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DORPSKRANT VOOR BERLTSUM EN WIER 

2  19lzaterdag 16 februari

Lieke: We haw in nije tempometer yn de klas. Dan kinst sjen 
hoe warm it is of kâld. 

Merel heeft haar eerste zwemles. Als Merel en haar moeder 
bijna weggaan vraagt haar moeder: ‘Merel, ga je thuis of in 
het zwembad plassen?’ Antwoordt Merel: ‘Mam, je mag niet 
in het zwembad plassen hoor.’

Fardau krijgt na afloop van haar dans de vraag van de jury of 
ze de dans helemaal zelf heeft bedacht. Hierop antwoord zij: 
‘nee, dy hat ik sels betonken’ (in plaats van bedacht)

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 l

Nieuws MFC...
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Huisartspraktijk
R.A.Comello te BERLIKUM

Praktijk en Apotheek
GESLOTEN van

maandag 18 t/m vrijdag 22 februari

Waarneming:
Huisartsenpraktijk BEETGUMERMOLEN

tel. 058 - 2531281

Herhaalt u tijdig uw medicijnen??

Willem en Tjettje Runia: “Afgelegen wonen 
en toch nooit alleen zijn.”

Het kwam toevallig op hun pad. 
Nooit was er over gedacht of 
gesproken om te emigreren en 
toch deden ze het. Op bezoek bij 
een oud collega die hierheen was 
verhuisd, eens op vakantie naar 
Noorwegen en nog maar eens 
kennis maken met het land. En 
toen werd hen opeens een baan 
aangeboden op een beurs. Omdat 
er niet veel mensen woonden en 
men mensen die kant op wil-
den laten komen werd Tjettje en 
Willem een baan aangeboden. 
Ze hoefden er niet lang over na 
te denken. Ze trokken de uit-
dagende schoenen aan, pakten 
hun hele hebben en houwen in 
en vertrokken naar Noorwegen 
samen met hun twee zonen Rob 
en Bas. Inmiddels wonen ze er 
al weer tien jaar en hebben ze 
een uitzicht om u tegen te zeg-
gen. Je slaat de deur open en 
kijkt aan de voorzijde uit op de 
zee waar regelmatig de meeste 
mooie beesten voorbij zwem-
men. Aan de achterzijde kijken 
ze aan tegen een grote berg die 
het eiland wat verdeelt. In de 
winterperiode zien ze weinig 
tot geen zon. Als het even mee 
zit, bij mooi helder licht weer, 
kan zelfs het noorderlicht gespot 
worden. Het is wel licht, maar de 
zon komt niet over de berg heen. 
Daarentegen zijn in de zomer de 
dagen lang omdat de zon dan net 
niet onder gaat. 

Toch zijn de Friese roots nog niet 
helemaal verdwenen. De Friese 

taal spreken ze nog perfect en 
ze zijn ook jaarlijks terug te 
vinden in Berltsum en Friesland 
voor een bezoek aan familie en 
vrienden. Het weer en klimaat 
in Noorwegen zijn ongeveer het-
zelfde als hier. Het stormt er 
soms wat harder en er is meer 
kans op sneeuw. Toch blijft het 
soms onstuimig, net als hier. 
Het inburgeren op het eiland 
ging toentertijd vrij snel. Omdat 
je op een eiland woont, kun je 
niet zonder elkaar. Je hebt elkaar 
nodig. Toen de kinderen naar 
school gingen, ging het sociaal 
alleen nog maar gemakkelijker. 
Je voelt je snel thuis op een 
eiland. Eens in de zoveel tijd 
organiseren Tjettje en Willem 
een soort van spelletjesavond 
voor de kinderen van het eiland. 
Daarnaast heeft het eiland een 
soort van eilandfeest, nationale 
vrije dagen maar ook een korps, 
koor en voetbalclub. Er is genoeg 
te doen. Er wordt gewerkt met 
een ploegenindeling, een lijst 
waarop staat wie wat wanneer 
organiseert. Erg handig en op 
deze manier maken een hoop 
handen licht werk. 

Inmiddels is de oudste zoon op 
zichzelf gaan wonen en gaat bin-
nenkort de jongste zoon ook het 
ouderlijk huis verlaten. Na de 
basisschool is er op het eiland 
nog drie jaar voortgezet onder-
wijs. Als je de examens gehaald 
hebt, moet je naar het vaste 
land voor een volgende oplei-

ding. Willem is aan het werk 
op een bedrijf dat veel maakt, 
polyester, watertanks en vuur-
torens bijvoorbeeld. Hij is daar 
chef van het magazijn. Tjettje zit 
momenteel zonder werk thuis. 
Al in Nederland zijn ze gestart 
met pleegzorg, maar in verband 
met de emigratie hebben ze dit 
op een laag pitje gezet. Drie 
jaar geleden hebben zij zich hier 
opnieuw in verdiept en beslo-
ten pleegouders te willen wor-
den. Ze beheersen nu de taal, de 
cultuur en het leven en dus is 
het tijd voor een volgende stap. 
Ze deden een pleegzorg cursus 
waarin ze slaagden en wachten 
nu op een match. Het wachten 
duurt lang en is niet altijd een 
pretje, maar het is te hopen 
dat het lange wachten beloond 
wordt. Hopelijk dit jaar nog. Ze 
willen graag een kind de veilig-
heid geven die het nodig is. Dat 
er altijd iemand voor je is, wan-
neer dat maar nodig is. 

Het leven op het eiland bevalt 
goed en van terug gaan naar 
Friesland is dan ook zeker geen 
sprake. Berltsum was mooi, goed 
en zorgzaam, maar de rust van 
het eiland, de prachtige natuur-
lijke omgeving waarin ze tegen-
woordig wonen, willen ze voor 
geen goud missen. En zeg nou 
zelf, als je ‘s ochtends je gordij-
nen openslaat en het eerste wat 
je ziet is een prachtig hert, mid-
den in de weide. Dat uitzicht zou 
niemand willen missen l

Het is inmiddels alweer tien jaar geleden dat Willem en Tjettje het Friese Berltsum verruilden voor 
het eiland Kvamsøy in Noorwegen. Het is een klein eiland in de gemeente Sande. Het is het meest 
westelijke eiland van Noorwegen, met uitzicht op de Westkaap. Er wonen zo rond de 250 mensen 
op het eiland. Tot op de dag van vandaag is er geen spijt voor het zetten van deze emigratiestap.

Even rechtzetten… 
Trailrun Berltsum 5 januari '19
Er is een misverstand ontstaan over de winnaars van de Trailrun 
van 2019. De Trailrun is vrijblijvend en voor eigen sportief 
presteren zonder prijswinnaars. De organisatoren van de 
Nieuwjaarsreceptie en het daaraan verbonden Sportgala von-
den het leuk om een beker beschikbaar te stellen voor de beste 
Berltsummer Trailrunners. Deze bekers zijn ‘s avonds uitgereikt 
tijdens het Sportgala in Sans Souci. Bij de kidsrun kwam Thomas 
Zeinstra (zie foto) uit Dronryp als eerste over de streep. Toen hij 
het verslag in de Roaster las, kwam hij de naam van Jesse Tuinstra 
tegen als winnaar. Bedoeld werd natuurlijk, de beste Berltsummer 
van de kidsrun. Thomas, excuus voor het misverstand. Jij kwam 
inderdaad als allereerste binnen l



Hout foar Hûs en Hiem
Tuinhout, bouwhout, plaatmateriaal, ramen, deuren, kozijnen, 

trappen, meubels, vloeren, lijstwerk, scheepsbetimmering.

Sjoch ek op www.willieshout.com
Willie’s Hout, Jetskereed 2, 9041 VJ Berltsum,

Telefoon 0518-46 23 57

Voor een 
zichtbare 

verzorgingBuorren 76, Berltsum
Telefoon 0518-461744

Bern mei in ferhaal: 
Levy Bijland
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Levy Bijland . Hij is leerling van 
de Fûgelsang en zit in groep 6.  In het onderstaande verhaal vertelt Levy ons 
iets over zich zelf. 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.

Mijn naam is Levy Bijland. Ik ben 9 jaar.
Ik heb 2 zussen en 1 broer, we wonen aan de Tichelersdyk.
Ik vind het thuis heel leuk en ik ben heel vaak aan het werk in de loods.
Daar maak ik skelters en karren en ik heb ook een vlot gemaakt.
Op zaterdag ga ik met mijn vader schaatsen dat vind ik heel leuk.
Op school vind ik gymmen het leukst.
Ik ga later werken als kraanmachinist.
Ik vind het heel stom als ik op mijn skelter naar school ga dat ik dan door de honden-
poep rij. Dat vind ik echt heel vies.
Ik wil het liefst in Berlikum blijven wonen en niet in Amsterdam.
Ik vind Berlikum een mooi dorp en ik wil hier niet weg. 

Tot zover de bevindingen van Levy in deze jeugdrubriek. In de volgende editie weer 
een ander persoon van groep 6 voor deze rubriek! l

Sjoch ek op 

www.

berlikum.com

Buorren 37 
9041 AX Berltsum 
tel: 0518-462242 

www.kapsalontsteegje.nl 

Dames & Heren 

Iedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tarief 
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> Glasbewassing 
 (bedrijf en particulier)

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

Berlikum  |   06 57 70 36 90   |  vandergraafmultiservice.nl

Jesper Zittema het presentatietalent 
van de talentenshow in ‘it Piipskoft’

Al in hiele tiid woe ik graach ris wat organiseare. Want ik fyn it leuk om idee-
en te betinken en folle wurk der fan te hawwen. Sa kaam ik op it idee fan in 
talintenshow. En wat my ek sa leuk ta like, wie it presenteren fan dizze show. 

Tegearre mei ús mem en twa oare frywillichers fan it Piipskoft ha we de talinten-
show organiseart. We ha in pear kear fergadere, ik ha holpen mei de ynkeapen en 
mei de oanklaaiing fan de romte yn it Piipskoft.  
En op 26 jannewaris 2019 wie it safier. Op de dei sels fûn ik it allegear wol wat 
spannend. Ik wie bang om fouten te meitsjen. Mar doe it ien kear jûns wie en de 
talintenshow hast begjinne soe, hie ik der allinich mar super sin oan. Ik koe hast net 
wachtsje om te begjinnen, al bleaf it spannend. Ik seach al die minsken juichen en 
ôftellen.
Mar doe begon de talintenshow en gong ik it podium op. Ik fûn it superleuk. Ik seach 
dat iederien it leuk fûn en dat fûn ik dan ek wer leuk. Der wiene 11 akts. Sjonge, 
stoere dûnsen, moppen, froulje die’t bugel spylen en der waard in moai gedicht 
foardroegen.  Der wiene trije juryleden, wêrfan ien in bytsje gekke. Die wie ferklaaid 
en die makke gekke grapkes. 
Toen de jury betinke moest wa at wûn hie, wie der noch in ferrassingsakt. 4 grutte 
minsken die in grappich ferske playbacken gongen. Earst hiel reastich en dêrnei wa 
it yn iens in gekke boel. Se goaiden sels wetter op it publiek en letter noch konfetti. 
Op it ein waarden de prizen útrikke. Der wiene twa tredde prizen, in twadde priis en 
in earste priis. En ik kriig ek in priis om’t ik alles presenteart hie. Dêrnei krigen alle 
artiesten in moaie medalje en hiene we noch efkes disko.

Oar jier wol ik it graach wer organiseare! Mei nije akts en nije prizen. Komme jim 
dan ek? l



Berltsum yn bedriuw
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UITGELICHT
Wordt uw kind dit jaar 4?
Donderdagmorgen 28 februari houden beide basisscho-
len OBS Lyts Libben en CBS De Fûgelsang te Berltsum 
weer een inloop voor peuters die in 2019 vier jaar wor-
den. 

Samen met hun ouders kunnen de peuters een kijkje nemen 
in beide scholen. Informatie over de scholen horen en zien 
wat er allemaal gebeurt wanneer je vier wordt en naar 
school mag gaan.
Belangstellenden worden om 8.45 uur verwacht en de inloop 
zal duren tot ongeveer 10.00 uur.

Heeft u liever een aparte afspraak dan kunt u voor  OBS Lyts 
Libben contact opnemen met J. Grijpma tel: 0518-461736 
of lytslibben@elanowg.nl en voor CBS De Fûgelsang met 
J.Slagter, tel: 0518-461218 of  defugelsang@cbo-nwf.nl  l

Alaaf! Alaaf! Alaaf!  
Carnaval in Piipeldonk! 
Op zaterdag 2 maart gaat het Carnaval in jeugdsoos It Piip-
skoft weer los! Dit jaar natuurlijk weer met de traditionele 
optocht. 

Verzamelen vanaf 16.45 uur op het dorpsplein in Berltsum. Om 
17.00 uur start de optocht richting It Piipskoft. De route van de op-
tocht is te vinden op de Facebookpagina van Jeugdsoos It Piipskoft. 
Ook is er een wisselbeker voor de best verklede persoon! Trek dus 
je gekste, raarste of mooiste outfit aan en sleep die beker binnen!

Tijd:  17.00-20.00 uur
Entree:   € 5,00 inclusief bourgondische maaltijd en drinken voor 

de gehele avond

Opgeven voor 1 maart via: Piipskoft@gmail.com met de leeftijd 
van uw kind en uw eigen contactgegevens (telefoonnummer). Ook 
eventuele allergieën graag doorgeven. 
Wij hebben er zin in, tot ziens in Piipeldonk! l

Romy zorgt met coaching 
voor de juiste richting

Een eigen praktijk en op eigen 
benen staan! De droom, de 
gedachte dit te realiseren kwam 
steeds meer aan het oppervlak 
maar moest nog in de juiste 
vorm worden gegoten. “Mensen 
in mijn omgeving zagen mij 
altijd als iemand waar je naar toe 
kunt met een probleem of vraag. 
Het bieden van een luisterend 
oor beviel mij wel. Ik wilde daar 
meer mee doen.”

Het moest iets worden met “coa-
chen”, een op dat moment mis-
schien nog vrij ruim begrip. Een 
introductiemiddag bij het oplei-
dingsinstituut van Bureau Land 
trok Romy over de streep en 
werd het sein tot het volgen van 
opleidingen in de coachingsfeer. 
In september 2016 de start met 
de opleiding tot Capital Coach, 
dit met de afronding in oktober 
2017. Vooral het onderdeel NLP 
Practioner sprak Romy hierbij 
enorm aan. Een onderdeel in de 
opleiding waarbij je met gesprek-
ken en oefeningen al heel snel 
tot de kern van een probleem 
kunt doordringen en daarna de 
keuze hebt of je blijft doen wat 
je deed of het anders gaat doen.

In 2017 volgde de opleiding 
Systemisch Werk waarmee je 
bepaalde patronen in je leven 
kunt doorbreken, bijvoorbeeld 
in familiepatronen en dat je 

kunt doordringen in diepere 
lagen van je bewustwording en 
daardoor processen in je leven 
kunt beïnvloeden. In 2018 met 
goed gevolg de opleiding Total 
Coaching 2 afgerond waardoor 
Romy zich Senior Capital coach 
mag noemen. In datzelfde jaar 
ook nog de opleiding tot vertrou-
wenspersoon voor bedrijfsme-
dewerkers gevolgd (bij CVPB). 
Je kunt zien dat er hard is 
gewerkt om goed beslagen ten 
ijs te komen. Een omvangrijk 
leertraject in korte tijd behaald. 
“Ik heb de meeste opleidingen 
gevolgd in Ansen (Drenthe) bij 
het “Internationaal Instituut 
Toepasbare Psychologie”. Een 
prachtige opleiding waar ik veel 
heb geleerd.”

Er kunnen zoveel momenten in 
je leven zijn wanneer je een 
beetje sturing nodig kan heb-
ben. Soms sta je op een kruis-
punt in je leven maar weet je 
niet precies welke route je moet 
nemen. Ook kan het zijn na of 
tijdens een proces van ziek zijn 
dat begeleiding door een coach 
van waarde kan zijn. Ook met je 
werk kan er een moment komen 
dat je hulp nodig hebt in het 
maken van keuzes. Allemaal cru-
ciale levensvragen en gebeurte-
nissen waarbij coaching kan hel-
pen. “De mensen die hier komen 
willen vooruit, hebben de wil om 

te veranderen, er is moed voor 
nodig om naar jezelf te durven 
kijken, te veranderen, ik kan 
enorm genieten van dat proces.”

Naast haar mooie praktijk werkt 
Romy als vrijwilliger bij “De 
Luisterlijn” en helpt mensen 
via de chat met hun problemen. 
Wederom een goede training en 
passend bij haar werk als coach. 
In maart start ze een groep voor 
vrouwen (40+) in de overgang.  6 
weken lang 2 uur per week bezig 
zijn om de overgangsperiode 
draaglijker te maken. Romy doet 
dit samen met Fokelina Sijtsma-
Hogenhuis (Lifestyle4You 
Powerwalking Stiens). Fokelina 
zorgt voor het bewegingsaspect 
terwijl Romy het geestelijke 
onderdeel behandelt. “Een luch-
tige, ongedwongen sfeer, de her-
kenning, het delen van ervarin-
gen is belangrijk. Na 6 weken fit 
in hoofd en lijf.”
 
Kortom werk aan de winkel 
maar het plezier straalt er van 
af! “Ik ga er voor en werk aan 
een bloeiende praktijk!” 

Start overgangsgroepen: Maandag 
25 maart (13:30 uur) en dinsdag 26 
maart (9:30 uur). Opgave via romy.
coaching@gmail.com (Meer informa-
tie www.romygroenewoudcoaching.nl 
of 06-83211949) l

Jan J.

Een mens ontwikkelt zich gedurende zijn of haar leven, maakt mooie en minder mooie dingen 
mee en uiteindelijk word je daardoor als mens gevormd. Voor Romy Groenewoud was dit aanlei-
ding om iets met dit gegeven te doen en het roer om te gooien. Haar vaste baan bij het MCL als 
ICT-medewerker gaf ze op om iets met haar levenservaring te doen en dit te gebruiken in een 
coachtraject om andere mensen te helpen bepaalde processen in het leven om te buigen waardoor 
het leven mooier kan worden en je zelf als persoon gelukkiger. Meer zelfvertrouwen en beter in 
balans. Nu heeft ze haar eigen sfeervolle praktijkruimte in hun prachtig verbouwde boerderijtje.

Samar in Momint...

"Deel van De Buorren wint een buurtTON“



■  MATRASSEN, LATTENBODEMS, DEKBEDDEN,  

KUSSENS, BEDLINNEN

■ DAMES- EN HERENKLEDING

■ WERKSCHOENEN, KLOMPEN, DAMESSCHOENEN

■ GEREEDSCHAPPEN

■  AUTO ONDERHOUDSPRODUCTEN,  

 AUTO/AANHANGWAGEN ONDERDELEN

■ SPEELGOED

■ HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN

■ BREI- EN HAAKGAREN, HANDWERK ARTIKELEN

■ LEVENSMIDDELEN

■ VERF EN SCHILDER ARTIKELEN

■ HOME DECORATIE

■ HONDENVOER

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

Tichelersdyk 28b Berlikum

1500 m2 

winkelplezier!

En gratis parkeren 

voor de deur!

a d m i n i s t r a t i e  e n  M K B - a d v i e s

Bitgumerdyk 30b  |  9041CE Berltsum 

T 0518 - 46 18 00  |  www.born-graaf.nl

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

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

■ KELDERAFDICHTING

Berltsum • 0518-41 92 95
www.siegersmagevelrenovatie.nl

Komt u voor een lekker bakje thee?
Op woensdagmiddag 20 maart 2019 
organiseert de diaconie voor alleen 
gaanden 60+ en echtparen 65+ een 
gezellige high tea. 

De middag begint om 16.00 uur en is 
rond 18.00 uur afgelopen. Het wordt 
een gezellig samen zijn onder het 
genot van een bakje thee, lekkere hap-
jes en wat muziek.
U kunt zich opgeven tot uiterlijk 5 
maart bij Klaas Tolsma, Buorren 46, 
telefoonnummer: 0518-461321. 
Hier kunt u ook bepaalde dieetwensen doorgeven en of u vervoer nodig heeft. Deze 
aankondiging kunt u als uitnodiging beschouwen l

Inloop/koffiemorgen in 
Groene Kruisgebouw Berltsum
Als Welzijnsdienst De Skûle zien wij kansen en 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 peilen onder de inwoners van Berltsum.  Deze bijeenkomsten hebben er  
voor gezorgd dat wij in het najaar verder gaan met één keer in de maand een inloop-/
koffiemorgen te organiseren in het Groene Kruisgebouw. 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 Kruisgebouw. Ook kunt u gewoon 
langs komen voor een praatje en een bakje koffie, iedereen is welkom!

De eerst volgende keer zal zijn is:                     
Data:  Woensdag 27 februari 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 l

Namens De Skûle Welzijn,
Marjan van der Heide en Sieta Kuipers
Tel: 0518-460805  of via e-mail  
s.kuipers@deskule.nl  of m.vanderheide@deskule.nl

Puzzel straatnamen van Berltsum



WIERSTER KATBerltsum feriening
berlikum.com 11

Brr, wat is it de lêste tiid dochs 
fris. Jakkes, myn poatsjes 
binne net waarm te krijen. 
Fannemoarn waard ik wek-
ker mei in kribel yn de búk. 
Ik piepe der op los en wylst 
joech ik elkenien dy’t ik tsjin 
kaam kopkes as joech ik sa’n 
hearlike triuw knuffel. Ik 
koe dúdlik wol wat waarmte 
brûke. De waarmte fan miskien wol wat manlik skoan. Relaxt 
leunde ik dan ek efter oer op myn lêste plakje, wachtsjend op 
in proai. Mar jammer genôch kaam dat net foarby. Ik besocht 
my sels dan ek efkes del te jaan.

Ik joech my del en dreamde mar wakker. Yn myn dreamen wie 
ik dy stoere kat die grutsk paradearde
en ûnderwilens stoere blikken hie en passende miauwende lû-
den makke. Elk draaide harren noch efkes om nei my. Ik fielde 
my krekt de Madonna fan eartiids as de Doutzen Kroes fan 
hjoed de dei. Elkenien joech my in knypeach, kaam in knuf-
fel heljen as woe in lekker kopke. It wie dan ek raar wekker 
wurden allinne, kâld en bûten op strjitte. Mar doe, doe’t ik 
letter op de dei wer wekker waard, wie ik dochs net hielendal 
allinne. Ik waard wekker en foar my stie in lekker bakje molke 
en in bakje mei wat iten. Ik wist doe noch net wa as dat der 
del setten hie. Mar ik hoe wol sin oan wat en begûn lekker te 
smikkeljen. Doe ik beide bakjes leech hie, seach ik it stean. Yn 
it iene bakje de tekst mei folgje en yn it oare bakje in hartsje. 
As wol, folgje de hartsjes. Ik snapte der neat fan, mar doe ’t ik 
efkes om my hinnen seach, seach ik ynienen de reade herten-
bledsjes lizzen. Om de twa as trije
meter lei in bledsje. Ik, sa braaf as ik bin, folgje de bledsjes 
kreas. Nei in kertierke rinnen kaam ik út yn in boskje, presys 
tusken Wier en Berltsum. Der gong ik de boskjes yn en der stie 
my dochs in enorme ferrassing te wachtsjen.

Tusken de boskjes troch, dizich yn de fierte seach ik in skym. 
It wie in grut, donker bist. Nee, ik koe earst net sa goed sjen 
wie as wat it wie. Doe ’t ik tichterby kaam, seach ik him ûn-
ferwachts In hûn, it Berltsumer hûntsje. Wat in ferrassing 
en ik snapte der dan ek neat fan. In hûn dy’t in kat ferrast, 
hoedatsa? Mar samar snapte ik it. 14 febrewaris, de dei fan de 
leafde. Valentynsdei. Dat leave hûntsje woe my ferrassen om 
sjen te litten hoefolle der om my jout. Wat in hearlik gefoel en 
wat fyn dat der oaren op de wrâld binne dy om my jouwe. Dy 
kribel yn myn búk, no snap ik it l

‘Lamelos’ is een psychiatrische 
kliniek waar vijf bijzondere pati-
enten wonen, allen met hun eigen 
eigenaardigheden. De directeur 
van de kliniek (gespeeld door 
Rients Tijsma) besluit de boel 
te sluiten en de patiënten naar 
‘The Care Factory’ te plaatsen. 
Zodra de bewoners hier lucht 
van krijgen, halen ze alles uit de 
kast om een verhuizing te voor-
komen. Zo roepen zij ‘De Pilus 
Blancus Knagus’ in het leven, 
in de volksmond ook wel ‘De 
Blonde Zorgknager’ genoemd. 
Ondertussen werkt Wil van der 
Weg (Brecht Kemper), stagiaire 

creatieve therapie, met de bewo-
ners aan hun zelfbedachte kerst-
musical. Zal het de bewoners 
lukken om ‘Lamelos’ te redden? 

De regie is dit jaar in handen van 
Rianne Hogeveen (Rianne heeft 
voor de 2e keer op rij ook het 
jeugdtoneel in Berltsum geregis-
seerd). Zij krijgt hierbij hulp van 
haar regieassistent Jelke Rypma. 
Graag tot ziens!

Uitvoeringsdata:
Zaterdag 23 maart 20.00 uur 
(met live muziek)
Zondag 24 maart 15.00 uur

Vrijdag 29 maart 20.00 uur 
(reservedatum!) 
Zaterdag 30 maart 20.00 uur 
(met live muziek)
Locatie: It Heechhout

Kaarten bestellen 
Kaarten bestellen kan vanaf 
zaterdag 2 maart aanstaande via 
www.eltssynrol.nl. 
Telefonisch bestellen kan 
ook, op maandag 4 maart tus-
sen 19.00 en 20.00 uur via tel. 
06-34153499. 
De entree bedraagt € 10,00. Op 
de avonden met livemuziek is de 
entree € 12,50 l

Toneelvereniging Elts syn Rol speelt Lamelos!
Nu het jeugdtoneel van Elts syn Rol achter de rug is, is het aan het “grote” toneel om hun stuk ten 
tonele te voeren. Dit jaar is gekozen voor ‘Lamelos’, een stuk dat is gebaseerd op de populaire tv-
serie van de VPRO, ‘Loenatik’. Tjerk Kooistra herschreef het in het Fries. 

Tennis met een Kennis bij 
TV de Vierslag op 16 maart
Op zaterdag 16 maart organiseert TV de Vierslag te Berltsum 
een open dag voor iedereen die zin heeft om een balletje 
te slaan op ons tennispark. Het thema is Tennis met een 
Kennis, dus neem je buurman, familielid of collega mee en 
proef de sfeer bij onze vereniging.

We starten om 15.00 uur onder leiding van onze nieuwe ten-
nistrainer Roland Lucardie. Hij gaat een aantal leuke activiteiten 
doen, die voor iedereen geschikt zijn om aan deel te nemen. Je 
maakt op deze manier kennis met de tennissport en de enthou-
siaste trainer. Roland kan je dan ook meer vertellen over de 
mogelijkheden en kosten. Kijk nu alvast voor meer info op: www.
tennisschoollucardie.nl 

Vanaf 16.30 uur starten we met ons openingstoernooi, dus als je 
enthousiast bent geworden, dan kun je gelijk mee doen met een 
partijtje. 
Het bestuur is ook aanwezig om meer over de club te vertellen. 
Op onze website www.tvdevierslag.nl is meer informatie over 
onze club te vinden, heb je vragen mail ze dan naar tvdevierslag@
gmail.com.

Noteer de 16e alvast in je agenda en kijk op onze website en www.
berlikum.com voor nieuwsberichten. 
Graag tot ziens op ons tennispark op 16 maart, een hapje en 
drankje staan klaar! l

Het waren 27 meiden die het 
beste van zich hebben laten 
zien aan de juryleden. En maar 
liefst 13 meiden mochten een 
medaille mee naar huis nemen. 
Goud voor Fenna, Femme, Mar-
rit en Inge. Zilver voor Sinne, 
Lieke, Jelienke, Grieteke en Liset. 
Brons voor Lieke, Ant en Marrin. 
En een 4e prijs voor Annelie. De 
meiden die niet met een medail-
le naar huis gingen hebben het 
ook super goed gedaan!

Een week later op 26 januari in 
Ferwert was het de beurt aan 
Rixt, Robin, Su Lin en Janna Ma-
rije. Robin mocht goud mee naar 
huis nemen en Janna Marije de 
bronzen medaille. De andere 2 
toppers zijn in de top 10 beland. 
Super goed gedaan. Iris zou ook 

mee doen, maar door een bles-
sure ging dit helaas niet.

En op 3 februari hebben Fenna 
en Lianda in Stiens laten zien 
wat ze in hun mars hebben. En 
dat hebben we gezien. Fenna 
stond op het podium op de 3e 
plaats en Lianda op de 1e plaats.  
En nu op naar de  tweede plaat-
singswedstrijden. Deze zullen in 
maart en april plaatsvinden. Veel 
succes meiden!
In februari is het niet helemaal 
rustig, we hebben ondertussen 
de clubkampioenschappen 2019 
alweer achter de rug. Hier heeft 
iedereen een welverdiende me-
daille gewonnen.  En het trainen 
gaat natuurlijk volop door voor 
o.a. de Funwedstrijd voor de jon-
gens en meiden van de fungroep. 

Zij mogen 9 maart in Franeker 
hun kunsten laten zien aan de 
jury en kunnen zich daarna ver-
maken in een recreatief gedeel-
te. Altijd een succes!! 

In de vorige Roaster hebben we 
het over ons nieuwe onderdeel 
Zumba gehad. Intussen zijn de 
eerste lessen achter de rug en wat 
ons betreft met groot succes!  De 
ritmes en de zweetdruppels vlie-
gen in het rond in de gymzaal. 
Ben je nog aan het twijfelen? 
Kom dan kijken en doe gezellig 
mee om het eens uit te proberen. 
Iedere dinsdagavond vanaf 20.30 
uur in de gymnastiekzaal van de 
Brede school. Neem een hand-
doek en een flesje water mee.  
Kijk voor meer mogelijkheden 
op www.gymberlikum.nl l

Gymnstiekvereniging Berlikum is 
los met de wedstrijden en Zumba
Het wedstrijdseizoen is weer losgebarsten bij GV Berlikum. We hebben de eerste plaatsings- 
wedstrijden alweer achter de rug. Zaterdag 19 januari hebben de eerste groep meiden de spits  
afgebeten in Leeuwarden. 

Ieder mens wil graag zijn 
leven zelfstandig inrichten en 
leiden. Soms komt het voor 
dat u vragen op het gebied 
van zorg, welzijn, opvoeden of 
werk en inkomen heeft waar-
bij u graag met een professio-
nal wilt overleggen. Voor deze 
vragen kunt u contact opne-
men met het Gebiedsteam.

De medewerkers kunnen met 
u meedenken bij vragen over 
bijvoorbeeld werk, onderwijs 
en inkomen, dagbesteding, 
eenzaamheid, mantelzorg, ver-
slaving, ouder worden, rela-
ties, gezondheid, veiligheid en 
omgaan met beperkingen. Kom 
gerust langs om vragen te stellen 
en kennis te maken.

Inloop Gebiedsteam Waadhoeke 
Groene Kruisgebouw Berltsum      
Iedere dinsdagochtend van 09.00 
– 11.00 (tijdens kinderschoolva-
kanties afwezig) l

 

Telefoon: 0517 – 380357  
E-mail: gebiedsteam@waadhoeke.nl

Informatie Gebiedsteam Waadhoeke, regio Menaam/Littens 
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Specialisten

in binnen- en
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wandafwerking

en beglazing

Vakmanschap hoeft
niet duur te zijn...

Fûgelsang breidt uit
Basisschool CBS De Fûgelsang in Berltsum heeft een lokaal met een leerplein 
erbij gekregen.

In tegenstelling tot alle prognoses en verwachtingen in, is de school sinds het betre-
den van het nieuwe gebouw in schooljaar 2013-2014 gegroeid. 
Uitbreiding op de grond was niet mogelijk, maar gelukkig op het dakterras wel. Met 
een speciale hoge kraan werd het lokaal en het leerplein in delen naar boven gehe-
sen en als een bouwdoos op het balkon in elkaar gezet. De nieuwe klas is ingericht 
met het digitale schoolbord en voorlopig met wat kasten, tafels en stoelen van de 
leerlingen van groep 7, maar binnenkort komt een geheel nieuwe kastenwand in 
het lokaal en zal het leerplein naar de moderne maatstaven van het huidige onder-
wijs ingericht worden.
De leerlingen en het team zijn erg blij dat er meer ruimte in het gebouw is gekomen 
en de kinderen van groep 7 zijn maar wat blij met hun nieuwe stekkie.
De school biedt nu standaard plaats aan acht groepen en daarnaast worden geduren-
de drie dagen in  de week nog enkele groepen gesplitst. Op die dagen zitten 3 groe-
pen van 15 leerlingen apart waardoor ze extra begeleiding en aandacht krijgen l

Stokoud én heel erg Bij de Tijd
Je hebt geluk als degene die je verliest, 
lid is van onze uitvaartvereniging. Net 
zoals jouw nabestaanden blij zullen zijn 
dat jij bij ons lid bent. Waarom? Heel 
simpel: onze meerwaarde voel je op 
momenten dat het écht moeilijk is. 
Onopvallend en doodgewoon goed doen 
wij ons werk. Maar in de hectiek van 
vandaag de dag zou je ons zo over het 
hoofd kunnen zien en dat is doodzonde, 
want we hebben jou en je nabestaanden 
veel te bieden. 

Voordelig
Als er iets is wat ons doel niet is, dan is 
dat het maken van winst. Daardoor val-
len de kosten mee. Vergelijk onze tarie-
ven maar eens met die van een commer-
ciële uitvaartverzorger. Dan weet je wat 
we bedoelen. Zo blijven we dicht bij ons 
doel: mededorpsgenoten met respect 
begeleiden op hun laatste reis, of dat nu 
een begrafenis of een crematie betreft. 
Dat doen we al sinds 1901, in een tijd 
waarin mienskip geen naam had, maar 
gewoon een eerste levensbehoefte was. 

Professioneel
Misschien denk je nu dat zo’n oude 
vereniging toch niet van deze tijd is? 
Niets is minder waar. De tijd dat de bak-
ker tussen het brood bakken door in de 
huid van de uitvaartbode kroop ligt ver 
achter ons. Tegenwoordig beschikken 
we als uitvaartverenigingen over pro-
fessionele uitvaartverzorgers met een 
groot hart voor traditie in een eigentijds 
jasje. Jouw wensen, samen met die van 
je nabestaanden, zijn de basis van een 
mooi en waardevol afscheid.  

Ontzorgen
Als lid van onze vereniging mag je ver-
trouwen op een uitvaart die tot in de 
puntjes verzorgd wordt. Wij ontzorgen. 
Onopvallend en Doodgewoon Goed. Lid 
of donateur  worden van onze regeling is 
dan ook heel logisch. 

We mogen dan stokoud zijn. We zijn 
ook springlevend en goed bij de tijd. We 
verwelkomen je graag. 
Op onze website dleberlikum.nl vind je 
meer informatie l

Nieuws van uitvaartvereniging 
‘De laatste eer’ 

Jeugdtoneel Elts syn Rol 
speelt ‘De kat op learzens’
Ook dit jaar heeft de toneelvereniging ervoor gekozen een stuk op de planken 
te brengen dat is gebaseerd op een sprookje. Deze keer: “De Gelaarsde Kat”. 

Siebrigje Wiersma schittert in haar rol’

Iedereen kent het verhaal nog wel: na het overlijden van de molenaar wordt de erfenis 
verdeeld. De oudste zoon erft de molen, de tweede zoon erft het vee maar de jongste 
zoon erft slechts de kat (mèt vlooien). Maar deze kat blijkt razend slim te zijn en door 
list en bedrog krijgt hij het voor elkaar in korte tijd aan het hof van de koning te ver-
schijnen om zijn baasje (de 
zogenaamde “Markies van 
Carabas”) naar een hoger 
plan te tillen. Dit is niet 
alleen goed voor het baasje 
maar ook voor de kat zelf. 
Aan het hof blijken meer 
personages aanwezig te 
zijn met dubbele agenda’s 
waardoor er hilarische ver-
wikkelingen ontstaan; las-
tig om uit te leggen als u er 
zelf niet bent geweest. 

Vele acteurs spelen meer-
dere rollen, hetgeen met 
alle bijkomende verkleed-
momenten erg lastig kan 
zijn. Daarnaast verwisse-
len de acteurs zelf ook de 
decors, hetgeen een bijzon-
dere dynamiek met zich 
mee brengt. 
Het hele stuk zit vol met 
humor hetgeen met name 
de aanwezige jeugd erg 
aanspreekt. 
Dat onder de huidige spe-
lers enkele natuurtalenten 
zitten, moge wel duidelijk 
zijn en geeft vertrouwen 
op een verdere toneelloop-
baan bij het volwassenen-
toneel.

Met twee uitverkochte voorstellingen kunnen we terugzien op een succesvol seizoen 
jeugdtoneel l
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Berltsum kultuer
16 februari 14.30 uur Heren SC Berlikum 1 – Willemsoord

17 februari 15.00 uur Stanza in Ioannis Teatertsjerke Wier

18 t/m 22 februari   Huisartspraktijk en apotheek  
R.A. Comello gesloten.  
Waarneming in Beetgumermolen. 

28 februari 8.45- Inloopochtend voor aankomende
  10.00 uur  kleuters bij obs Lyts Libben en 
   cbs De Fûgelsang

1 maart  18.00 uur Oud papier

2 maart  17.00 uur Carnaval Piipeldonk - it Piipskoft

9 maart   14.30 uur heren SC Berlikum 1 - SDS

16 maart  15.00 uur Tennis met een Kennis - TV de Vierslag

16 maart  19.30 uur Donateursconcert OpMaat in ‘t Heechhout

16 maart  14.30 uur Dames SC Berlikum VR1 - Leoverdia VR1

20 maart  16.00 uur High tea Diakonie

23 maart  14.30 uur Dames SC Berlikum VR1 -  
   LAC Frisia 1883 VR1

23 maart  20.00 uur Toneel Elts Syn Rol – it Heechhout

24 maart  15.00 uur Toneel Elts Syn Rol – it Heechhout

29 maart  20.00 uur Toneel Elts Syn Rol – it Heechhout

30 maart  20.00 uur Toneel Elts Syn Rol – it Heechhout

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

Aanmoedigingsprijs voor  
vernieuwende plannen
Berltsum is een swingend dorp en dat moet vooral zo blijven 
of sterker nog: het mag nog nieuwer, hipper en bruisender! 
En natuurlijk leven er altijd ideeën maar ze blijven vaak bij 
een gezellig praatje aan de bar of keukentafel hangen of 
staan geschreven in een notitieblok tot het papier vergeeld.

Vanuit de Nieuwjaarswerkgroep Sportgala een financiële prik-
kel en stimulans om vernieuwende plannen een kans te geven: 
een aanmoedigingsprijs om van dorpsdromen werkelijkheid te 
maken waaraan het hele dorp plezier kan beleven.

Voorwaarden:
• Het moet vernieuwend zijn.
•  Het plan moet voor 1 mei ingeleverd zijn en uitgevoerd kunnen 

worden voor 1 december 2020.
•  Plan op papier zetten waarin duidelijk moet worden wat er gaat 

gebeuren, voor wie het plezier kan verschaffen, wanneer het 
plaats gaat vinden en waar.

•  Budget en financiële onderbouwing helder onderbouwen.
•  Plan opsturen naar volgend emailadres: berlikum.12e.stad@

gmail.com

Aanmoedigingsprijs: € 250,-
Veel succes toegewenst! l

Nieuws van het MFC: De laatste 
50.000 euro en dan… gaan we los!

Relax met Stanza in de  
Ioannis Teatertsjerke Wier

De helft van alle obligaties zijn 
al verkocht. Dat het dorp op 
deze manier het MFC zo’n warm 
hart toedraagt doet ons erg goed. 
Dank daarvoor!

In december organiseerden wij, 
geteisterd door winterse omstan-
digheden, een puzzellooptocht, 

langs alle deelnemende partijen 
van het MFC. Een heuse ‘Koek 
en Lopie’, waarbij er langs de 
tocht diverse vragen beant-
woord moesten worden en let-
ters konden worden verzameld. 
Naderhand kon men zich opwar-
men in de Kruiskerk en was er 
een disco voor de kinderen. 

Foto’s van deze puzzeltocht en 
de winnaars zijn te vinden op 
www.berlikum.com/mfc    

Komende week ontvangt u ook 
de eerste nieuwsbrief van MFC It 
Stedshûs in uw brievenbus. Mis 
‘m niet! l

Of de naam van de band Stanza 
terug te voeren is op één of 
meer van deze betekenissen is 
niet duidelijk, maar feit is wel 
dat ook een optreden van Stanza 
zorgt voor een relaxte, warme 
sfeer.

Stanza bestaat al sinds 1999, 
oorspronkelijk als een vijfmans 
formatie, maar sinds begin vorig 
jaar zijn er nog drie leden. 
Renny Bakker neemt het vocale 
deel voor haar rekening. Daarbij 
wordt zij ondersteund door de 

muzikanten Wieger Jelsma op 
gitaar en Siemen Jelsma, die de 
toetsen bespeelt.

Het brede repertoire van Stanza 
staat garant voor een afwisse-
lend programma. De voorname-
lijk Friese en Engelse nummers 
zijn grotendeels zelf geschreven. 
In hun popballads zijn hier en 
daar ook blues- en jazzinvloeden 
te horen. 
De muziek heeft een intieme, 
warme sfeer en is daarom bijzon-
der geschikt voor een luisterend 

publiek. Stanza zal in de prach-
tige ambiance van de Ioannis 
Teatertsjerke zeker tot zijn recht 
komen. 

Stanza
Zondag 17 februari 2019 
om 15:00 uur
Entree: € 10,00
Ioannis Teatertsjerke, 
Lautawei 5a, Wier
Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl 
of 0518-471123
www.ioannistheatertsjerkewier.nl l

Heeft u ons nieuwe promotiefilmpje al gezien? In ongeveer twee minuten laten onder andere 
Thuiszorg het Friese Land, It Piipskoft en Op Maat zien waarom het nieuwe MFC zo hard nodig is! 

Volgens Wikipedia betekent Stanza ‘een strofe of couplet met een vast rijmschema’. Daardoor 
ontstaat een bepaalde, vertrouwde sfeer. Andere bronnen geven aan dat Stanza de naam van een 
restaurant is, dat prat gaat op zijn gemoedelijke sfeer. Of, weer anders, dat Stanza een bordspel 
is, dat in de huiskamer gespeeld wordt door drie of vier mensen en zo gezelligheid en warmte cre-
eert.

Donateursconcert 
Muzykferiening ‘OpMaat’
Op 16 maart 2019 is het tijd voor het jaarlijkse donateurscon-
cert van Muzykferiening ‘OpMaat’ Berltsum. 

Om 19.30 uur zal het muzikale programma starten in dorpshuis it 
Heechhout. De drumband en het korps zullen elkaar deze avond 
afwisselen en tussendoor zal ook de jeugd laten horen wat ze dit 
jaar geleerd hebben. 

Wij nodigen u uit om met ons te genieten van deze muzikale 
avond. De entree is gratis l



 

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 

Colofon 
Op'e Roaster

Adverteren
Aanlevering: Advertenties kunt u digitaal aanleveren per 
email. Graag als JPG-, EPS-, TIFF- of PDF-bestand.

Kopij
-    Kopij (max. 350 woorden) kan worden aangele-

verd in een Microsoft Word file en gemaild naar:               
krant@berlikum.com 

-    Foto’s die geplaatst moeten worden als apart bestand aan-
leveren.

  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 reso-
lutie 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 7 maart 2019 aan-

geleverd te worden per email: advertentie@berlikum.com. 
•  Kopij dient uiterlijk woensdag 7 maart 2019 op de  

redactie aanwezig te zijn via krant@berlikum.com

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
zaterdag 16 maart 2019
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Het adres voor 

totaal inrichting 

van tuin, kamer 

en vensterbank

(Let op onze wekelijkse aanbiedingen in de Franeker Crt.)

Veilingverse aanbiedingen 
en voordelig geprijsd

Kersehof 14

9041 GC Berltsum

     germsgrien

germsgrien.nl

F O A R  M O A I  T Ú N W U R K

06-2693 4267

Volgende maand uw advertentie hier?

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

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

Onze kracht is onze toegevoegde waarde. Die vertaalt 
zich in zich in betrokkenheid, duidelijkheid en kwali-
teit. 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 kern-
waarden 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. 

v a n  A  t o t  Z ...
Zijlstra Bouwt


