 

Bestuur muzykferiening ‘OpMaat’ 

Kijk ook eens op www.opmaatberltsum.nl 

 

 

 

De Gernierswei verdient een fietspad (deel 3) 
Veel inwoners uit de regio hebben al één of veel vaker over de Haak om Leeuwarden gereden. 

Vanuit Berltsum is het nu heel handig om naar Heerenveen of Drachten te rijden over mooie 

autowegen. Maar de Haak om Leeuwarden heeft ook effecten op de rijbewegingen van 

voertuigen verderaf zoals op de Gernierswei tussen Berltsum en Menaam. Medio december 

2014 heb ik tellingen uitgevoerd en het aantal gemotoriseerde voertuigen kwam op een 

werkdag gemiddeld op 1800. Totdat ik door aanwonenden werd geattendeerd dat het veel 

drukker is geworden, nadat de Haak om Leeuwarden is opengesteld. De nieuwste cijfers 

liegen er niet om. 

Opnieuw heb ik medio februari 2015 tellingen uitgevoerd op de Gernierswei nabij de 

Anskereed. Gemiddeld rijden er nu zo’n 2500-2700 gemotoriseerde voertuigen over de 

Gernierswei. Dat is 50% meer verkeersbewegingen op een weg waar het al heel gevaarlijk is 

voor fietsers. Hieruit blijkt wel weer dat de verkeersdrukte op sommige wegen niet alleen 

gevolgen heeft voor naastgelegen wegen bij Marsum en Deinum, maar ook verderop heeft dit 

ingrijpende gevolgen. Op zich is er niets mis mee dat het drukker is met auto’s op de 

Gernierswei, maar deze weg is totaal niet ingericht voor fietsers, wandelaars en bromfietsers. 

De chauffeurs rijden met hoge snelheid, maar ook als de voorgeschreven rijsnelheden worden 

gehanteerd is fietsen over de Gernierswei levensgevaarlijk. Wellicht stelt ook de Provincie 

Fryslân financiële middelen beschikbaar voor wegen verderop als herinrichting naar de 

opening van de Haak om Leeuwarden om fietsen weer mogelijk te maken op de Gernierswei. 

De grootste reden die door bestuurders van auto’s wordt genoemd om door Menaam te rijden, 

is de grote omweg naar richting Wommels en Bolsward over de Haak om Leeuwarden. Ook 

http://www.opmaatberltsum.nl/
http://www.opmaatberltsum.nl/
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om deze reden verdient de Gernierswei een fietspad. Het zal u niet ontgaan zijn dat de 

Empatec-medewerkers elke ochtend en middag over de Gernierswei moeten fietsen om op 

hun werk te komen. Er is hier geen alternatieve fiets- of bromroute. Juist om deze kwetsbare 

locatie te benadrukken werd op vrijdag 13 maart een Provinciale manifestatie gehouden om 

aan te tonen hoe gevaarlijk het fietsen in een buitengebied is. Op deze route Berltsum-Wier 

zijn de afgelopen tien jaar maar liefst zeven aanrijdingen met fietsers, bromfietsers, 

wandelaars en een hond geweest, voor zover bekend. Dit is uitzonderlijk hoog en we hopen 

dat mede door deze Provinciale manifestatie het fietspad langs de Gernierswei er snel komt. 

Hieke Joostema-Greidanus 

Fietsersbond Fryslân 

+ foto met onderschrift: 

Door de komst van de Haak om Leeuwarden, rijden 50% meer gemotoriseerde voertuigen 

op het traject Menaam-Berltsum. Levensgevaarlijk voor (brom-)fietsers. 
 

 

 

Word vakantiegezin en maak een verschil voor een kansarm kind 
In 2014 heeft de regio Friesland van Europa Kinderhulp ruim 150 kansarme kinderen de 

vakantie van hun leven kunnen bieden. Dankzij vakantiegezinnen die hun huis en hart open 

stelden voor kinderen die het echt nodig hebben. 

Ook dit jaar zijn we in de regio Friesland op zoek naar mensen die graag tweeënhalve week 

een Frans, Duits, Belgisch of Nederlands kind bij hen thuis willen laten logeren. 

Vakantieouder zijn draait om rust en regelmaat, om liefde en aandacht voor kinderen die vaak 

opgroeien in troosteloze en moeilijke omstandigheden. Een vakantie in Friesland geeft 

letterlijk en figuurlijk ruimte om weer even kind te zijn. Meld je aan en maak een verschil in 

het leven van een kind. 

Data van de verschillende kinderreizen in Friesland: 

Franse kinderen: 4 juli – 24 juli en 18 juli – 6 augustus  

Duitse kinderen: 13 juli – 31 juli, 24 juli – 10 augustus, 3 – 21 augustus 

Belgische kinderen: 13 juli – 31 juli 

Nederlandse kinderen: 20 juli – 7 augustus 

Meer informatie op www.europakinderhulp.nl of stuur een e-mail naar 

friesland@europakinderhulp.nl. Voor telefonische informatie kunt contact opnemen met Joke 

de Vries, 058-2573612. 

+ foto en logo Europa Kinderhulp met als onderschrift: Geef kansarme kinderen een 

onbezorgde vakantie.  
 

 

 

1ste actie voor ‘Samenloop voor hoop’: flessenactie 
Zoals jullie elders al in Op’e Roaster kunnen lezen doet fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga 

mee aan de ‘samenloop voor hoop’-actie, welke op 26 en 27 juni 2015 wordt gehouden in 

Franeker. We willen zoveel mogelijk geld inzamelen voor onze estafetteteams. De eerste actie 

is op donderdag 26 maart 2015, en het zal een flessen actie zijn. We willen deze avond met 

het inzamelen van statiegeldflessen zoveel mogelijk geld ophalen voor het KWF ter 

bestrijding van kanker. U mag nu ook al uw lege flessen inleveren bij Praktijk Jelle Eijzenga, 

Prommehôf 3 of bij Tomaten van Van Overbeek (Gardener's Pride B.V). de Bodde 2 A,  

Beetgum. We hopen dat jullie zoveel mogelijk flessen aan ons willen geven. 

Ook op Koningsdag is er een schitterende activiteit maar dit houden we nog even geheim. 

De actie commissie 

http://www.europakinderhulp.nl/
mailto:friesland@europakinderhulp.nl
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+ foto lege flessen 
 

 

 

Samenloop voor hoop 
Zoals jullie ongetwijfeld via de media al hebben vernomen wordt er van vrijdag 26 juni 2015 

16.00 uur tot zaterdag 27 juni 16.00 uur een 24-uurs estafette marathon gelopen  ter 

bestrijding van kanker, onder de naam ‘Samenloop voor hoop’ in Franeker 

(www.samenloopvoorhoop.nl/franeker). De actie wordt gesteund door het KWF (Koningin 

Wilhelmina Fonds). 

De bedoeling is dat er teams worden geformeerd  welke in estafettevorm gedurende 24 uren, 

constant lopend proberen zoveel mogelijk kilometers af te leggen. Fysiotherapiepraktijk Jelle 

Eijzenga gaat zich inspannen om te proberen zoveel mogelijk lopers uit Berltsum mee te laten 

doen. Op dit moment zijn er al 21 (vooral jongere) lopers bereid gevonden om mee te lopen 

voor dit goede doel. Ook kun je als survivor worden opgegeven voor dit evenement. 

Survivors zijn mensen met kanker of mensen die kanker hebben overwonnen. Zij zijn de 

gehele dag eregasten bij dit evenement. (aanmeldingsformulieren zijn bij ons te verkrijgen). 

Wij zijn op zoek naar zoveel mogelijk mensen die deel willen nemen aan dit evenement. Voor 

slechts € 15,00 wordt je ingedeeld in een van onze estafetteteams. Uiteraard gaat het gehele 

bedrag naar het KWF-fonds. Ook is het mogelijk om ons te sponsoren.  

De komende maanden zullen we met een aantal acties door het dorp gaan. O.a. op 

Koningsdag zijn wij aanwezig met een spectaculair spel. 

Houd dus de media in de gaten, en voor meer informatie of deelname kun je contact opnemen 

met Ellen Eijzenga. 

+ foto met onderschrift: Op 26 juni a.s. vindt de Samenloop voor hoop plaats in Franeker 

ter bestrijding van kanker.  
 

 

 

LOGO Fûgelsang 

Uur Cultuur groepen 3 en 4, 
De maandag na de voorjaarsvakantie begon voor groep 3 en 4 met een cultureel uitstapje. 

We gingen naar een voorstelling van Ton van Outryve (ouders bedankt voor het vervoer!) in 

de Opstap in St Jacobi Parochie. 

Het thema van de voorstelling was: ‘Op zoek naar de tijd’…maar welke tijd? 

Het jongetje Elyas gaat elke zondag op bezoek bij zijn grootouders. Hij voelt zich daar erg 

gelukkig, verzorgt met opa de dieren en maakt met oma een appeltaart. Oma overlijdt en opa 

gaat naar een bejaardenhuis...de zondagen zijn niet meer hetzelfde. Opa is op zoek naar 

tijd...welke? Elyas gaat hem helpen en gaat uiteindelijk met opa terug naar het oude huis en ze 

beleven een zondag zoals “toen”. 

Met enthousiasme verteld, met ondersteuning van muziek (verschillende instrumenten 

kwamen aan bod). Zo wisten Ton en muzikant Stijn de kinderen ruim een uur te boeien. 

Thema’s: geluk, liefde, verlies en dementie werden integer en met humor in een aansprekend 

verhaal gegoten. Liedjes werden vlot meegezongen door de kinderen, een hele belevenis. 

+ foto Uur Cultuur Fûgelsang met als onderschrift: Kinderen van groep 3 & 4 van de 

Fûgelsang geboeid door ‘Op zoek naar de tijd’ 
 

 

  

http://www.samenloopvoorhoop.nl/franeker
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Uur cultuur groep 1 en 2 
Donderdag 19 februari jl. zijn de kleuters van de Fûgelsang naar Sint Annaparochie geweest, 

naar de voorstelling “nest”. Het was een erg leuke voorstelling waarin diverse jonge dieren op 

een grappige manier aan bod kwamen. Ooi  en Vaar brachten de babydieren bij de ouders. 

Ook kwam het jonge “dier” baby tevoorschijn. Het verzorgen van dit “dier” zorgde voor 

hilarische tafereeltjes .Uiteindelijk vonden Ooi en Vaar de juiste ouders voor baby al konden 

ze maar moeilijk afscheid nemen van baby.  

+ foto uur cultuur groep 1 en 2 met onderschrift: Kleuters Fûgelsang bij de 

voorstelling “nest” 

 

 

 

LOGO Piipskoft 

Oankommende sneon Piter Wilkens Live @ It Piipskoft. 
Wy binne grutsk dat Piter Wilkens sneon by ús yn It Piipskoft komt te spyljen. Tuskentroch lit 

Johan Zijlstra syn ferkes heare. De doar giet om 19:30 oere iepen en de muzyk begjint om 

20:30 oere. En tink der om: fol = fol. En der binne sels al oanmeldingen fia Facebook út de 

Gordyk en Snits... Dus kom net te let! Entree € 5,-! 

Mar earst efkes in rektifikaasje. Foarige kear haw ik skreaun dat der in reünie komt omdat wy 

45 jier besteane. Wy hawwe de foto's fan de lêste reünie efkes opsocht en it is 35 jier! Mar dêr 

wurdt it feest net minder om. De earste fergadering is west en sa gau as ik mear ynformaasje 

haw heare jimme it. 

Wy wolle ek nog efkes werom komme op Piipeldonk. De earste kear, en seker net de lêste 

kear wat It Piipskoft betreft, in echte karnavalsoptocht yn Berltsum. Iederien wy super 

ferklaaid! Fan minions, robots, heksen oant ien dy as patatsje ferklaaid wie. Nei de optocht 

wie it tiid foar "bourgondisch" patat ite en spultsjes. Ûngefear 60 bern striiden om de 

wikselbeker. Spikerslaan, blikgoaie, it beruchte komkommerspultsje en noch folle mear. 

Uteinlik gie Daniek Weijer der mei de wikselbeker fan troch. Wat in feest en wat in wille. Wy 

binne no al benijd nei de outfits fan takom jier. 

Nei de jongensmiddei is it no fansels de beurt foar de froulju. Dus op snein 29 maart hawwe 

wy in ‘meidenmiddag’. It is foar de famkes út groep 5 oant en mei groep 8. It begjint 13:30 

oant 17:00 oere. Der komme nog briefkes by skoalle foar de opgaaf. In middei fol make-up, 

kapsels en oare meidengeheimen. 

As lêste doche wy as it Piipskoft dit jier wer mei oan de Clubkas Campagne fan de Rabobank.  

Alle leden fan de Rabobank krije persoanlik berjocht om te stimmen. Stimme kin tusken 25 

maart en 3 april op www.rabobank.nl/lnwf. Wy hoopje dat jo massaal op It Piipskoft 

stimme!!! Dan kinne wy fierder mei it organisearjen fan leuke aktiviteiten foar de jongerein 

yn Berltsum en omkriten. 

Sitte jo net by de Rabobank mar wolle jo toch in lytse bydrage dwaan? Dan mei dat altiid op 

NL37RABO0341713899. Oare fragen en opmerkingen: piipskoft@gmail.com. 

+ foto’s Piipeldonk & Piter Wilkens 
 

Wil jij beginnen met hardlopen? 
Loopgroep Berlikum is donderdag 12 maart gestart met een nieuwe cursus Start to Run. In 7 

weken bouw je op van 1 naar zo’n 20 minuten hardlopen en je leert ook alle beginnerstrucs. 

Enthousiaste trainers en gezellige loopmaatjes wachten je elke zaterdag op voor een energieke 

training in het park. Je conditie verbetert en dat voel je: je wordt steeds fitter! Elke kilometer 

verbrand je ook nog een flinke hoeveelheid calorieën. 

Wie zich nog aan wil sluiten bij de loopgroep kan zich opgeven via www.starttorun.nl. 

 

http://www.rabobank.nl/lnwf
mailto:piipskoft@gmail.com
http://www.starttorun.nl/
http://www.starttorun.nl/
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Buslijn Berltsum-Franeker eind 2015 een feit 
Arriva past komende winter de dienstregeling zo aan dat scholieren uit Berltsum en omgeving 

per bus naar het voortgezet onderwijs in Franeker kunnen. Daarmee gaat een lang gekoesterde 

wens van betrokken ouders en de Christelijke Scholengemeenschap Anna Maria van 

Schurman (AMS) in Franeker in vervulling. 

De realisatie in 2014 van een veilige fietsroute van Berltsum naar Franeker had voor AMS 

een forse toename van leerlingen tot gevolg. “Op dit moment tellen we 133 leerlingen uit 

Berltsum en omgeving” laat directeur Teo de Groot van AMS weten “en met zoveel 

leerlingen moet in de wintermaanden een goede busverbinding toch te realiseren zijn, vroegen 

wij ons af." 

De Berltsumer hovenier Johan van Tuinen liep met hetzelfde idee rond. De leefbaarheid op 

het platteland ligt hem na aan het hart. “In dat licht moet je mijn inspanningen voor deze 

busverbinding zien” verklaart het kandidaat-Provinciale Statenlid. Van Tuinen staat op 

nummer 14 van de CDA verkiezingslijst. 

De Groot en Van Tuinen bundelden hun krachten en legden al snel de lijn naar Arriva. Samen 

met de vervoerder zijn de gesprekken gestart, met uiteindelijk een positief resultaat. 

Concreet houden de plannen in: 

’s Ochtends rijden er twee lijnen via Berltsum, die ervoor zorgen dat de jeugd op tijd op 

school komt: 

1. Berltsum – Minnertsga – Tzummarum – Franeker; 2. Berltsum – Menaam – Dronryp – 

Franeker. 

’s Middags zijn er drie momenten waarop teruggereisd kan worden. 

Zondag 13 december 2015 vindt de jaarlijkse landelijke wijzigingen van de dienstregeling 

plaats. Vanaf maandag 14 december gaat deze buslijn rijden. "Als school staan we vierkant 

achter meer bewegen en dat kan het grootste deel van het jaar door met een dagelijkse 

fietstochtje van huis naar school en vice versa, maar de nieuwe busverbinding is een welkom 

alternatief voor de wintermaanden", aldus de schooldirecteur. 

+foto’s  In de bus + Van Tuinen en De Groot, met ondershrift: Vanaf 14 december 

kunnen schoolkinderen uit Berltsum in de wintermaanden met de bus naar Franeker.  
 

 

 

Sander de Rouwe bij Fit op Freed 

De afgelopen winter is ‘Fit op Freed’ al een begrip geworden in Berltsum. ‘Fit op Freed’ is 

het samenwerkingsverband tussen Palet en Fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga. Het concept 

is heel simpel; eerst wordt er gezamenlijk koffie gedronken door de ouderen uit ons dorp, 

vervolgens wordt er op een speelse manier aan valpreventie gedaan, en tenslotte wordt er een 

driegangen maaltijd geserveerd. Het bijzondere van deze maaltijd is, dat deze iedere week 

door een of meer vrijwilligers uit ons dorp of omgeving wordt klaargemaakt. Op deze 

eenvoudige manier krijgt de participatiesamenleving, zoals de overheid dat graag wil, in ons 

dorp gestalte. In een participatiesamenleving neemt iedereen die dat kan de 

verantwoordelijkheid over zijn eigen leven en dat van zijn omgeving. De overheid speelt dan 

alleen nog een ondersteunende rol.                                                                                       

Omdat de overheid graag wil weten hoe deze ontwikkelingen op lokaal niveau gaan, bezocht 

Sander de Rouwe op vrijdag 6 maart ‘Fit op Freed’. Sander de Rouwe is momenteel nog 

tweede kamerlid, maar is bij de komende provinciale statenverkiezingen lijsttrekker voor het 

CDA. Onder het genot van een heerlijke goulashmaaltijd ging hij in gesprek met de 

deelnemers. Ervaringen werden uitgewisseld en er werden vragen gesteld. Sander was onder 
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de indruk van de manier waarop ons dorp bezig is ideeën te ontwikkelen, om met elkaar tot 

een leefbare samenleving te komen, waarin jong en oud elkaar helpen. Ook konden we 

vertellen over de samenwerking tussen de verschillende zorg verlenende instanties in ons 

dorp, die hun krachten gebundeld hebben onder de naam ‘Berltsum Foarút’. Samen met 

Sander de Rouwe was het een geslaagde en fleuriche ‘Fit op Freed’. 

+foto’s met onderschrift: Sander de Rouwe onder de indruk van 

samenwerkingsinitiatieven Berltsum.  
 

 

 

Jungle-commando op het hondenterrein 
Wekenlang loeide de motorzaag van Jurjen Bosma (Buorren) op het hondenterrein. In overleg 

met Rintje Rekker is er groen licht gegeven om dit mooie hondenterrein weer op te knappen 

door het overjarig hout weg te zagen en op te ruimen. Het ziet er weer heel fris uit. Er is weer 

een natuurlijke wal gemaakt langs de Bûterhoeke en Buorren, evenwijdig aan de Oostindische 

Opvaart op het hondenterrein. Ook de erfafscheiding van het hondenterrein en het 

ijsbaanterrein ziet er weer prachtig uit. Onder het motto ‘Wat binne wy moai fuort’, kan ook 

het bestuur van IJsclub Berlikum de voorjaars- en zomertoerist een aangenaam verblijf 

aanbieden. De boottoeristen kunnen aanmeren in de kleinste jachthaven van Nederland, de 

fietsers kunnen even pauzeren op de picknickbank en de elektrische fiets opladen. Net als de 

wandelaars die aangenaam kunnen verblijven op het nieuwe recreatieterrein bij het 

clubgebouw. Per 1 mei 2015 wordt het openbaar toilet opengesteld. De toeristen zullen dus 

het komende seizoen niet teleurgesteld worden vanwege de fraaie uitzichtpunten, de rust en 

de ruimte. Ook richting het hondenterrein is het uitzicht voorlopig weer mooi gemaakt voor 

alle gasten die langs het ijsbaanterrein en hondenterrein wandelen, fietsen of met de boot 

verblijven. 

Hieke Joostema-Greidanus 

Bestuur IJsclub Berlikum 

+foto met onderschrift:  

Jurjen Bosma zaagt het overjarig hout uit de jungle-achtige omgeving bij het 

hondenterrein weg. Het ziet er weer representatief uit. 
 

 

 

+ LOGO Berltsum Foarút 

Nieuws Berltsum Foarút                                                                                                            

In de vorige Op ‘e Roaster kon u lezen over Berltsum Foarút, de werkgroep die zich bezig 

houdt met de veranderingen in de zorg. De overheid verwacht meer van burgers onderling, die 

in gezamenlijkheid de dorpen leefbaar moeten houden. Daartoe is op woensdag 4 maart een 

extra koffiemorgen voor alle Berltsumers gehouden. Om informatie te geven, maar vooral ook 

om met de Berltsumers in gesprek te gaan over hoe we de leefbaarheid nog meer kunnen 

vergroten en waar de wensen liggen. 

De aanwezigen, die in aantal met weinigen waren, maar goede inbreng leverden, kregen eerst  

informatie over wat er in Berltsum qua activiteiten is. Dit aanbod beslaat vier A4’tjes en het is 

ontzettend breed en voor verschillende doelgroepen. Er zijn de sportverenigingen, het korps, 

koren, Groene Kruis, dorpsbelang, ondernemersvereniging, Oranje Nationaal, 

buurtverenigingen en ouderenbonden. Daarnaast worden er veel activiteiten door de kerk 

georganiseerd. Er zijn diverse activiteiten in het dorpshuis en voor de jeugd is er It Piipskoft. 

De Zonnebloem organiseert huisbezoeken en uitjes. De  thuiszorgorganisaties leveren 

wijkverpleegkundigen. Stichting Welzijn Middelsee is een organisatie die misschien wel het 



Webeditie Op ‘e Roaster – Maart 2015 

meeste biedt op het gebied van welzijn. Er is een ouderenadviseur, er zijn sociale activiteiten 

zoals volksdansen, een vrijwilligerscentrale en het Steunpunt Mantelzorgers, dat activiteiten 

en ondersteuning biedt. Ook zijn er activiteiten die nog niet bij de werkgroep bekend waren. 

Er is een kinderclub achter de Vermaning op de woensdagmiddag en Ida Haagsma heeft 

boeken te leen. U kunt daar boeken lenen, maar ook doneren. 

Na het bespreken van dit aanbod is gediscussieerd over de leefbaarheid in het dorp, is het dorp 

nog leefbaar en wat kunnen we doen om de leefbaarheid te vergroten en/of behouden? De 

aanwezigen missen de leefbaarheid in de straten. Mensen zoeken niet veel meer het contact 

met de buren. Dus moet het contact op andere manieren gezocht worden. Voor ouderen is dit 

niet altijd makkelijk. Wat er ook georganiseerd wordt, voor sommige mensen is vervoer een 

probleem. Dit is een aandachtspunt. Ontmoetingsplekken vinden mensen bij de kerk en in 

dagcentrum van Berlingastate. Mensen willen graag actief blijven, maar hebben hier soms 

hulp bij nodig. Daarnaast is gesproken over de weg vinden naar organisaties. Niet alles is bij 

mensen bekend. Onze gemeente heeft een Gebiedsteam. U kunt hen bereiken door de 

gemeente te bellen. Zij kunnen u wegwijs maken op het gebied van zorg. 

In het vorige verslag van de werkgroep is u verteld over de Berltsumers Beamkes, de bomen 

die komen te staan op centrale plekken in het dorp waar men vraag en aanbod in kan hangen. 

Er is gesproken over locaties. De ideeën zijn Spar, Berlingastate, Heechhout, school en kerk. 

Onder de ouderen zijn er mensen die dit vooral digitaal zouden willen zien, omdat ze zelf ook 

op Berlikum.com en Facebook zitten. Er zijn wel ideeën voor vragen voor de Beamkes en ook 

voor het aanbod. Iemand wil wel eens met een ander gaan wandelen of fietsen en biedt 

concreet aan om mensen mee te nemen naar het Openluchtspel It Deiboek fan Anne Frank, 

dat in de zomer in Deinum speelt. Zulke ideeën kunt u straks in de Beamkes hangen of 

digitaal aanleveren. Vooral praktische hulp is belangrijk, zoals medicijnen halen voor iemand 

die niet mobiel is of boodschappen doen voor iemand die net uit het ziekenhuis komt. Zo 

kunnen we elkaar op verschillende manieren helpen. Hopelijk vinden ook jongeren hun weg 

naar de Beamkes, zodat de verschillende leeftijden in het dorp elkaar vinden en ontmoeten. 

Voor de werkgroep was de koffiemorgen toch een succes. Er zijn goede ideeën  besproken 

waar de werkgroep mee verder kan. Binnenkort hoort u meer van ons.                                    

De werkgroep Berltsum Foarút, bestaande uit: Zonnebloem, Kerk, WMO, Stichting Welzijn 

Middelsé, Fysiotherapeut/raadslid  Eijzenga, Redactie op e Roaster, Thuiszorg Het Friese 

Land en Stichting Palet 

 

 

 

foto Oostindische vaart  
met als onderschrift:   

Met 'de Berltsumer Titanic' haalt Jurjen Bosma de overhangende takken weg  

bij de Oostindische Opvaart. Maar ook alle takken onder het water zijn verwijderd.  

Een wens van velen is hiermee vervuld. De Oostindische Opvaart is hiermee weer  

vaarbaar voor kano's en kleine sloepjes. 

+ foto ijsvogeltje met als onderschrift:  
Elk jaar nestelt het ijsvogeltje in één van de bomen op het hondenterrein. 

Midden op de foto is dit duidelijk te zien. 

 

Met vermelding: foto’s : Hieke Joostema-Greidanus 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Als er nog ruimte is: 
 

 

Het Rabobank Coöperatiefonds iets voor u? 

Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland is een bank van en voor klanten en leden. 

Daarom steunen wij veel verenigingen, stichtingen en instanties in de regio. Heeft u een 

project dat zich onderscheidt van 'reguliere' sponsorprojecten? Doe dan een aanvraag uit het 

Coöperatiefonds.   

Stimulans voor de samenleving 
Het Coöperatiefonds wordt jaarlijks gevuld met een deel van de winst en is heel specifiek 

bedoeld voor de gemeenschap. Het fonds wil met een financiële bijdrage initiatieven 

ondersteunen die erop gericht zijn het maatschappelijke of culturele leven in het werkgebied 

van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland te verbeteren. 

Leden beslissen mee 
Een commissie, bestaande uit ledenraadsleden, beoordeelt en nomineert de binnengekomen 

aanvragen. Vervolgens kunnen in oktober alle leden van Rabobank Leeuwarden-Noordwest 

Friesland een stem uitbrengen op de genomineerde projecten. De projecten met de meeste 

stemmen ontvangen een bijdrage.  

Een bijdrage aanvragen? 
Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier op 

www.rabobank.nl/lnwf.  

Om in november voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen, is het van belang het 

volledig ingevulde aanvraagformulier vóór 1 juni in te leveren. 
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