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Voetbalkamp Friesland wordt een regionaal
hoogtepunt voor de jeugd van 8 tot 14 jaar
De eerste editie van Voetbalkamp Friesland wordt dit jaar in de week van 18 t/m 21 juli gehouden
op sportcomplex De Koekoek in Berltsum. Wanneer ik begin mei 2016 aan de initiatiefnemers
Hendrik van der Baan en Feike Vrieswijk vraag wat hen voor ogen staat bij het Voetbalkamp
Friesland, komt er bij beide jongemannen een twinkeling in de ogen en krijg ik als antwoord: “Als
iedereen na vier dagen met een lach van het sportcomplex afloopt”.

In heit bringt syn bêrn nei skoalle, yn de koarte broek want hij
sil te draven.
Wêrop in oare peuter seit: "Sjoch juf, wêrom hat dy heit de kâlde
knibbels oan?"
Mem komt ûnder de brûs wei en rint mei in string oan nei de
sliepkeamer. Har soantsje komt har foarby en merkt yn it foarby
gean op: “Ah, mem hat de simmer-ûnderbroek oan sjoch ik!”
At mem in pear nije sandalen foar har dochter meinaam hat, seit
har famke: “Mem, mei ik myn soldaten aanst oan?”. ●

Hendrik van der Baan en Feike Vrieswijk zijn er klaar voor en hebben er zin in!
“Voetbal is meer dan sport en
heeft een sociale functie en
daarin willen we de deelnemers
iets meegeven. Om dit te kunnen
bewerkstelligen trekken we ervaren jeugdtrainers aan die een
groep hechter en sterker kunnen maken. Daarnaast moet de
trainer over voldoende kwaliteit
beschikken om een goed voorbeeld te geven tijdens een oefening op techniek. Er zijn in het
veld maar twee mensen met de
bal bezig en de rest denkt doorlopend aan wat hun taak is. Dus
ook het tactische aspect krijgt de
volle aandacht”.
Aandacht voor gezondheid komt
naar voren tijdens lunches met
gezond eten, op deze manier
willen we de deelnemers iets
bijbrengen op het gebied van gezonde voeding.
Aandacht voor het sociaal vlak
komt in de spelvormen terug. De
techniek waar op getraind wordt
is bij voetbal belangrijk. De eigen club van de deelnemers mag
kunnen zien dat ze op het voetbalkamp zijn geweest. Met de
‘nieuwe’ techniekvormen kunnen ze in de vakantie alvast oe-

fenen, als voorbereiding op het
nieuwe seizoen.
Om de jeugd te kunnen bereiken
is Voetbalkamp Friesland ook op
Facebook te volgen. Hier kunnen
toekomstige deelnemers alvast
kennismaken met fun-elementen, die terug komen tijdens het
kamp. Plezier is erg belangrijk,
maar de aandacht voor techniek
en tactiek blijft hoofdzaak. Hierin passen we uiteraard de oefenvormen aan op alle verschillende
niveaus van de deelnemers.
Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij de beide heren. Ze zeggen
dan ook: “Alles wat we doen moet
goed zijn”. De beide initiatiefnemers hebben ervaring met grote
groepen kinderen en evenementen vanuit hun sport-opleiding.
“We weten daardoor dat een
kamp waarbij je op de locatie
slaapt, het ten koste gaat van de
kwaliteit. Daarom is er ook voor
gekozen om er geen slaapkamp
van te maken.
We willen dat de deelnemers ook
op de laatste dag dezelfde sportieve prestaties kunnen leveren
als op de eerste”.

Voor wie is het voetbalkamp
bedoeld? “Iedereen die het leuk
lijkt om vier dagen vol met voetbalactiviteiten te vullen, is van
harte welkom. Maar we willen
graag dat de kinderen zich vóór
1 juni 2016 aanmelden. Dit om
zorg te dragen voor de juiste
voorzieningen. Zo krijgt iedere
deelnemer voorafgaand een fraai
voetbaltenue én een eigen bal”.
Intussen hebben we aanmeldingen van zes verschillende verenigingen uit de regio.
Als er teveel aanmeldingen zijn,
wordt er een reservelijst aangelegd. Opgeven kan via www.voetkampfriesland.nl
Zie ook de filmpjes op Facebook,
deze zijn gemaakt door Akehorn
Media; Jasper Stender en Jelle
Harm Kooistra zijn de oprichters hiervan. Ze zijn te vinden op
www.akehorn.nl ●
DICK

Klimmen tegen MS
Alex Zijlstra, Heerke Osinga, Grietje van der Schaaf en Germ
Koopmans gaan op 11 juni de Mont Ventoux beklimmen in
de strijd tegen MS. Waarom specifiek een actie tegen MS?
Zij maken deze vreselijke zenuwziekte van dichtbij mee
want bij Alex zijn vrouw, de
tweelingzus van Heerke en
de schoonzus van Grietje
en Germ, is een aantal jaren geleden deze diagnose
vastgesteld. Dit heeft een
behoorlijke impact op het gezinsleven en daarom zou het
zo geweldig zijn als hiervoor
een medicijn wordt ontwikkeld. Voor het bedwingen
van de Mont Ventoux (1.912
m hoog) wordt voor hen een
dag afzien, maar mensen die de strijd aangaan met MS hebben
daar dagelijks mee te maken.
Alex en Heerke gaan per fiets naar de top en als het in hun vermogen ligt, dan het liefst meerdere keren. Grietje gaat de Mont Ventoux hardlopend bedwingen en Germ wil dit lopend gaan doen.
Hun financiële doel is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor
stichting MoveS. Via Spar van Wigcheren loopt er een statiegeld
actie. U kunt ook doneren via de internet pagina: www.deelnemers.klimmentegenms.nl/projects/mei-de-fyts-der-by-op.
In het volgende nummer van de Roaster zal er een verslag van
deze prestatie worden opgenomen ●
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Bern mei in ferhaal: Gea Rondon

Afvoer

Dames & Heren

Ik ben Gea Rondon, ik ben 12 jaar.
Mijn vader heet Pieter, hij heeft een eigen bedrijf een stukadoors bedrijf. Mijn
moeder heet Janet zij werkt bij Palet, dat
is met oude mensen, en ook heb ik nog
een broer die Willem heet, hij werkt bij
Lascon een lasbedrijf dat bedrijf zit in
Heerenveen. Wij wonen met z’n vieren
op de Keats. Ik hou erg van katten, zelf
heb ik er ook 1 die Siem heet, en ik heb
ook nog 3 konijnen en 1 goudvis.

Bouwen is
teamwerk!

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

Iedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tarief

In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Gea Rondon. Zij is leerling van
Lyts Libben en zit in groep 8. Het is een belangrijk schooljaar waarin ondermeer de keuze wordt gemaakt voor de vervolgstudie. In het onderstaande
verhaal vertelt zij ons iets over zichzelf. Onder meer horen wij iets over haar
hobby’s, school en hoe zij het vindt om in Berltsum te wonen. Kortom veel
leesplezier gewenst met het eigen geschreven verhaal van Gea Rondon!

Tichelersdyk 22, 9041 EP Berlikum
Tel: (0518) 46 24 89 info@tendensberlikum.nl
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team. Spreekt u dit aan? Spreek dan eens af met Zijlstra Bouw in Berlikum.

team. Spreekt u dit aan? Spreek dan eens af met Zijlstra Bouw in Berlikum.
schap aanvult en functioneert
als één team.

Zijlstra Bouw. Altijd in vorm
Zijlstra Bouw B.V.
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It Koartlân 1, 9041 VB Berlikum
E-mail info@zijlstrabouw.nl

Tot zover de bevinding van Gea Rondon
in deze jeugdrubriek. Volgende maand
mogen we weer een ander jeugdig persoon uitnodigen voor een vervolg! ●

Zijlstra Bouw. Altijd in vorm.
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spelen.
Veel
sportverenigingen
uit het dorp wilden hun medewerking hieraan
verlenen. Super! De kinderen van groep 3 t/m 7 mochten zelf kiezen welke
sporten ze wilden doen.

Eartiids en No…
Us Berltsumer folksliet

Wisten jimme wol dat der in Berltsumer folksliet is? Ik hie der earlik sein nog
nea fan heard. Ik wie wat ynformaasje oan it sykjen op it ynternet, doe’t ik
it Berltsumer folksliet tsjin kaam. Eartiids is it Berltsumer folksliet skreaun
troch in master oan de Berltsumer Kristlike lânbou & húshâldskoalle. Ik
freegje my ôf as dat Berltsumer folksliet hjoeddedei nog altyd songen wurd,
en sa ja wannear dan?
Om de trije jier hâlde wy doarpsfeest yn Berlstum, sa om de âlde keninginnedei
hinne, ein augustus. Eartiids waard ús doarpsfeest iepene mei it sjongen fan sawol
it Wilhelmus, it Frysk folksliet as ek it Berltsumer folksliet. Ik kin my net heuge dat
we dat hjoeddedei nog dogge. Miskien sit ik der neist, mar wat soe it moai wêze as
wy ús eigen liet wat yn stân hâlde kinne en dat elk wit dat it der is, want sa is it wol
gewoan. De tekst is der, de muzyk is der, allinnich minsken witte it net altyd mear.
En dat snap ik wol. Ik hie sels ek gjin idee fan it bestean der fan. Ik hie der nog nea
fan heard. En dat fyn ik skande. Lit wy mei ús allen it Berltsumer folksliet yn stân
hâlde. It gjit sa:
Foar folle ieuwen groune oan de útgong fan de sé.
Troch kriich noch tiid tobritsen stiet op syn âlde sté.
De tolfde stêd fan Fryslân.
De pronk fan ’t Westergea
De tolfde stêd fan Fryslân
De pronk fan ’t Westergea

Ze konden kiezen uit bijvoorbeeld voetbal, tennis, kaatsen, basketbal, gymnastiek, yoga of naar de manege. Voor
iedereen werd een persoonlijk rooster
gemaakt en zo konden alle kinderen

Samar in Momint...

Al is de sé bitwongen en it rjocht fan stêd net bleaun.
Nou stiet yn tún en fjilden in nije gloarje skreaun.
De grientetún fan Fryslân
De pronk fan ’t Westergea.
De grientetún fan Fryslân
De pronk fan ’t Westergea.
Út wyn en weagen bêrne nea tobûke, nea forslein.
Hâld BERLTSUM troch de tiiden syn âlde steat oerein.
De tolfde stêd fan Fryslân
De pronk fan ’t Westergea.
De tolfde stêd fan Fryslân
De pronk fan ’t Westergea ●

drie sportclinics volgen. Voor de kleuters was er een mooi spellencircuit op de
schoolpleinen. Gelukkig werd het mooi
weer en hebben alle kinderen de hele
ochtend heerlijk kunnen sporten ●

"MUD" dit?!?!

Berltsum yn bedriuw

berlikum.com 9
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Jo kinne hiel Fryslân troch sjouwe, in keuken
keapje jo by Douwe
Met deze slogan is Douwe Reitsma uit Berltsum gestart met een vernieuwend keukenconcept. We
staan in de frisse nieuwe zaak van Douwe Reitsma met de naam “KüchenTreff” in Franeker. Het
pand is zeer herkenbaar dankzij een grote witte waterkraan op het dak.
zich op Duitse klanten? Hij licht
toe: “De spreektaal is wat de
klant wil, Bildts, Frysk, Nederlands, Gronings, Engels, Duits,
u zegt het maar”. Dit geeft overigens ook de flexibele houding van Douwe aan. “De naam
KüchenTreff staat voor Duitse
degelijkheid, Gründlichkeit en
Pünktlichkeit én geeft de relatie
weer met de inkooporganisatie
met meer dan 400 winkels in Europa”.

‘Douwe Reitsma onderscheidt zich door: Aandacht voor de klant en transparante prijzen’
Waarom zelf een keukenzaak gestart? “Na 20 jaar bij keukenzaken te hebben gewerkt volgens
een strak concept, had ik behoefte aan meer armslag. Ik wil
meer duidelijkheid geven aan de
klanten. Dit moet onder meer tot
uitdrukking komen in de prijzen
die we hanteren. Bij de aankoop
van een keuken spreken we een
prijs af. Wanneer er nadien kleine veranderingen in de offerte
komen dan weet de klant vooraf
hoe we dit gaan verrekenen. We
hebben een scherpe prijs/kwaliteitverhouding en dit gunnen
we de klant. We hebben weinig
overhead en omdat de klanten
mij direct kunnen benaderen
kan ik snel zorgen voor een passende offerte. In mijn aanpak
wordt de klant serieus en met
respect benaderd. Ik kan oplossingen bieden voor de klant en
‘ontzorgen’ door het bieden van
een totaalpakket. Inmeten op
het huisadres van de klant doe
ik zelf. Hierdoor ligt de verant-

woordelijkheid bij mij en niet bij
een monteur. Ik verkoop de keuken en maak samen met de klant
het concept, dus de klant doet
alleen zaken met mij. Een keuken is een complex product omdat elke keuken maatwerk is. Je
moet zorgen dat je keukenexpert
bent. Met mijn jarenlange ervaring in de keukenbranche heb ik
een gedegen leerschool gehad.”
Het uitgangspunt van Douwe is:
werken op basis van vertrouwen.
Er zijn daarbij natuurlijk wel een
aantal spelregels, zoals betalen
conform afspraak.
Informatie kan de klant opvragen via de website www.rkf.frl
of via email: dekeukenbox@hotmail.com. Douwe geeft tijdens
het gesprek aan dat hij internet
voor zijn bedrijf als een uitdaging ziet. Via internet kunnen
mensen zich in alle rust goed oriënteren en met gerichte vragen
bij KüchenTreff terecht.
De naam is Duits, richt Douwe

Waarom Franeker? “Eerst best
wel ergens anders gekeken, maar
we zitten nu op de route naar de
veerboot met (ook buitenlandse)
toeristen.”
Met zijn ervaring in de keukenbranche weet Douwe wat belangrijk is: Aandacht en duidelijkheid voor de klant, transparantie
zonder stiekeme prijsafspraken.
In hoeverre werk je nu anders
dan voorheen? “Ik ben nu verantwoordelijk voor mijn eigen
prijzen en offertes. Ik hoef mij
niet meer aan dure concepten
te houden. Ik heb vertrouwen in
mijn aanpak en tot dusver hoor
ik dit geluid ook van mijn klanten. Door mijn ervaring als in- en
verkoper binnen deze branche
kan ik een goede raadgever zijn
voor de klant”.
Omdat hij eerder ook als vertegenwoordiger voor Atag en
Pelgrim werkte, is Douwe goed
op de hoogte van de verschillen
tussen keukenapparatuur en de
betere rendementen. Vooral de
nieuwste ontwikkelingen van de
kookplaten laten een aanmerkelijk betere opbrengst zien, dus
minder verbruik. En dat is gezien
het streven naar duurzaamheid
tegenwoordig zeer belangrijk.
U bent van harte welkom op dinsdag tot en met zaterdag van 10
tot 18 uur. Op zondag en maandag en koopavond op afspraak.
We wensen Douwe Reitsma goede zaken ● DICK

Sybren van Tuinen - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Op dinsdag 26 april kreeg Sybren Jitze van Tuinen (57) een lintje opgespeld door burgemeester Van
Mourik, voor zijn enorme inspanningen voor de samenleving en anderen stimuleert dit ook te doen.
Sybren van Tuinen is oprichter,
bestuurslid, voorzitter en vrijwilliger bij de Jeugdsoos It Piipskoft.
Daarnaast vervult Sybren diverse
voorzittersrollen bij o.a. Vereniging Oranje Nationaal Berltsum,
Familieraad GGZ Friesland, ondernemersvereniging Undernimmend Berltsum-Wier en Cliëntenraad Viataal Wylerberg in
Groesbeek.
Sinds 1976 is hij lid, bestuurslid en voorzitter van gospelkoor Bliid Boadskip Sjongers in
Berltsum. Verder is hij tot op heden vrijwilliger bij voetbalvereniging SC Berlikum, voorzitter van

Noodoproep: Europa Kinderhulp
zoekt nog twintig vakantiegezinnen
Met de zomervakantie in aantocht luidt Europa Kinderhulp de
noodklok. Er is een tekort aan vakantiegezinnen voor kansarme kinderen uit Duitsland, Frankrijk, België en Nederland.
De regio Friesland van Europa Kinderhulp is op zoek naar een
twintigtal vakantiegezinnen die deze zomer ruimte in hun huis
en hart hebben. Voor kinderen die niet gewend zijn aan rust en
regelmaat, zoals dat voor onze kinderen heel normaal is. Begrepen
worden en dat er naar je geluisterd wordt is voor hen geen vanzelfsprekendheid. Even uit de rauwe, troosteloze werkelijkheid naar
een arm om de schouder of een aai over de bol. Een waardevolle
vakantie waarin ze onbezorgd kind kunnen zijn en op adem kunnen komen. Hiervoor doet Europa Kinderhulp een beroep op u.
Geen financiële bijdrage maar uw aanmelding als vakantiegezin.
Aanmelden: kan bij Joke de Vries, 058-2573612, 0644016461 of
friesland@europakinderhulp.nl ●

Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering Vereniging Het Groene Kruis
Berlikum/Wier e.o. op woensdag 25 mei 2016 om 19.30 uur
in Groene Kruis gebouw.

De koninklijke onderscheiding zorgde ervoor dat de altijd spraakzame Sybren
van Tuinen even geen woorden kon vinden.
de Jeugdraad van de Protestantse
Gemeente Berlikum, begeleider
van de jeugdwerker, voorzitter
van het BeamTeam, ouderling en

voorzitter van de Kerkenraad, secretaris van de Stichting Voortvarend Berltsum en lid van de Kommissje Berltsumer Feilingdei ●

Agenda:
1. Opening voorzitter
2. Vaststellen agenda en notulen vorige jaarvergadering
3. Verslag gebouwenbeheer
4. Financieel verslag, balans en exploitatie 2015, begroting 2016.
Controle-rapport accountant en decharge penningmeester
5. Ontwikkelingen Groene Kruis (participatie MFC Berlikum)
6. Inbreng leden Groene Kruis/inventarisatie eventuele activiteiten
7. Bestuurswisseling, rooster van aftreden en benoemingen
8. Rondvraag en sluiting ●

SAMEN OP ZOEK
NAAR EEN
BEWANDELBARE WEG...

Helemaal in
de wolken.

Nieuws van
Gymnastiek Vereniging Berlikum
Verslag van de Friese Kampioenschappen te Makkum op 16 april 2016.

Met online
boekhouden
tegen een vaste
lage prijs!

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

INFO@PAADSIKER.NL
WWW.PAADSIKER.NL

administratie en MKB-advies

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

Voor een
zichtbare
verzorging

Buorren 76, Berltsum
Telefoon 0518-461744

Wyt gu o d
voeg- en metselwerk
■ stralen
■ betonrenovatie
■ kelderafdichting
■ kitapplicatie
■

IN- EN VERKOOP
WITGOED
REPARATIES
- Reparatie tegen een
vaste prijs € 25
Incl. voorrijkosten en
30 min. arbeidsloon

Berltsum
0518-41 92 95

www.siegersmagevelrenovatie.nl

Ir C.M. vd Slikkeleane 4
9041 CH Berltsum
pieter@wytguod - 06-16096296

Sijbren van Tuinen

registermakelaar - taxateur
Sijbren van Tuinen
registermakelaar - taxateur
* taxaties (o.a.-gevalideerd NHG)
* aan- en verkoop onroerend goed
* lid VBO-Taxateurs Unie SCVM
Neem vrijblijvend contact op
Mobiel 0629 07 03 03

Rond de klok van 14:00 uur, mochten
Tinie, Kaylee en Lisanne beginnen met
hun eerste toestel. De dames begonnen
bij de brug en lieten mooie oefeningen
zien. Tinie turnde zelfs een eerste plek
op dit toestel. Op naar de sprong: Ook
hier hebben de dames hun best gedaan,
ze lieten allemaal mooie overslagen
zien. Door naar de balk: Lisanne turnde
een prachtige oefening en veroverde
een eerste plek op dit toestel. Voor Kaylee was het helaas geen balkdag. Ze viel,
maar herpakte zich keurig en maakte
haar oefening af. Ook Tinie viel helaas
van de balk met de koprol zonder handen dat verbaasde ons want ze valt er
normaalgesproken nooit af met die losse
rol... Ook zij herpakte zich en liet nog
een stabiele balk oefening zien.
Het laatste toestel was vloer: Lisanne en
Kaylee lieten een mooie oefening zien,
maar maakten beide helaas een foutje
aan het einde wat een hen een paar
puntjes heeft gekost. Tinie vindt vloer
altijd een beetje lastig: “Zit ik op de
juiste tel? Kom ik goed uit? Welke kant
moet ik op?” Maar meid, het was fantastisch. Petje af! De prijsuitreiking: Helaas
stond geen van de drie dames op het podium. Lisanne miste net het podium en
werd ondanks haar foutje op vloer toch
nog even knap vierde! Kaylee werd 10e
en Tinie werd 8e.
Om half 4 mocht Janna-Marije de wedstrijdvloer betreden. Ook zij begon bij
brug: Ze had een mooi tempo in haar
oefening, helaas ging het ophurken niet
helemaal zo als het moest en verloor
ze daardoor een aantal punten. Toch
turnde ze mooi door en liet een super
mooie afsprong zien. Op naar de sprong:
Janna-Marije heeft met het inturnen gesprongen met de verende plank. (daar
kun je net wat meer punten mee scoren)
Aangezien wij zelf voor de training geen
verende plank hebben, was dit de eerste keer voor haar en daardoor verliep
de sprong niet zo goed. Daarom hebben
we besloten om haar toch met trampoline te laten springen zoals ze gewend
is. Ze heeft keurig gesprongen en voor
volgend jaar gaan we toch proberen om

wel met plank te springen. Door naar
de balk: Op de plaatsingswedstrijden
was Janna-Marije niet tevreden met haar
balk oefening. Daardoor had ze nu de
lat erg hoog gelegd voor zichzelf.... En
ja hoor, daar was haar prachtige balk
oefening weer. Zoals ze zelf zei: “Ik ben
nu super tevreden met mijn balk oefening die ik heb laten zien”. En ik (juf Iris)
was meer dan trots op haar! Het laatste
toestel: vloer. Dit is echt Janna - Marije
haar ding!! De sierlijke bewegingen, de
mooie turn elementen, prachtig om te
zien! Hier en daar was wel een kleine
aarzeling in haar oefening, maar gelukkig zette ze goed door.
De prijsuitreiking: Helaas heeft ook Janna-Marije geen plekje weten te veroveren op het podium. Maar ze werd heel
knap 8e in een heel sterk deelnemersveld. Dames, jullie hebben er toch maar
weer gestaan en zijn allemaal in de top
10 geëindigd! En dus horen jullie bij de
beste turnsters van Friesland!
Groeten van (Juf) Iris
En o, ja..... Bestuur, bedankt dat jullie er
waren om aan te moedigen!
Op 21 mei is het volgende FK te Wolvega. Hier doen Daniek, Mila, Marrin en
Tineke aan mee. Zaterdag 28 mei mogen
Rixt, Su Lin, Lianda, Robin en Fiona naar
het FK in Buitenpost. We wensen alle
meiden veel succes en houden u op de
hoogte.
Koningsdag 2016
Koningsdag stond in het teken van plezier in plaats van prestatie. De leden
hebben een prachtige demonstratie gegeven in de gymzaal. Vanwege de kou en
de regen hebben we het deze keer niet
op het kaatsveld kunnen doen. Fijn dat
er toch zoveel mensen kwamen kijken.
VACATURE:
Wilt u vrijwilliger worden bij de leukste
gymnastiekvereniging van Noordwest
Fryslân? Dat kan. Wij zijn met spoed op
zoek naar een penningmeester m/v.
Wij nodigen u uit om ons te mailen op
gymberlikum@gmail.com ●

Berltsum feriening
Wy sykje: frijwilligers en bestjoersleden
Yn april hiene wy in machtich moaie reünie. Allegearre âld frijwilligers en bestjoersleden. Al 35
jier draait It Piipskoft mei de stipe fan dizze minsken. Mar de ien gjit studearjen, de oar hat it drok
mei wurk, baby’s of se geane op wrâldreis. Dus nije oanwas is altyd wolkom. Hasto altiid al wat
foar it doarp en de bern dwaan wollen? Stjoer dan in mailtsje foar mear ynfo nei piipskoft@gmail.
com. Mar ast ien kear helpe wolst, sa as mei de avond-4-daagse, dat kin ek want wy komme noch
wat hannen te koart!
wat drinken en wat lekkers. Der
is plak foar maksimaal 30 bern,
dus fol=fol. Dus stjoer gau in
mail.
Ek belangryk om te witten is dat
de avond-4-daagse dit jier 7 oant
en mei 10 juni is. De kosten binne lyk as ferline jier 5 euro. Wy
kinne nog wat hulp brûke. By it
ynskriuwen, ranja en it oerstekken. Berltsummers, help ús!

Piipskoft yn it nij stutsen, mei tank oan Muta Sport & Boubedriuw Bijland
Wy ha ek noch in leuke workshop-midje op de planning. Op
snein 29 maaie, foar groep 4
oant en mei 8. Devon van Dijk

fan de Bildste Tattooshop komt
tekenles jaan en Meile Post fan
Streetdefence leart de bern wat
selsferdigening. Foar 5 euro, mei

Hawwe jimme ‘by the way’ ús
nije shirts al sjoen? Dizze binne
sponsere troch Mutasport en
Bouwbedrijf Bijland. Se sitte
hearlijk! Dankewol!
Ek wolle wy de leden fan de Rabobank noch betankje foar it
stimmen op ús by de Clubkas
Campagne ●
Froukje-Berber Oliver
Bestjoerslid It Piipskoft

Nieuws van O.B.S. Lyts Libben
Onze lieve juf Anneke was, zonder dat ze het zelf wist, al 25 jaar juf. Ze werd op 14 april verrast
met bloemen, taart en alle kinderen werden getrakteerd op iets lekkers.
nemers was een rijk aanbod aan
activiteiten samengesteld waarvoor de kinderen van groep 3
t/m 8 zich konden opgeven. Voor
de kleuters van beide scholen
waren spelletjes rondom school
georganiseerd. Na deze mooie en
sportieve dag, konden we gaan
genieten van 2 weken meivakantie.
Natuurlijk hopen we dat we het
nooit mee gaan maken maar op
dinsdag 10 mei hebben we geoefend wat te doen als er brand
uitbreekt bij ons op school. Nadat het brandalarm onverwacht
afging, verliep alles vlekkeloos
en waren alle kinderen, meesters en juffen snel buiten. Op
het teken van de hoofd BHV’er,
meester Niels dat alles weer in
orde was konden we allemaal
weer naar binnen en gingen we
verder met de lessen.
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BERLTSUMER
HÛNTSJE
Wetterwille
Ha jimme my wol sjoen?
Seagen jimme my wol gean?
Ik moat earlik sizze, ik seach
er as in berg tsjin op. Sil ik
al? As dochs mar net? Kin ik it helje? Soe myn liif it noch
wolle? En it waar… ja, dat waar dat wurke ek net echt
mei. Reinwetter dondere út de himel, hurde wyn en it wie
o sa kâld. At je de kop brûke dan tinke je: wat dogge je
jesels dochs oan?! Mar meidwaan hat dochs ek wol wat.
Oant it lêst ta ha ik tocht: ‘Gean ik dit wier dwaan?’...
En ja, ik ha it dien! Ik hie samar in ‘eureka momint’ en
tocht: ‘Hûn, skerpje dy op!’. Ik ha mysels in skop ûnder de
bealch jûn en ha my op it it keatsfjild melden. En witte jo
wat: Ik gie as in spear! At je ien kear los binne, dan kin it
je ek allegeare neat mear skele.
Nei in fleanende start lâns it Poepedykje, strûpte ik efter de
Krústsjerke del, sa de kroech yn. Efkes oer it biljert hinne en
wer troch, it Hemmemapark yn. Nei it park bedarren wy tusken de hynders by Japero. Hie ik oant no ta alle obstakels mei
pakt, hjir ha ik dochs efkes smokkele. In hûn en tou-klimme,
das net san bêste kombinaasje. De barre tocht gong fierder
troch it Moddergat, de fanatikeling mocht noch efkes by it nije
hokje van de iisbaan del mar ik fleach dwers oer, rjochting it
krúswetter. Oant no ta wie it bêst te dwaan en foel it mei it
wiete pak wol ta. No kaam it er op oan: oer in flot, sa de touen
yn en de brêge op. Soe ik dit wol kinne? Earst tocht ik noch
dat ik mei in sprint en in goeie sprong wol droech oer komme
koe. Mar doe hie ik noch net sjoen dat de stoere mannen mei
‘strong men’ op de rêch te wetter gongen. Dus net mear twifelje en gewoan gean. Drave, springe en plons… kâld. Potverdikke wat wie dat wetter ôfgryslik kâld! Efkes klappertoskje
en wer troch. De Hôfsleane oer en krekt doe ik tocht: ‘Wa hat
syn auto hjir sa ûnnoazel parkeare?’, rôp Robbert de Zeeuw
my ta dat ik net ‘om’ mar ‘oer’ de auto hinne moest. Ach ja,
wêrom ek net?! Nei it autospektakel kamen we yn’e nijbou fan
Berltsum. Op dit stuit noch mear drek as húzen mar dit loopke
hat ek net fergees de namme ‘Mudrun’. Dêr tusken de drekbulten seach ik noch in pear froulje sykjen nei hun skoech,
lokkich koe my dat net oerkomme, sjoen ik altyd op bleate
poaten rin. De drek wie samar wer fan de poaten doe ik de
Menamerfeart yn dook. Twa kear sels. De twadde kear wie al
in bytsje spannend. Fanôf de breche mei de glydbaan de feart
yn. Gelokkich krige ik hjir hulp fan twa Menamer feintsjes. De
wâl wer op en rjochting it ein punt. Hurdrinne, obstakels op,
sleaten yn, sleaten út en der hearde ik de o sa betroude stim
fan Sybren van Tuinen… Hy rôp my as it ware nei de finish.
Noch efkes in kâld bad en gau in waarme dûs. It wie genietsje,
machtich moai!
En lit it waar dan net sa sinnich west ha, de minsken strielden
genoch waarmte út. At je no dielnimmer, taskôger, frijwilliger
wienen, as bei de organisaasje hearden, je ha die tiisdei foar
keningsdei allegearre in keninklike prestaasje delsetten. Mannen en froulju, tige tank foar dizze moaie ûnderfining yn ús
prachtige doarp ●
It Wetterhûntsje

Berltsum Foarút heeft uw hulp
nodig
Hulp gevraagd: De eerste appels en peren hebben de ronde
langs de vier locaties gemaakt. Nu zijn alle beamkes weer
leeg! Dus een oproep: wie, o wie heeft een vraag of aanbod?
Noteer het op de appels en peren en hang ze in de boom. We
weten zeker dat u dan een reactie zult krijgen.

Op vrijdag 22 april hebben alle
kinderen van o.b.s. Lyts Libben
en c.b.s. De Fûgelsang deelgenomen aan de Koningsspelen.
Als eerste hebben we genoten
van een heerlijk Koningsontbijt
waarna de activiteiten werden
geopend met het Koningslied
waarop de meisjes van groep 8
een prachtige dans lieten zien.
Vanuit de Berlikumer verenigingen en particuliere sportonder-

Verhalen: Heeft u al een keer gereageerd op een vraag? Dan zijn
we zeer nieuwsgierig naar uw verhaal!
U kunt even via de mail, berltsumfoarut@gmail.com, contact opnemen met onze werkgroep. Dan mag u in een interview in Op ‘e
Roaster en Facebook, uw verhaal met ons delen.

Als uw kind binnenkort 4 jaar
wordt en u graag wilt kennismaken met en/of wilt aanmelden op
onze school, dan kunt u contact
opnemen voor het maken van
een afspraak op 0518-461736 ●

Facebook/website
We zijn sinds kort ook te vinden op facebook; dus snel even via de
zoekopdracht berltsum foarút een bezoekje brengen en even liken
natuurlijk. Met regelmaat brengen we via Facebook aanvraag en/
of aanbod onder de aandacht.
Via onze website www.berltsumfoarut.nl kunt u een eigen account
aanmaken en digitaal uw vraag of aanbod plaatsen. Erg handig ●
Werkgroep Berltsum Foarút
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Germ Stremler in zijn sas als
hovenier met “Germ’s Grien”

Een noodkreet van Ulmus Groeneveld aan de
Ir. C. M. van der Slikkeleane te Berltsum

Van aanstekelijke vrolijkheid tot een bulderende lach, het
hoort allemaal bij de uitstraling en het karakter van hovenier
Germ Stremler, die na 19 jaar trouwe dienst bij Van Tuinen
Tuinservice nu op eigen benen staat.

Met mijn medebomen ‘bomen’ wij de laatste tijd veel over onze toekomst. Die ziet er namelijk niet
rooskleurig uit. Wij hebben de wind tegen. Ons aantal is recent aanzienlijk uitgedund. Hoe kon dit
gebeuren? Bomen in de kracht van hun leven! Wij zorgden voor zuurstof, voor luwte en werden
alom gewaardeerd als laanbeplanting.

Germ kan niet stilzitten en is besmet met het hoveniers-virus. Een ideale
combinatie!
Die karaktertrekken waren de basis voor Germ als werknemer in
loondienst en nu als zelfstandig ondernemer. In zijn nieuwe uitdaging gaan vakmanschap, plezier en liefde voor de natuur hand in
hand. Altijd fleurig van zin en een zonnige blik maken dat Germ
zich welkom weet bij zijn klantenkring. Nog net niet volledig vastgeroest bij zijn vorige werkgever Johan van Tuinen was er altijd
die stille wens om nog eens voor zichzelf te beginnen. “Ik ha it
altyd tige nei ‘t sin hân by Johan van Tuinen, mar woe ik nochris
foar mysels begjinne, dan moast it no ek wurde!”
Het was altijd zo’n vertrouwd gezicht in Berltsum en omstreken: Germ Stremler in de van Tuinen outfit, rondtoerend in zijn
werkbus en werkzaam in de groene zones van het dorp. Met een
bezieling en ijver die hem bijna groen deed stralen was hij het
visitekaartje van het bedrijf. Zoals een voetbalteam moet drijven
op enthousiaste spelers en begeleiders die plezier in hun hobby
hebben, zo gaat dit ook op voor het uitoefenen van je vak. Al van
jongs af aan hadden de natuur en het buitenleven een grote aantrekkingskracht op Germ. Opgroeiend op een veebedrijf was het
buitenleven zijn domein. Heit en mem druk met de “Buorkerij” en
Germ en zijn twee broers en twee zussen nadrukkelijk aanwezig
op het erf. “Us mem die de doar op slot sa’t wy net nei binnen ta
koenen yn plak fan oarsom! It wie foar ús bûten te rêden!

Zeg nu eerlijk: wat is een laan
zonder een mooie, aaneensluitende laanbeplanting. Ze stierven
dan ook geen natuurlijke dood.
Het was de gemeente die met de
botte bijl hakte. Vroeger konden
wij met elkaar fluisteren, onze
takken raakten elkaar. Nu moeten wij bijna bulderen om elkaar
te verstaan. Volgens de gemeente
lag hier nou juist ons probleem.
‘Bomen horen niet op 7 m afstand te staan. Dan hinderen ze
elkaar. Het is voor jullie eigen
bestwil. En ook voor ons want wij
kunnen lekker door-raggen met
maaien en hoeven de helft minder te snoeien’. Wij hebben nog
naar voren gebracht dat al sinds
eeuwen iepen geplant worden op
7 m en zo makkelijk 150 jaar oud
worden. Het mocht niet baten.
Maar wij hadden onze hoop gevestigd op de groen minnende
dorpsbewoners; die hadden er in
1985 en 1994 voor gezorgd dat er
vele honderden bomen werden
geplant. En zouden de mannen
van Stichting Hemmemapark

niet in actie komen, wanneer
deze snode plannen ter inzage
komen te liggen?
Daar had de gemeente een truc
voor: Ze zetten ons bij de rioleringswerkzaamheden als ‘te
handhaven’ op de kaart. Kijk aan,
dachten wij nog, vroeger waren
wij een kostenpost en nu staan
wij op de kaart. Vervolgens kregen wij een onherkenbaar kadastraal nummer bij de kapmelding
en geen hond die er naar kraaide.
Nu staan wij op 14 m, op 21 m
en zelfs op 28 m. Alle onderlinge
luwte en samenhang is weg.
Maar de ellende is nog niet compleet. De helft van onze wortels
is afgesneden. Het cunet van het
trottoir is verdiept, dus moet 20
cm bovengrond met wortel en al
afgevoerd worden voor de afwatering en aan de straatkant is alles weg. Tonnen stenen werden
maanden op onze boomspiegels
gezet. Door verdichting snakken
wij nu naar zuurstof.
Wij maken ons ernstig zorgen.
De eerste bomen zijn ons al ont-

vallen, omgewipt. “Kan gebeuren
bij een storm windkracht 8 en
bij kale bomen” volgens de gemeente.
Vorige week werd gras ingezaaid.
Eindelijk rust. Maar nee, een paar
dagen later opnieuw actie. Weer
dertig centimeter met wortel en
al afgegraven. “Daar storten wij
beton in, dan staan de trottoirbanden lekker stevig”. Maar hoe
stevig staan wij? Dat wordt aan
niemand gevraagd. Onze grootste zorg is wat er gebeurt als er
bij een zomerstorm weer een
paar uit ons midden worden weggerukt. Hoe zal de gemeente dan
reageren? Kappen die zaak, het is
toch maar een rommeltje?
Maar er is hoop. In het gemeenteblaadje worden iepen aangeboden. Alleen op particuliere
grond. Gratis, maar ze moeten er
wel goed voor zorgen. Waarom?
Er zijn de laatste tijd veel iepen
verdwenen en het zou toch jammer zijn wanneer de iep uit ons
landschap verdwijnt ●
Ulmus Groeneveld

Meer fietsers, minder personenauto’s op traject Berltsum-Ried
Vier jaar geleden in mei 2012 zijn er verkeerstellingen gedaan om aan te tonen dat het fietspad
Berltsum-Ried noodzakelijk was. De Fietsersbond heeft een norm van 1500 gemotoriseerde voertuigen in 24 uur op een traject dat een fietspad aanbevolen wordt. De verkeerstellingen van het
traject Berltsum-Ried kwamen uit op dagtotalen rond de 2000 gemotoriseerde voertuigen per dag.

Binnen en stilzitten zijn voor Germ dan ook termen die totaal
geen betrekking hebben op zijn leef instelling. Na een opleiding
aan de tuinbouwschool in Frederiksoord begon de fase die Germ
een stuk beter beviel en dat was werken. “Leare hie ik gjin nocht
oan en gjin geduld foar. Ik fûn it eins freeslik! Jou my mar bûtendoar, lekker oan it wurk yn de natoer, dan bin ik op myn bêst!” En
dat werken begon uiteraard bij zijn ouders op de boerderij in het
gehucht Hieslum onder de rook van Workum. In Workum begon
overigens ook zijn hoveniersloopbaan bij tuinderij Gietema.
Hiermee was het hoveniersvirus aangewakkerd en als een soort
“bijbelgordel” ontstond een groenservice-netwerk aan werkgeversdorpen in Workum, Makkum en Wommels tot uiteindelijk
Berltsum zijn voorlopige eindbestemming werd!
Germ uit Hieslum ontmoette ondertussen ook nog zijn toekomstige vrouw Gerrie uit Dedgum, nota bene als folderloopster op een
paard, als ware het een sprookje! Hun verhuizing naar Berltsum
volgde in 1999. Merkwaardige dorpsnamen en een eveneens
merkwaardige ontmoeting! Vruchtbare grond voor de hovenier
want hier werden hun kinderen Rianne, Jelmer en Sven geboren.
“It foldocht ús geweldich yn Berltsum. We wenje hjir yn in prachtige strjitte en genietsje fan it doarp en de minsken”!
Al meer dan tien jaar liep de nu veertigjarige Germ rond met plannen voor het starten van een eigen bedrijf maar dat laatste zetje
bleef steeds uit. “Ik skytskuorre der altyd tsjinoan en ta eintsjebeslút sei ik: It giet oan!.”
Met de zogeheten gunfactor zit het wel goed en de wapperende
handjes eveneens. Klanten zijn dan ook verzekerd van een tomeloze inzet en een fleurige opdrachtnemer. De weersberichten voor
”Germ’s Grien” zijn zomers en geven goed en vast weer op: zonnig
met hier en daar in temperatuur een uitschieter en een onveranderlijke warme wind uit het zuiden! Alleen bij Germ’s Grien is het
gras dan ook echt “griener”!! ●
JAN J

‘Bewoners uit de regio en toeristen maken veel gebruik van dit vrijliggend fietspad Berltsum-Ried. Er fietsen zeker 3 á 4
maal zoveel fietsen dan voorheen op de doorgaande weg. Het aantal personenauto’s is met circa 10% verminderd.’
Een fietspad bleek namens de
werkgroep die voor een fietspad
pleitte, dringend noodzakelijk
gelet op deze cijfers. De gemeenteraad heeft in mei 2013 beslist
dat er een fietspad moest komen op grond van de aantallen
gemotoriseerde voertuigen, het
vermijdgedrag van fietsers, de
grootte van de voertuigen en de
smalle doorgaande weg.
Eind 2013 is het fietspad gerealiseerd door de gemeentes Menameradiel en Franekeradeel.
In mei 2016 zijn er opnieuw
verkeerstellingen gedaan. Het
fietspad is nauwelijks meer weg
te denken en wordt nog steeds
beschouwd als een grote aan-

winst. Dit veelvuldig gebruik
van fietsers blijkt nu ook uit de
verkeerstellingen. In 2012 zijn
tellingen gedaan waarbij er gemiddeld rond de 5 á 8 fietsers per
uur geteld konden worden in de
ochtendspits van 6.45-8.15 uur.
Vier jaar later fietsen er nu gemiddeld 20 fietsen in de ochtendspits
op het traject. Door deze cijfers is
het massale vermijdgedrag voor
2013 om te fietsen meteen bewezen. Er fietsen in 2016 maar liefst
3 á 4 maal zoveel fietsers in 2016
dan in 2012 op het traject. Meteen ook de verklaring waarom er
in 2016 ca. 10% minder personenauto’s rijden op dit traject ten opzichte van 2012. Ouders hoeven

de kinderen niet meer te brengen
naar de basisschool, er gaan meer
kinderen naar Franeker naar het
Voortgezet Onderwijs en de fiets
wordt vaker gebruikt voor woonwerkverkeer in plaats van de
auto of stage.
Wel steeg het aantal verkeersbewegingen van bedrijfsverkeer,
vrachtauto’s en landbouwverkeer in lichte mate toe ten opzichte van 2012. Ook toeristen
kunnen nu veilig door Kleaster
Anjum fietsen op dit vrij liggende
pad en kunnen genieten nu van
deze fraaie omgeving ●
Hieke Joostema-Greidanus,
coördinator Fietsersbond
Menameradiel, Berltsum

Berltsum kultuer
Teaterspektakel: BAUCK!

1. Tekening artikel A. Douma
Letter hat hy in tekening (1) út
it argyf fan Minne Braaksma krigen en sjen litten yn it neamde
artikel. Beide deselde tekeningen
litte in slot sjen en mei gebrûk
fan wat fantasy soe it Hemmemastate wêze kinne sa wurdt yn it
artikel sein. Tige nijsgjirrich. Op

2. Tekening van een kasteel
genaamd 't Huys te Berlikum
(www.thuisinbrabant.nl)
de side www.thuisinbrabant.nl
steane ferskate ôfbyldings fan in
'huys' te Berlikum of Berlicum.
(de c en k binne yn beide plakken faak ferwiksele). Ien fan de
ôfbyldings (2) is deselde tekening
as yn neamd artikel en de oare
(3 en 4) in diel der fan of fan in
oare kant besjoen. Dy tekening
is dus net Hemmema mar Huize
ter AA by Berlicum yn Brabân.
It is oannimlik dat der yn Berltsum in Hemmemakastiel mei
wenhûs der yn ‘e ein fan de Midsieuwen stien hat. Der binne wol
ôfbyldingen fan oare kastielen
út de fyftjinde ieu. Hiel klassyk,
in state-ealmanshûs binnen de

4. 't Huys te Berlikum A.J. Bogaerts (1813-1891) (www.geheugenvannederland.nl)

3. Achterzijde van Huis van Berlicum
ook genoemd Huize ter Aa, gesloopt
omstreeks 1830.
(www.thuisinbrabant.nl)
muorren fan in kastiel en as beskerming dêr wetter en wâlen om
hinne, mei in ophelbrêge (ôfbylding 5).

5. Reconstructie kasteel/state 15e eeuw

De Nije Knipers steken
in Wier van wal voor een
muzikale wereldreis
Al een jaar of tien trekken De Nije Knipers door Friesland en
de rest van de wereld om het publiek te vermaken met hun
aanstekelijke muziek. De mannen begonnen als los/vaste
groep met het maken van muziek bij allerlei gelegenheden,
gewoon om er plezier aan te beleven en dat met anderen te
delen. Want, zeggen ze: ‘It is foar ús Willewurk!’

Audysje
It stik wurdt takom jier ein juny/
begjin july 2017 opfierd yn it
Hemmemapark. In moaier dekor
- flak by dêr't Hemmemastate
stien hat - is der net. Ynkoarten
mear nijs en oer wannear’t de audysje is. Wa út Berltsum en omkriten wol net in kear meidwaan
yn sa’n grut stik. In erfaring op
himsels ● Durk Dijkstra

Kofjemoarn
Berltsum

Schwichtenberg-concert van OpMaat en Hjirris: beregezellig! In
het kader van de uitwisseling tussen Berltsum en Schwichtenberg was er vrijdag 6 mei j.l. een populair concert in de Kruiskerk, om onze Duitse gasten te laten horen wat Berltsum op
muzikaal gebied zoal te bieden heeft. Nou, heel wat!

De laatste woensdag van de
maand organiseert St. Welzijn
Middelsee een kofjemoarn
voor 55-plussers.

dan ook lekker: muzikale vaklui!
Tjipke Pasma gaf de nodige uitleg
- in het Duits - bij de korpsnummers. Ik stip er nog twee aan: het
schitterende Jiddische nummer
“Bessarabyanke”, dat je in een
supersnel tempo moet spelen,
wil het klinken als echte Klezmermuziek. We spéélden het
supersnel! Het korps sloot af met
een ‘kraker’ uit het marsenrepertoire: The Standard of St. George,
wat onze dirigent noemde een
“Aus-schmeisser”. Het publiek reageerde enthousiast. Tijdens de
“neisit” liet Hjirris opnieuw van
zich horen, in het portaal gaven
ze een ‘after-concert’ wat in de
smaak viel.
Ons volgende concert is op zondag 22 mei 2016, 11.00 uur in de
Ald Skoalle te Wier ●

11.00 uur	Koffieconcert OpMaat, Ald Skoalle
te Wier
25 mei
13.30 uur	Sape de Haan kaatspartij
		
(basisschool-jeugd)
29 mei t/m 4 juni
Anjer-collecte (door OpMaat)
3 juni
18.00 uur
Oud papier - OpMaat
4 juni
10.00-17.00 uur	Schuurverkoop Berltsum,
		
Mulseleane 10
10 juni
18.30 uur	Rondgang door het dorp door
OpMaat (Avond 4-daagse)
13 juni
Niet bekend	OpMaat speelt tijdens werkbezoek
Koninklijk paar te Wier
18 juni
16.00-22.00 uur	It Berltsumer Rûntsje &
		
Midzomermarkt op het Dorpsplein

BAUCK! (ôfkomstich fan Skylge)
komt oan de ein fan de 15e ieu
yn dat Berltsumer kastiel telâne
yn it spannende einspul fan in
selstannich Fryslân. Mear fan
belang as Grutte Pier (doe ‘t de
selstannichheid fan Fryslân al fuortjûn wie), hat Bauck dêryn in
krusiale rol spile.

Muzikale noot van
Muzykferiening ‘OpMaat’

Korps “OpMaat” en de groep
“Hjirris” lieten afwisselend horen wat ze allemaal kunnen.
Ons korps, en met name dirigent Tjipke Pasma, had een leuk
en afwisselend programma gemaakt. Het korps begon met “As
the Deer”, een geestelijk gericht
stuk geïnspireerd door psalm 42
(“Het hijgend hert, der jacht ontkomen”) op een nieuwe melodie.
Het “Concerto d’Amore” van Jacob de Haan stamt al uit 1995.
Twintig jaar oud, maar nog
steeds fris! Muziekgroep “Hjirris” bestaat uit 5 enthousiaste
Berltsumers, die covers van beroemde nummers zingen en spelen: van The Beatles, de Everly
Brothers, Cat Stevens, noem
maar op. De arrangementen zitten goed in elkaar, en klinken

AGENDA
22 mei

De sykaksje nei ôfbyldings fan it kastiel fan Hemmema. Wy binne drok dwaande mei it Iepenloftteaterstik BAUCK! As je yn sa'n skiednis dûke dan wolle je fansels ek graach witte oft der in ôfbylding bestiet fan Hemmemakastiel of -state.
Neffens eardere artikels yn Op
'e roaster fan Arend Douma, hat
der yn it gemeentehûs in tekening hongen fan Hemmemastate
dy't oanbean wie fanút Berlicum
yn Brabân. Dêr koenen se de tekening net thús bringe.
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Deze zal vanaf nu plaatsvinden
in Berlinga State. De kosten zijn
€ 2,50 per persoon. Tijdens de
kofjemoarn is het de bedoeling
dat er zo nu en dan een gastspreker komt of dat er een activiteit
wordt gedaan. Tussendoor kunt
u even met uw buurvrouw of
buurman praten.
De eerst volgende keer zal zijn
op woensdag 25 mei 2016. Deze
morgen zal iemand van Zien
ons iets vertellen over daklozenopvang. Voor meer informatie/
ideeën of staat u er open voor
dat de deelnemers van de kofjemoarn nu eens bij u op locatie
komen? U kunt contact opnemen met Sieta Kuipers, ouderenwerker van Stichting Welzijn
Middelsee. Tel. 0518-460805 of
e-mail:
s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl ●

Ooit, bij een optreden op het straatfestival van Harlingen waaide
het zo hard dat er bij de Hema wasknijpers gekocht werden om de
bladmuziek vast te zetten. En ziedaar, de naam van de band was
geboren: ‘De Waskknipers’. Na wat personele veranderingen in de
groep werd gekozen voor een nieuwe naam: ‘De Nije Knipers’.
De bezetting van de band is nu Dries Dalstra (accordeon), Ben
Scheepstra (zang), Cor van Croonenburgh (gitaar) en Pieter Plantenga (slagwerk). Ze spelen bij jubilea, openingen en straatfeesten.
Vaak ook in serviceflats of bejaarden- en verzorgingscentra, ‘foar
grize kopkes dy’t it âlderwetske dûnsjen noch goed behearskje.’
Met muziek uit de jaren ’20 tot ’70, variërend van Friese liedjes
tot tango’s en walsen, zijn ‘De Nije Knipers’ in staat om bij jong en
oud een glimlach op het gezicht te toveren. Herkenning en herinnering gaan hand in hand.
Nu willen de mannen een volgende stap maken, door een serie
‘echte’ concerten te geven in de vorm van een muzikale wereldreis. De première vindt zondag 22 mei plaats in de Ioannis Teatertsjerke. Want, vinden ‘De Nije Knipers’, ‘deze kerk is met z’n
bescheiden afmetingen bij uitstek geschikt voor ons nieuwe muzikale avontuur’.
De groep zal het publiek meenemen op een muzikale reis om de
wereld, waarbij vele landen worden aangedaan. Uit al die landen
hebben ze muziek uit verschillende perioden op het programma
staan. Van dansmuziek tot luisterliedjes en van exotische muziek
tot meezingers. Maar wel altijd vrolijk en herkenbaar.
Nije Knipers
Zondag 22 mei 2016 om 15.00 uur
Ioannis Teatertsjerke, Lautawei 5a, Wier
Entree € 7,50
Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123
www.ioannistheatertsjerkewier.nl ●

www.robs-tuincentrum.nl

Veilingverse aanbiedingen
en voordelig geprijsd
(Let op onze wekelijkse aanbiedingen in de Franeker Crt.)
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Bakkerij Wijnsma
al 25 jaar een begrip
in Berlikum en wijde
omgeving.

ook
Wij serverenak met
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Fysiotherapie • Kinderfysiotherapie • Bekkenfysiotherapie

Elke week
me:
vaste recla
Maandag
ollen
4 Krentenb

+2

gratis

Dinsdag
Brooddag

3+1 gratis
(€ 1,65 p/st)

Woensdag
odjes
Puddingbro
4 voor

€

3,50

Donderdag
s
Zak broodje

€

1,00

Al heel vroeg in de morgen zijn 7 bakkers druk
in de weer om een groot assortiment brood en
banket te bakken, vers en van topkwaliteit.

Buorren 10, Berltsum | Tel. 0518 - 461 406
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Volgende maand
uw advertentie hier?

Tichelersdyk 28b Berlikum

■ MATRASSEN, LATTENBODEMS, DEKBEDDEN,
KUSSENS, BEDLINNEN

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

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

Colofon
Op'e Roaster
Redactieleden:
Henny van der Graaf
Jan Joostema
Dick Abma
Geertje Miedema
Henk Muller
Karina de Vries
Harmke Siegersma
Oplage
Dorpskrant Op ‘e Roaster verschijnt iedere maand (behalve
in augustus) in een oplage van ca. 28.000 exemplaren.
Verspreiding
Zie colofon ‘De Stienser’ door: FRL Leeuwarden (tel. 058-2154157)
Opmaak
Brandsma Offset Ferwerd
(Druk- en zetfouten voorbehouden)
Email
Advertenties: roasteradvertenties@gmail.com
Kopij: roaster.berlikum@gmail.com

Adverteren
Aanlevering: Advertenties kunt u digitaal aanleveren per
email. Graag als JPG-, EPS-, TIFF- of PDF-bestand.
Kopij
- 	Kopij (max. 350 woorden) kan worden aangeleverd in een Microsoft Word file en gemaild naar:
roaster.berlikum@gmail.com
- 	Foto’s die geplaatst moeten worden als apart bestand aanleveren.
	Let op: Foto’s of illustraties gedownload van internet zijn
soms ongeschikt voor plaatsing in de krant. Zorg ervoor
dat de afbeeldingen in het uiteindelijke formaat een resolutie hebben van minstens 300 dpi (min 1 MB) in JPG, TIFF
of PSD file.
- Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde.
- 	De redactie behoudt zich het recht voor tekst in te korten
of artikelen te weigeren.
Sluitingsdata voor de eerstvolgende editie van
Op ‘e Roaster
• Advertenties dienen uiterlijk woensdag 8 juni 2016 aangeleverd te worden per email: roasteradvertenties@gmail.
com.
• Kopij dient uiterlijk woensdag 8 juni 2016 op de redactie
aanwezig te zijn via roaster.berlikum@gmail.com
Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster:
zaterdag 18 juni 2016

