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Tina Petra Tijsma, een Berltsumer om utens
in het middelpunt van Europese innovatie
Als redactie zijn we steeds op zoek naar verhalen van inwoners die hun leven buiten de landsgrenzen invullen. Op de dag van het interview is Tina Petra met haar partner en twee kinderen bij
haar ouders Rients en Wokke op bezoek. Aan het nummerbord van de auto is te zien dat we met
Berltsumers om utens hebben te maken, in dit geval België.

Manon: “Mem, at ien gûlt en de oare is hiel bliid, krije je dan
in reinbôge?”
Brecht (2) lit in boer. “O sorry mem, ikke liet in bier.”

in de regio Groningen zijn juist
voor Tina Petra en haar collega’s
een stimulans om nieuwe kansen te zoeken en deze te benutten, zoals waterstof en datacenters om meer werkgelegenheid
aan te trekken.
Tina Petra is net als haar werk,
een brok energie. Samen met
haar man Jens, zoon Storm en
dochter Brechtje wonen ze nu
in Overijse ten zuidoosten van
Brussel. Met in de achtertuin een
groot bos dat ooit door koning
Leopold is aangelegd met bijzondere bomen en planten afkomstig uit alle werelddelen.

Tina Petra Tijsma en haar man Jens.
Tina werkt in België bij Engie,
een energiebedrijf dat bekend
staat vanwege haar innovatieve
aanpak. De weg naar deze werkgever in België heeft voor Tina
Petra vele tussenstops gekend,
zo blijkt uit haar toelichting.
Na haar studie Technische
Scheikunde in Groningen en
Innovatieve Wetenschappen in
Eindhoven, studeerde ze af in
Bretagne (F).
Voor Engie werkte ze onder meer
in Bergen op Zoom bij het bedrijf
dat de kunststof onderdelen produceert voor de auto’s van het
merk Smart.
En bij de steenkoolcentrale in
Nijmegen. Ze was in dit bedrijf
de eerste vrouw die werkzaam
was in de bedrijfsvoering. Een
wereld die werd gedomineerd
door stoere kerels met grote
tatoeages zoals Tina Petra dit
beschrijft. Als een behendige
jonge vrouw met kennis van
zaken weet zij zich daar goed
staande te houden.
Via het bedrijf van Electrabel
in Zwolle en later in Leuven
(B) raakt Tina Petra steeds meer
betrokken bij allerlei innova-

tieve projecten om op nieuwe
manieren energie op te wekken.
Het enthousiasme waarmee ze
haar verhaal doet is indrukwekkend. Overtuigd van kansen en
goed geïnformeerd, geeft ze met
kennis van zaken een heldere
uitleg hoe de energiemarkt er
heden ten dage uitziet en hoe
deze er in de nabije toekomst uit
zou kunnen zien. De CEO van
het bedrijf realiseert zich dat
kennis van de nieuwste mogelijkheden en technieken bij de
jongeren aanwezig is. Maar ook
uit de wijze waarop het bedrijf
met vernieuwingen naar buiten
treedt: “Bij ENGIE leiden jonge
medewerkers topmanagers op.”
Dat lijkt op een inspirerende
omgeving? “In deze omgeving
werken is voor mij als een kind
in de snoepwinkel: Er is altijd
een nieuwe uitdaging”, reageert
ze geestdriftig.
Zo is ze betrokken bij windenergie, opslag van energie (batterijen zo groot als een zeecontainer) en waterstofenergie. Ook de
Eemscentrale in Delfzijl maakt
onderdeel uit van Engie. Dat
betekent dat ze ook daar regelmatig is te vinden. De negatieve
reacties omtrent het gasverbruik

Samir (10): “Ik heb zaterdag niet gevoetbald, want ik was
niet gewakkerd.” (had zich verslapen).
OPROP: Hawwe jo ek in leuke útspraak fan jo bern, jo pakke-/beppesizzer as miskien fan jo buorjonkje? Stjoer it ús ta!
Roaster.berlikum@gmail.com ●

Schelpenpad rond ijsbaanterrein wordt leefbaar ingericht
Veel Berltsumers en bezoekers klaagden afgelopen winter
over het onbegaanbare schelpenpad rondom het ijsbaanterrein. De reden was dat de ijsbaan verbreed is en het pad door
verzakking alleen met laarzen of waterdichte schoenen te
bewandelen was.

Wat maakt het wonen in het buitenland bijzonder? “In Overijse
wonen veel mensen die o.a. bij de
Europese Commissie in Brussel
werken. Het betekent een mengelmoes van talen, afkomst en
culturen. Je moet je eigen netwerken weer opzetten. Er is veel
minder saamhorigheid zoals we
dat bijvoorbeeld in Berltsum
kennen. Wat dat betreft mogen
Berltsumers best trots op het
eigen dorp zijn. Onze kinderen
genieten bij pake en beppe dan
ook van de ruimte om te spelen
en te fietsen.”
Wat kun jij de jongeren van
Berltsum meegeven op basis van
jouw ervaringen tot nog toe?
“Als je wat wilt bereiken en je
houdt van afwisseling, moet je
kansen grijpen. Stap op de trein
die langs komt en wacht niet af,
want dan ben je meestal te laat
en blijf je zitten met de gedachte
‘Had ik maar….’.”
Hoe lang blijf je nog in België?
“Durf ik niet te zeggen. De
bedrijven zijn groot en opereren wereldwijd. Er zullen beslist
veranderingen komen die tot
nieuwe kansen leiden. Op dit
moment zijn er nog voldoende uitdagingen voor innovatie
bij mijn huidige werkgever en
komen we met veel plezier en
regelmaat terug in Berltsum.” ●
DICK

De kuilen in het schelpenpad worden dichtgemaakt met nieuwe schelpen.
De nieuwe aanplant is aangebracht rondom de ijsbaan voor de zomer- en
wintergast.
Maar daar komt per maandag 6 maart een grote verandering in.
Compleet uitgerust met een schaftkeet en toiletvoorziening in de
Moddergatsreed werken vijf mannen met kruiwagens om de gaten te vullen met schelpen. Ondertussen heeft de gemeente ook
de jonge aanplant met struiken al weer herplant toen de elzen
en wilgen eruit moesten vanwege de verbreding van de ijsbaan.
Er staan nu o.a. jonge hazelaars, meidoorns, ligusters, vlieren en
cornus masten ingeplant aan de voorkant en de achterkant van
de ijsbaan. Een kleurrijke variatie aan nieuwe struikbeplanting.
In combinatie met het begaanbare schelpenpad als alles klaar is,
wordt de weg van de Moddergatsreed naar Berltsum over het schelpenpad weer genieten voor alle doelgroepen. Bovendien vormen
de struiken luwte voor schaatsers op de ijsbaan. In de voorjaarsperiode kan iedereen weer normaal wandelen of fietsen rondom de
ijsbaan ●
Hieke Joostema-Greidanus, Berltsum
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Carnaval!!
Sneon 4 maart wie it wer sa fier. Carnaval yn Berltsum, Piipeldonk wie der klear foar! De ranja stie klear, it fet waarm,
slingers en ballonnen oan it plafond en de fesstmuzyk oan.

Bern mei in ferhaal: Jochum Kuperus
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Jochum Kuperus. Hij 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 hij ons iets over zich zelf.
Wij horen iets over zijn hobby’s,
school en hoe hij het vindt om
in Berltsum te wonen. Het eerste half jaar op school is alweer
ruimschoots achter de rug, benieuwd dus hoe het Jochum tot
aan nu toe bevalt! Veel leesplezier gewenst met zijn eigen geschreven verhaal!

Kleurig en fleurig verklede kinderen tijdens het Carnaval van Piipeldonk.

Ik ben Jochum Kuperus, ik ben
11 jaar. Ik woon met mijn broertje Floris, mijn vader Frans en
mijn moeder Christa. Ik woon
in Berlikum op de Bitgumerdijk
22. Mijn hobby’s zijn voetbal en
gamen.

De bern stiene al klear op it doarpsplein, nou ja bern.... Spookriiders, plysjemannen, prinsessen, heksen, susters en noch folle
mear. Yn’e fierte hearden wy it korps al oan kommen, mar doe’t
se de hoeke om kamen seachen wy Donald Trump mei in hiel soad
ferklaaide muzykanten. De bern en it korps seachen der prachtich út. Dêrnei mei alle bern efter it korps oan yn’e optocht nei
Piipeldonk. Minsken oan de kant fan’e dyk swaaiden en iederien
fûn it prachtich. Yn Piipeldonk krigen de bern ranja, patat en frikandellen. Der waarden leuke spultsjes dien. Der wie ek in priis
foar de moaiste outfit. Dit jier gie de wisselbeker nei Fardau en
Tirza, dy’t ferklaaid wiene as Trolz! Wy sjoche werom op in slagge
carnaval. Frijwilligers, patatbakkers en Muzyk ferieniging OpMaat
bedankt!! Ek docht it Piipskoft dit jier wer mei oan de Rabobank
Clubkas Campagne. Stimme kin fan 29 maart oant en mei 7 april!
Mei it bedrach dat wy dan krije, kinne wy wer allegearre leuke
dingen regelje foar de bern yn Berltsum en omkriten. Dus STIM OP
IT PIIPSKOFT!! Fierder binne wy al wer drok mei it organisearjen
fan de Avond-4-daagse. Jimme hawwe misskien wol in bytsje yn’e
gaten dat it Piipskoft op it momint net sa folle as oars organisearret. Dit komt troch in tekoart oan frijwilligers. En moatte wy mei
in lyts groepke alles dwaan en dat slagget net altyd. Wy kinne dit
jier dêrom ek net helpe mei Keningsdei. Wy fine dit tige spitich.
Foar it nije seizoen binne wy dus opsyk nei frijwilligers en bestjoersleden. Wa kin ús helpe? Stjoer in mail nei piipskoft@gmail.
com of fia facebook! ●
Froukje-Berber Oliver, Foarsitter It Piipskoft

Mijn favo game is FIFA 17. Ik
voetbal bij SC Berlikum JO-13 1.
Mijn favoriete voetbalclub is SC
Cambuur. Momenteel vind ik
van SC Cambuur de beste speler
Martijn Barto. Ik zit op OBS Lyts
Libben in groep 8. Ik vind school
wel leuk en heb zin in volgend
jaar. Mijn lievelingsvak is gym,

Eartiids en No…

Ook hebben de kinderen een
lovebird gemaakt en mooie valentijnsharten geverfd ●

Foarnammen
In soad Fryske nammen binne fan Germaanse oarsprong.
Eartiids hiene minsken allinne mar foarnammen. De bern
krigen in namme dêr’t faak in winsk fan de âlden yn siet.
Nei it ynfieren fan it Kristendom krije bern nammen út de
bibel en yn de rin fan de tiid binne der in hiel soad feroarings en ferkoartings. Friezen steane der wol bekind om
dat se harren bern ferneame. De earste soart wurdt dan nei
de heit fan de heit neamd en de earste dochter nei de mem
fan de mem. (Ut: Jelle Bangma e.o., Flotwei Frysk, WoltersNoordhoff, Grins/ Afûk, Ljouwert, 1995)
Sûnt de jierren tachtich binne foarnammen in stik koarter wurden. Jonges ha meastentiids in foarnamme mei ien wurdlid,
famkes in foarnamme mei ien as twa wurdlidden. Famkes foarnammen binne ek gauris wat langer om’t se in geslachtoantsjutting hawwe, tink mar oan –a, -tje, -inne en soks sa wat. Troch
de jierren hinne feroaret dêr ek it ien en oar, jonge âlders geane
mei harren tiid mei, en dêr is neat op tsjin. Wa fan jimme is
ferneamd nei in pake as beppe, as miskyn wol nei in oar? Ik
sels bin al ferneamd, nei myn beppe. En ik mat sizze dat ik dêr
best grutsk op bin. Ik fyn it bysûnder en spesjaal as je ferneamd
wurde. Hjoed de dei sjoch ik dat der lang safolle net mear ferneamd wurdt. Hjoed de dei krije bern nammen dy’t somtiden
hiel hip binne, as krije bern de namme fan in bekinde sporter,
sjonger as sokssawat. Dat is natuerlik moai, mar ik bin liuw ik
noch wat mear fan eartiids. It aardige oan in foarnamme is om
út te sykjen wêr’t se wei komme. Ik soe sizze, gean ris op syk
nei de oarsprong fan jo namme en wa wit komme jo ta moaie
ûntdekkingen ●
Stoarmke

Jochum Kuperus
omdat het lekker actief is. Ik
weet nog niet wat ik wil worden.
Wat ik van Berlikum vind, ik
vind het een mooi dorp met bijna
alles wat je nodig hebt. Ik zou er
ook altijd blijven wonen. Ik zou
nog wel iets willen toevoegen
aan Berlikum namelijk een pannakooi. Ik kende “Op ‘e Roaster”

niet. Maar ik vind het wel leuk
dat ik er in sta.
Jochum
Tot zover de bevindingen van Jochum Kuperus in deze jeugdrubriek. In de volgende editie weer
een ander persoon van groep 8
voor deze rubriek! ●

Nieuws van Kinderopvang Okidoki
Van maandag 6 t/m vrijdag 17
februari hebben we bij kinderopvang Okidoki gewerkt met
het thema ‘Alles is liefde’.
Tijdens dit thema stond het boek
‘Kikker is verliefd’ centraal.
We hebben samen met de kinderen hartjekoekjes gebakken,
die ze mee naar huis mochten
nemen in een zelf geschilderd
koektrommeltje.

Alles is liefde bij Okidoki.

Nieuw van OBS Lyts Libben
Ouders van de kleuters mochten in de klas iets vertellen over hun hobby.
Roos en haar vader hebben iets
verteld over postduiven. Ze hebben er thuis wel 130! Vier duiven hadden ze mee naar school
genomen om te laten zien. Een
heel jong duifje van tien dagen
oud, twee van vier weken oud
en nog een heel bijzondere duif,
die zelfs prijzen heeft gewonnen.
Deze duif, zij heet ook Roos, was
het snelst weer naar huis gevlogen vanuit Frankrijk!

De moeder van Sophie is dokter.
Ze was bij ons in de klas om hier
iets over te vertellen. Dit onderwerp sprak natuurlijk wel aan,

want iedereen is wel eens bij de
dokter geweest. Tot ieders plezier mochten de kinderen elkaar
verbinden en een prikje geven ●
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Berltsum yn bedriuw
Anneke Vrij gaat op voor haar finale met “TWA”
Het prachtige Friese woord “Ynstekster” is verbonden aan de rol die Anneke Vrij bij de Berltsumer
toneelvereniging “Elts Syn Rol” vervuld. Het Nederlandse woord souffleuse zal menigeen waarschijnlijk bekender in de oren klinken en heeft alles te maken met een onmisbare schakel in het
toneelgebeuren.

“Markthal Berltsum” in
seldsum begrip yn Berltsum!
Dit jaar bestaat de Markthal in Berltsum alweer 29 jaar,
daarvan runnen Douwe Bakker en Klaziena Bakker nu ruim
18 jaar de Markthal. Naast het runnen van een bedrijf zijn
Douwe en Klaziena ouders van Feike, Pier en Jeanet. Oudste
zoon Feike helpt graag mee in de winkel.
“De Markthal is ea begûn mei it opkeapjen fan restanten. Hjoed de
dei biedt ús winkel in grut assortimint oan spul foar jong en âld.
Fan ark en húshâldlike artikels oant bêden, matrassen en boartersguod” aldus Klaziena. Vroeger werd alles groots en veel opgekocht,
iedereen had vaak hetzelfde in huis. Vandaag de dag is dat wel anders. “Wy moatte mei de tiid en de seizoenen mei gean. Hjoed de
dei wol elk net mear itselde yn hûs ha as in oar, elk wol wat oars.
Dat betsjut dat ús assortimint folle mear fariaasje ha moat.”
Douwe en Klaziena werken fulltime in het bedrijf en dat moet ook
wel. Vijf dagen, van dinsdag tot en met zaterdag, is de winkel geopend. Tijd voor hobby’s? “Hobby’s? Nee net echt. Wy wurkje elke
dei yn de winkel, in jûn op de bank as yn’e tún is dan ek noflik. Wy
meie graach mei de bern mei gean nei harren sport en dat besjen.”
Kort geleden is de familie verhuisd naar het bedrijventerrein achter de winkel en dat voldoet prima. “Ik fyn de romte hearlik en ik
kin fier sjen. Ek mei ik graach even prutse en frommelje.
De Markthal zit alweer ruim acht jaar in het huidige pand. Hiervoor zat het in het gebouw naast het huidige pand. Vroeger vond
de opslag van artikelen plaats in een van de loodsen in het dorp. Er
werd regelmatig heen en weer gereden om artikelen aan te vullen.
Een mooi concept, maar echt ideaal was het niet. Toen later het
huidige pand gebouwd werd, is besloten de Markthal te verhuizen
naar het huidige pand en het vorige pand te verkopen. “It pân
dêr’t wy no sitte, hat safolle mear romte. We kinne alles no yn ien
hal hâlde en hoege net mear op en del te riden foar artikels. Dizze
hal hat in grutte souder dêr’t wy al ús spul op kwyt kinne. Derneist
is dit pân ek handiger. De paden binne moai breed, de flier is egaal
en de stellingen binne wer kreas, it is wat mear fan hjoed de dei.”

Na 7 jaar “ynstekken” vindt Anneke Vrij het tijd worden voor iets anders.

Met het stuk “Twa” neemt Anneke na zeven uitvoeringen en
evenveel jaren afscheid van een
rol die minstens evenveel energie
vereist als de vertolkingen op het
podium. Alertheid, affiniteit met
toneelspelen, de spelers en uiteraard een gedempte duidelijke
spraak is hierbij een vereiste!” Je
kinne nea fersake, moatte skerp
wêze en ek in bytsje subtyl.”
Met deze kwalificaties is de souffleuse eigenlijk de katalysator
van het stuk en de persoon die
voor de continuïteit zorgt met
“influisteringen” bij de spelers
die even hun tekst kwijt zijn. Anneke deed het al die jaren met
veel liefde en nam in de loop
der tijd zelfs een deel van de regie voor haar rekening. Anneke
heeft altijd affiniteit met het toneelgebeuren gehad. Geboren en
getogen in Achlum, waar haar
ouders het dorpscafé bestierden,
trok het toneel meteen haar belangstelling. In Achlum deed
Anneke haar eerste toneelervaring op en ook in Zürich waar zij
werkte in hotel restaurant “De
Steenen Man” was zij onderdeel
van enkele toneelproducties.
Na deze periode was het Jan Vrij
die Anneke middels een huwelijk naar Berltsum loodste en er
een nieuwe episode in haar leven aanbrak. Anneke voelde zich
al snel thuis in Berltsum, maar
met de geboorte van de kinderen
Kobus, Hieke en Janette werd het
echt haar dorp. Haar jongste telg
Janette zat al vroeg bij het toneel

en toen de toenmalige souffleuse
Joke Wassenaar ermee ophield
kwam er een plekje vrij. Deze
vacature leek Anneke wel wat.
“Ik ha mysels oanmeld. It toaniel
luts my altyd al en ik seach dizze
funksje wol sitten.”
Het werd een keuze waar Anneke nooit spijt van heeft gehad. Ze
kijkt dan ook terug op prachtige
jaren. “In geweldige sfear mei in
prachtige ploech minsken. Mei
it spyljen fanatyk en serieus mar
dêrneist ek de nedige ûntspanning yn in freonskiplik fermidden.” Want dat staat voor Anneke voorop, het plezier in de ploeg
waarmee zij haar passie deelt.
Vanaf het begin van de oefenavonden, ruim een halfjaar voorafgaand aan de uitvoering, volop
bij de les! Uitgangspunt is hierbij
een mooie uitvoering realiseren
van een mooi toneelstuk waarin
de spelers tot hun recht komen
en waarbij het publiek vermaakt
wordt en tevreden huiswaarts
keert. “Je dogge it foar de minsken. Ek foar harren is it in gesellich jûntsje út. Binne sy tefreden,
dan binne wy it ek!”
Nog altijd is er na al die jaren die
“wedstrijdspanning”. Zoals ook
de acteurs dat hebben op het podium, zo is er ook bij Anneke altijd even dat “onderbuikgevoel”.
Gezonde spanning die een vereiste is om te presteren. Net als de
toneelspelers levert Anneke als
“toneelfluisteraar” een topprestatie. Steeds maar weer die alertheid opbrengen om tijdig op de
juiste toon het geheugensteuntje

te zijn. De ene keer bijna zonder
intercepties, een andere keer
iets frequenter maar voor het publiek hopelijk onopvallend.
Je mag het eigenlijk wel typeren als een vertrouwenspersoon
waar de toneelspelers blind op
kunnen varen. Een geruststellend gevoel in elke productie. In
deze toneeljaren een goede samenwerking met achtereenvolgend Siebe van der Ploeg, Egbert
Holl en nu Janneke Bergsma als
regisseur. Ook schitterende producties zoals “Ien fleach oer it
Koekoeksnêst” en “Hotel de Botel”, maar ook haar slotakkoord
deze maand “TWA”. “In prachtich stik mei emoasje. In laits
en in trien, it sit dêr allegear yn.
Sjen dus!”
Voor Anneke valt straks het doek
en het voorlopig laatste applaus
zal ongetwijfeld een apart en
dubbel gevoel geven. Nu eerst
even een jaartje gas terug en opladen voor een nieuwe uitdaging
die er straks ongetwijfeld weer
zal zijn. Alle opties zijn open en
ook het toneelgebeuren blijft altijd bij haar “favorieten” staan.
“Ik wit tink ik no al dat ik it freeslik misse sil.”
(Via de website eltssynrol.nl kunt
u nog kaarten bestellen, er zijn
nog enkele kaarten beschikbaar.
Ook degene die belangstelling
heeft om de taak van Anneke als
“ynstekster” over te nemen, kan
zich via deze site melden.) ●
JAN J

Al bijna 30 jaar is de Markthal een groot begrip, niet alleen in
Berltsum, maar in heel Friesland. Meer informatie kunt u vinden
op de facebookpagina www.facebook.com/Markthal-Berltsum
en voor actuele openingstijden gaat u naar www.berlikum.com/
markthal ●

De Markthal is in 26 jaar veranderd van een restantenhal naar een pand
met een gevarieerd en modern aanbod.

Kofferbakmarkt
Zaterdag 18 maart en 1 april organiseert One Shop in Shop
(Bûtenpôle 2) een kofferbakmarkt.

1 april valt samen met het evenement "Kom in de kas". Openingstijden 10.00 - tot 17.00 uur. Tevens nog plaatselijke Standhouders
gevraagd. Info: www.facebook.com/oneshopinshop ●

Zijlstra Bouwt
v a n A t o t Z ...
Onze kracht is onze toegevoegde waarde. Die vertaalt
zich in zich in betrokkenheid, duidelijkheid en kwaliteit. Met onze specifieke klantgerichte aanpak en het
hoge kennisniveau weten wij zakelijke en particuliere
opdrachtgevers aan ons bedrijf te binden.

Jaaroverzicht activiteiten Stichting
Hemmemapark 2016
Ook dit jaar hebben bestuur en vrijwilligers veel tijd gestoken in het reguliere
onderhoud van het park. Daarbij moest Germ Siegersma, die het maaiwerk
voor zijn rekening nam, noodgedwongen verstek laten gaan. Anderen hebben
zijn taak ingevuld.

Bij ons staat de opdrachtgever centraal. Begrijpen,
creëren, realiseren en vooral ontzorgen zijn de kernwaarden waar wij voor staan.
Spreekt u dit aan? Bel/mail dan eens met Zijlstra Bouw
in Berlikum en vraag naar de mogelijkheden.

Zijlstra Bouw. Altijd in vorm.

Zijlstra Bouw BV
It Koartlân 1, 9041 VB Berlikum
T 0518 - 46 20 63
F 0518 - 46 10 37
E info@zijlstrabouw.nl
Site www.zijlstrabouw.nl

Tuinkriebels?
Maak nu een afspraak voor de

Een woning
kopen of
verkopen?

VOORJAARSBEURT
en je tuin kan er weer tegen.
Onze lijnen staan open,
ook voor offertes

Maak een afspraak op
nwf.vrĳehuizenmarkt.nl
of bel 0518 - 451314

Van Tuinen Tuinservice

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

Door de inzet van de vrijwilligers kon
over het jaar 2015 een klein batig saldo
worden bereikt.
In het park zijn 33 bordjes geplaatst bij
nieuwe fruitbomen met daarop gegevens
over het betreffende fruitras. Er zijn nu
96 soorten fruitbomen in het park.
We willen het onkruid langs de paden
niet meer spuiten. Het bestuur heeft nog
geen definitieve oplossing gevonden.
Binnen het reguliere onderhoud is er
ook sprake van “groot onderhoud”. Dit
jaar betrof dit:
• het dunnen van de boombeplanting op
de beide eilanden. De verkoop van het
vrijgekomen hout leverde ca € 400 op.
• het verharden van de toegangsdam
naast het huis van de familie Wassenaar.
Van de gepote stinzenflora in het park
zijn vier soorten, goed opgekomen.
Verder zijn we enkele terreingedeelten
aan het verschralen, zodat er natuurlijke
bloemenweiden ontstaan.
Het experiment met de bloemenweide
op de Pôle wordt voortgezet.
We zijn begonnen met de verkoop van
fruit aan Dijkstra State te Menaam. Ook

bij de SPAR zal fruit te koop worden aangeboden. De opbrengst in 2016 was €
500.
Dorpsactiviteiten in het Hemmemapark
• jaarlijks is Hemmemapark onderdeel
van de “Mudrun”.
• in 2017 zal het theaterspektakel Bauck
plaatsvinden in het Hemmemapark.
Stichting Hemmemapark yn doarp
en gea
• Er zijn nieuwe borden besteld voor de
Cultuurhistorische Fietsroute. Ze worden in het voorjaar van 2017 geplaatst.
• We willen de spectaculaire kanoroute
rond Berltsum opnieuw leven inblazen. De route zal van borden en informatie worden voorzien.
• Er komen richtingborden, zodat buitenstaanders het Hemmemapark gemakkelijker kunnen vinden.
Bestuur
De bestuurssamenstelling is hetzelfde
gebleven: M.T. van Hout, voorzitter; R.
Bouwma, secretaris; A. de Haan, penningmeester; K.H. Smits; G. Spijksma;
B.J. Wiersma ●

De Laatste Eer zoekt mannen voor onder de hoed
De mannen met hoed, de dragers van onze vereniging. Bij begrafenissen komen ze in actie.
15083533-1_VHM_Pstr_841x1189.indd 1
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Sybren van Tuinen

registermakelaar - taxateur

Sybren van Tuinen
registermakelaar - taxateur

* taxaties (o.a.-gevalideerd NHG)
* aan- en verkoop onroerend goed
* lid VBO-Taxateurs Unie-SCVM-NRVT
Neem vrijblijvend contact op
via tel. 0629.07.03.03

Wyt gu o d
ds7334 pxo
A klasse
7 kg
16 programma’s

Warmtepompdroger
AKTIE €499,5 jaar garantie
Ir C.M. vd Slikkeleane 4
9041 CH Berltsum
GEOPEND OP AFSPRAAK
www.wytguod.nl / 06-16096296

Voor onder die hoed zoeken wij twee
nieuwe mannen. We nemen namelijk
afscheid van oudgedienden Tjeerd Posthuma en Klaas Tolsma. Dit jaar worden ze 70, het moment om te stoppen.
Tjeerd kwam in 1975, Klaas schoof in
1979 aan. Mannen die al die jaren onze
leden in stijlvolle traditie mee naar hun
graf droegen. Waardevolle pijlers onder
ons dorpsleven. Een schoolvoorbeeld
van ‘mienskip’.
Wie vinden wij geschikt als drager?
• Je hebt enige kracht in de bouten. Fysiek komt het er best wel op aan, vandaar.
• Je werk moet flexibiliteit toestaan. Aan
een begrafenis is onze eigen agenda
ondergeschikt. Je hoeft natuurlijk niet
altijd beschikbaar te zijn.
• Je kunt je goed houden. Op het moment van een begrafenis zijn wij de
professionals, die hun emoties onder
controle moeten houden.
• Je insteek is dienend, op een bijzonde-

re manier draag je bij aan het gedachtengoed van de vereniging: onze leden
op een waardige manier begeleiden op
hun reis naar het graf.
• Je woont in of rond Berltsum.
Wat mag je verwachten?
• Je gezin trakteer je allereerst op de
slappe lach als ze jou met hoge hoed
op zien. Wees gerust, dat went snel.
• De hoge hoed en de rest, op de schoenen na, krijg je van de vereniging in
bruikleen.
• Als drager ontvang je een vrijwilligersvergoeding. Een kleine, als je de uren
ertegen afzet. Je bent al snel circa 4
uren bezet, inclusief wachturen.
• Een mooie ploeg mede-dragers, die je
gaandeweg leren, hoe toepasselijk, van
de hoed en de rand.
Ben je geïnteresseerd? We gaan graag
met je in gesprek ●
Het bestuur | dle.berlikum@gmail.com

Samar in Momint...
voeg- en metselwerk
■ stralen
■ betonrenovatie
■ kelderafdichting
■ kitapplicatie
■

Berltsum
0518-41 92 95

www.siegersmagevelrenovatie.nl

"Lijst TWA" niet ontevreden over aantal behaalde zetels.
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Rabobank Clubkas Campagne. Stem op onze club!

Links, rjochts as
dochs rjochtút

Muzykferiening ‘OpMaat’ doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne van de Rabobank. Leden
van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland kunnen tussen woensdag 29 maart en vrijdag 7
april stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs. Hoe meer stemmen een club krijgt, hoe hoger
de bijdrage. U steunt ons toch ook?
Hoe kunt u stemmen?
Het is voor muzykferiening ‘OpMaat’ belangrijk om zoveel mogelijk stemmen te krijgen. Wij
kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor het opleiden van
onze jeugd. Het zou fantastisch
zijn als u, uw familie en vrienden, helpen bij het realiseren
van dit doel, door op ons te stemmen tijdens de Rabobank Clubkas Campagne.

Alleen voor leden van de
Rabobank
Dit kan alleen als u lid bent van
Rabobank
Leeuwarden-Noordwest Friesland
Maar let op: niet iedereen met
een Rabobankrekening is automatisch lid van de bank. Via
Rabo Internetbankieren kan onder het tabblad 'Mijn gegevens'
worden opgezocht of iemand al
lid is.

Wegens succes
speelt Elts syn rol
een extra avond!

Zaterdag 8 april staat Wier
op z’n kop

Dit weekend is het dan zover:
toneelvereniging Elts syn rol
maakt zich op voor de première van het toneelstuk TWA!

Wij als V.v.V. Wier bestaan
dit jaar 100 jaar en hierdoor
worden het gehele jaar diverse
activiteiten georganiseerd in
het dorp Wier.
Op zondag 7 mei 2017 organiseren wij als bestuur een jubileum
partij. Wij zijn nu op zoek naar
(oud) leden die zich willen aanmelden voor deze jubileumwedstrijd van V.v.V. Wier.
Opgave bij Ytsje Kloostra -Terpstra via de mail k.kloostra@upcmail.nl of tel. 051462404.
We rekenen en hopen natuurlijk
op een grote deelname deze dag
●

Kom in actie!
Beslis mee van 29 maart t/m 7
april en help onze club bij het realiseren van een goede jeugdopleiding Alvast bedankt voor uw
steun! ● Muzykferiening ‘OpMaat’

Rommelmarkt, Bootsale en Keep Them Rolling. Op 8 april vanaf
10.00 uur wordt het gezellig druk in Wier. V.v.V. Wier bestaat op
22 april 100 jaar. Daarom is heel 2017 uitgeroepen tot jubileumjaar barstensvol leuke activiteiten.

Zaterdag 18 en zondag 19 maart
en op 24 en 25 maart kunt u genieten van een prachtig toneelstuk. Voor degene die graag wil
komen, maar niet kan op een van
deze dagen, is er goed nieuws: er
komt een extra avond en wel op
woensdag 22 maart om 20.00
uur. Via de website www.eltssynrol.nl kunt u kaarten bestellen ●

Oproep aan leden
en oud leden van
de V.v.V. Wier,

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over
het lidmaatschap en de Rabobank Clubkas Campagne op
www.rabobank.nl/lnwf.

“Impressie verbouw Ald Skoalle Wier”

Bootsale
De Jubileumcommissie van V.v.V.
Wier organiseert een Bootsale op
de Lautawei in Wier. Ieder die
dat wil kan zijn spullen verkopen vanuit de kofferbak of aanhangwagen van zijn of haar auto.
Het standgeld voor een 1-personenwagen is € 10,-. Een personenauto plus aanhangwagen
€ 15,-. Opgave is mogelijk tot 1
april bij Ytsje Kloostra (e-mail:
k.kloostra@upcmail.nl).
Maarrrrr, ook na 2017 willen we
graag doorgaan met de organisatie van deze activiteiten en een
goede locatie, zoals het dorpshuis d’Ald Skoalle is daarbij natuurlijk onontbeerlijk.
Rommelmarkt in en rond
d’Ald Skoalle
Er zijn verbouwplannen voor
d’Ald Skoalle zodat er ook in de

toekomst nog veel gebruik van
gemaakt kan worden. Er is al
veel geld ingezameld, maar er
moet nog wel wat bij. Daarom
organiseert d’Ald Skoalle de rommelmarkt.
De opbrengst van deze rommelmarkt is voor de verbouw van
d’Ald Skoalle. Dus kom hier vooral ook even lekker sneupen en
wie weet komt u met iets leuks
thuis.
Keep Them Rolling
Het terrein naast het kaatsveld
aan de Lautawei wordt overgenomen door de oude legervoertuigen van Keep Them Rolling.
Vroegere tijden herleven met
deze prachtige trucks en jeeps.
Kom ook kijken en wie weet kun
je zelfs een rondje meerijden.
Tot zaterdag 8 april! ●

70 belangstellenden voor sportadviescafé
36 verenigingen uit drie gemeenten waren afgelopen woensdag 8 maart aanwezig tijdens het
eerste sportadviescafé voor de toekomstige Waadhoeke. Het adviescafé vond plaats op de Campus
Middelsee in Sint Annaparochie.
Veel animo was er voor de inspiratiesessie Meer Vrijwilligers in
Korte Tijd, waarbij Anne Prins de
deelnemers inspireerde hoe met
dit belangrijke thema binnen
de vereniging om te gaan. Aansluitend wordt er 11 mei in Sint
Annaparochie of omgeving een
complete cursus Meer Vrijwilligers in Korte Tijd gestart.

Ook de inspiratiesessies Financiën en Open Club werden goed
bezocht. De bestuurders kregen
tips en adviezen over de stappen
die gezet kunnen worden om
meer financiën binnen te krijgen. Bij veel deelnemers gingen
deelnemers wat belletjes rinkelen. Na afloop kon men onder
het genot van een gezond hapje

nog napraten met de aanwezige
buurtsportcoaches, beleidsmedewerkers, wethouders en andere
deelnemers. De aanwezigen waren erg positief over de avond en
geïnspireerd om met een aantal
thema’s aan de slag te gaan. De
buurtsportcoaches van Het Bildt
en Menameradiel kunnen terugkijken op een geslaagde avond ●

Witte jo welke rjochting de
bêste is? Yn je libben binne der gauris fan die mominten dat je
in kar meitsje moatte. Dat je op in krúspunt stean en betinke
moatte wêr at je hinne gean. Somtiden witte je eksakt hokker
ôfslach je nimme sille en in oare kear is het lestich in kar te
meitsjen.
Sjoch. Wy hûnen ha it net sa dreech. Wy gean wêr ‘t jim gean,
as wy strúne wat rûn oant wy in moai plakje fûn ha om ús del
te jaan. Mar jim minsken. Jimme steane faker foar in kar. De
earste jieren fan it libben rinne jimme oan de hân fan heit
en mem. Mar sy kinne je net altyd by de hân hâlde. Alders
moatte hun bern loslitte. Tegearre wurdt de kar noch makke
nei hokker skoalle at je gean sille at je in jier as tolve binne
mar dêrnei moat jimme it sels dwaan. Do kiest sels dyn earste
freontsje as freondintsje út (wat heit en mem der ek fan fine),
giest studearjen as oan it wurk, giest op reis as bliuwst thús,
giest trouwen as bliuwst by mem wenjen. Allegear saken wêr
‘t jim minksen út kieze moatte tidens jim libbenspaad.
Ien fan de meast resinte karren die jimme nimme moatte at
jim folwoeksen binne is dy fan je politike foarkar. No ja, nimme moatte. Je kinne der ek foar kieze om je stim net jilde te
litten. Ik kin my yntinke dat it lestich is dizze kar te meitsjen.
Der is de ôfunne tiid san protte sprutsen troch de minsken yn
de polityk mar tagelyk ha se ek sa’n bytsje sein. Hokker kar
meitsje je dan, as komme je der net út en stimme je mar net?
Mar fine jo eins ek net dat wannear je in stim krije, dizze ek
hearre litte moatte? Ha jo je stim jilde litten ôfrûne wike? Ik
ha woansdei efkes nei it Heechhout west en it foel my neat ôf
hokker bekinden at ik seach. Ek de jongerein kaam del. Allinich as tegearre mei heit en mem. De earste kear je stim jilde
litte dat is ek wol in bysûnder momint.
Dat fyn ik dan wer moai oan jimme minsken. Heit en mem
hâlde jimme hân fest, litte jimme los mar ast se nedich bist
dan nimme se dy wer mei op paad. Soms giest rjochtút, dwars
troch alles hinne. In oare kear slachst rjochts ôf en soms moast
efkes bystjoere. In foute kar kinst eins net meistje. Ik hear
jimme minsken wolris sizzen: “je kin better spyt ha fan wat je
al by it ein hân ha, dan spyt fan dat watso net oan doart hast”.
Ik liuw der wol yn. Al sist wolris oer in hobbel moatte.
It Berltsumer Hûntsje ●

Flink subsidiebedrag
FCP voor spektakel BAUCK!
Berltsum - Het Fonds Cultuurparticipatie (FCP) heeft het theaterproject BAUCK! beloond met een subsidie van liefst 15.000
euro. Het hoogst beschikbare bedrag per project.
“Hjir meitsje wy wer in grutte stap mei. Moai dat it fûns beleanet
dat der safolle minsken oan mei wurkje en wat it effekt fan it ferhaal oer de earste Fryske frijheidsstrydster BAUCK fan Hemmema
hawwe kin’’, is de verheugde reactie van Sijtze Sijens, voorzitter
van de stichting Grut Hermana.
Het idee achter het theaterspektakel BAUCK, de gezamenlijke participatie van talenten en profs uit de cultuur en de medewerking
van veel vrijwilligers hebben tot de subsidie geleid, zo meldt FCP.
Het theatraal verhaal BAUCK! van Sybe Joostema gaat over de
eerste Friese vrijheidsstrijdster Bauck van Hemmema, geboren
als van Popma op Terschelling (Skylge). Zij is de oud-tante (âldmuoike) van Grutte Pier. Het zat dus in de genen.
De première is op 30 juni in het Hemmema-park in Berltsum, uitgerekend op de plek waar Bauck als vrouw het Hemmemakasteel
tot driemaal toe met verve verdedigde ●
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Essentaksterfte heeft landschappelijke gevolgen
De essentaksterfte is een schimmel die zich via de wind verspreidt. Het blad van de es wordt aangetast. Eerst sterven takken en vervolgens de hele boom. Dit proces kan wel tien jaar duren. Bij
jonge beplantingen gaat het sneller. De ziekte heeft zich in 20 jaar over geheel Europa verspreid.
Bestrijding van de ziekte is niet mogelijk. In het Hemmemapark is de ziekte voor het eerst in 2010
vastgesteld.

Nieuws van het MFC

Pepermuntactie levert MFC 1600 euro op!
De Tôger brengt frisse wind!
Nu er in Berltsum niemand meer te bekennen is met een
slechte adem, kunnen wij met een goed gevoel terugkijken
op onze Wilhelmina Pepermunt actie. Dankzij de inzet van
ruim 25 vrijwilligers waaronder een flink aantal van de JOP
jeugdclub, hebben we in twee dagen het schitterende bedrag
van € 1600,00 kunnen ophalen. De barometer kan weer een
stukje omhoog! Namens de gehele werkgroep willen wij iedereen bedanken voor zijn/haar inzet! Er zijn nog doosjes pepermunt te bestellen via onze Facebook site!
HIGHWOOD LIVE ‘benefiet voor het MFC’
Op zaterdag 15 april organiseren wij in samenwerking met
Jacob Krijn, The Caliguals, Jake Dog’s & Vintage een muzikale
benefiet avond in ’t Heechhout. De zaal gaat om 20.00 uur
open en een half uurtje later zal de eerste band zijn entree
doen. De financiële entree bedraagt €10,00. Op deze avond
zullen wij ook de inzendingen voor de nieuwe naam van het
MFC bekend maken en kunt u binnenkort stemmen op uw
favoriet! Tevens hebben wij een hele leuke verloting georganiseerd met bijzondere prijzen. De gehele opbrengst komt
natuurlijk ten goede aan het nieuwe MFC.
Culinaire kuiertocht
In mei willen wij graag een Culinaire Kuiertocht organiseren.
Langs een uitgestippelde route kunt u dan kennismaken met
de culinaire kwaliteiten vanuit ons mooie dorp. Wij zijn hiervoor nog opzoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om
hun passie voor koken/bakken met ons en de deelnemers te
delen. Voor meer informatie of opgave kunt u een berichtje
achterlaten via facebook.com/MFCBerltsum ●

Passie Pasen Concert in
Kruiskerk Berltsum
Vrijdag 24 maart om 20.00 uur zullen organist Harry Hamer
en Hendrie Westra op marimba een Passie-Pasen concert
geven in de Kruiskerk in Berltsum. Weet u het nog, 10 jaar geleden waren beide heren ook in de Kruiskerk en hebben toen
ook een geweldig Passie-Pasen concert ten gehore gebracht.
Harry Hamer werd op zijn 16e benoemd tot organist van de Nieuwe Kerk in Kampen en werd opgeleid aan het conservatorium in
Zwolle. Nu is hij docent orgel en improvisatie aan de muziekschool
in Kampen en dirigent van verschillende koren. Hendrie Westra is
op 8-jarige leeftijd
begonnen met slagwerklessen bij HarSAMEN OP ZOEK
monia in ZwaagNAAR EEN
westeinde en geBEWANDELBARE WEG...
noot zijn opleiding
aan muziekschool
de Waldsang in Buitenpost, en conservatoria in Leeuwarden en Groningen.

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

INFO@PAADSIKER.NL
WWW.PAADSIKER.NL

Hij geeft regelmatig concerten en
is werkzaam bij
diverse muziekverenigingen om slagwerkles te geven.
U komt 24 maart
toch ook?
Want dit concert
mag u zeker niet
missen ●

Op wereldniveau wordt geconstateerd dat veel boomsoorten
vatbaarder worden voor boomziekten.
Dit jaar moeten wij al weer een
ronde doen door het Hemmemapark om de zieke en dode essen
op te ruimen. Het gaat vooral
om de essen die in 2004 geplant
zijn. De enkele oudere essen zijn
nu nog gezond. Gelukkig zijn in
de meeste bosvakken de essen
gemengd met meerdere soorten
zoals esdoorn, populier en els.
Hun aantal is groot genoeg en
zij zullen op den duur de bovenetage gaan vormen. Hier en daar

zullen wij moeten inboeten met
nieuwe bomen. In Fryslân zijn
veel essen als laanbeplanting geplant, vaak als vervanger van iepen die zijn gesneuveld door de
iepziekte. Laanbeplantingen zijn
kwetsbaarder omdat enige uitval
grote visuele gevolgen heeft. Ook
rondom Berltsum komen veel
essen laanbeplantingen voor.
Voorbeelden zijn de Luinsterdyk,
langs de provinciale weg naar
St. Annaparochie, het weggetje
van de Kleasterdyk naar de oude
dwinger en de beplantingen
langs de Menamerfeart. In afwachting van de verdere ontwik-

keling van de essentaksterfte is
het raadzaam om andere gezonde boomsoorten zo lang mogelijk in stand te houden. Hierdoor
zal het risico van een te rigoureuze verdwijning van opgaande
bomen in en rondom Berltsum
aanzienlijk verkleinen.
Het zou goed zijn dat op gemeentelijk en provinciaal niveau de
totale problematiek in beeld zou
worden gebracht en een strategie uitgestippeld wordt hoe hier
mee om te gaan ●
Matthé van Hout
voorzitter Stichting Hemmemapark.

40e Editie Kom in de Kas op 1 en 2 april
2017: Het is feest in de kas!
Altijd al willen weten hoe planten, grassen, groenten en fruit nou eigenlijk groeien in de kas? Dan
wordt het hoog tijd om kennis te maken met de Nederlandse Glastuinbouw. Ontdek de wereld
achter het glas en kom een kijkje nemen op de Open Dag in Noordwest Friesland.
Kom in de Kas wordt dit jaar voor
de 40e maal georganiseerd. Meer
dan 200 bedrijven in heel Nederland doen mee aan de Open
Dag. In Noordwest Friesland zetten dit weekend 8 bedrijven hun
deuren open voor belangstellenden. Stuk voor stuk bijzondere
bedrijven met een eigen verhaal
waar je geïnformeerd en geïnspireerd wordt. De 8 deelnemende
bedrijven in Noordwest Friesland
hebben een verrassende diversiteit aan producten die ze kweken. Wat dacht je van aardbeien
en asperges onder glas? Tomaten
die veranderen in wijn. Of super
hippe siergrassen in alle kleuren
en maten. Tomaten en tomaatjes die op prachtige inpaklijnen
verpakt worden. Geen voorjaar
zonder tulpen, van bol tot bloem
krijg je uitgelegd. Duurzaam ge-

teelde paprika’s die warmte krijgen van een Hout gestookte BIOwkk. En parels op sociaal gebied
zoals “Zorgkwekerij Onder de
Wadden” waar mensen met een
beperking met heel veel plezier
tussen kleurrijke bloemen werken en Empatec waar mensen
werken uit de Participatiewet.
Speurtocht met je smartphone
Kinderen mogen hun mobiel gewoon meenemen, graag zelfs!
Download thuis al de “Kom in
de Kas”-app en doe mee aan de
speurtocht die in alle bedrijven
uitgezet wordt.
Met behulp van deze app worden beelden tot leven gebracht
en krijg je op een leuke manier
informatie over thema’s als licht,
water, energie etc.

Uitje voor het hele gezin
Behalve kijken en proeven wordt
er bij ieder bedrijf ook iets bijzonders
georganiseerd
voor
de kinderen. Springkussens,
schminken, ballonnen, kleuren,
ijs en nog veel meer. Ook zijn er
op diverse locaties kookdemonstraties en is er muziek te horen.
Oudheidskamer ‘’De Grusert’’
organiseert een tentoonstelling
over 40 jaar geschiedenis van de
tuinbouw in Berltsum.
Openingstijden
De openingstijden zijn van 10.00
tot 17.00 uur op zaterdag 1 en
zondag 2 april. Zie onder deelnemende bedrijven welke dag deze
geopend is. Parkeren kan bij de
bedrijven zelf. Voor meer informatie: www.komindekas.nl of
Kom in de Kas Friesland ●

Berltsum Foarút
De werkgroep Berltsum Foarút is een samenwerking van en voor inwoners van Berltsum gericht op
de leefbaarheid in het dorp.
Sinds enkele jaren zijn we nu
als werkgroep actief en hebben
in die tijd al verschillende dingen gerealiseerd. Zo hebben we
op verschillende plaatsen in het
dorp Beamkes neer gezet om
mensen die iets te vragen hebben te verbinden aan mensen die
graag iets willen doen voor een
ander. Het gaat hierbij om kleine klusjes, gezellige activiteiten
en praktische hulp. Tevens hebben we een activiteitenboekje
samengesteld en deze verspreid
door het gehele dorp. Ook zijn
we hier en daar actief met het
aanbieden van activiteiten in de
zin van Bingo en een Sing in.
Deze activiteiten vinden plaats
in BerlingaState. Wij als werkgroep Berltsum Foarút hebben
ons tot taak gesteld om de leefbaarheid voor een periode van
drie jaar op peil te houden of te
vergroten en daarna zullen we
zien hoe we verder gaan. Het

einde van deze drie jaar komt in
zicht en daarom willen we de activiteiten en acties die we tot nu
toe gedaan hebben evalueren en
zo nodig verlengen. Daarbij ook
alvast vooruit kijkend naar het
nog te realiseren MFC.
Bij ons leeft echter nog een grote
vraag: Is er behoefte om in het
MFC een Inloopmoment te organiseren? Waar men terecht kan
voor een kopje koffie/thee maar
ook voor een stukje gezelligheid
en een eventuele hulpvraag.
Deze inloopmorgen zou ook aangevuld kunnen worden met een
activiteit of een stukje informatief. Mocht u hiervoor ideeën of
wensen hebben, dan kunt u dit
doorgeven aan Sieta Kuipers,
Ouderenwerker bij De Skûle
Welzijn. Tel: 0518-460805 of via
mail: s.kuipers@deskule.nl.
Samen met Palet (dagcentrum in
Berlinga State ) hebben we een
buurtkamer project opgestart.

Met deze mogelijkheid willen
we dorpelingen stimuleren en
begeleiden bij de invulling van
de dag en sociale contacten. De
buurtkamer is bedoeld voor zelfstandig wonende volwassenen
en ouderen uit Menameradiel,
die graag gebruik willen maken
van een laagdrempelige ontmoetingsplaats en behoefte hebben
aan ondersteuning bij sociale
contacten en structurering van
de dag. De buurtkamer kan ook
als ontlasting voor het thuisfront
werken. Voor de buurtkamer
is geen indicatie op grond van
WMO vereist. Wel wordt er van
de deelnemer een eigen bijdrage
gevraagd. De buurtkamer is geopend op maandag en donderdag
van 10.00-16.00 uur.
Voor meer informatie verwijzen
wij u graag door naar het dagcentrum tel: 0518-461465. Wij
hopen van u te horen ●
Werkgroep Berltsum Foarút

Berltsum kultuer
Kapriol’! vertelt sterke verhalen
in Ioannistsjerke Wier
'Eruit of verzuipen!!!' is een waargebeurd muzikaal zeemansverhaal uit de 19e eeuw, dat wordt verteld door Kapriol’! Zangeres en accordeoniste Marian Nesse neemt ook de rol van vertelster voor
haar rekening. Zij put uit het levensverhaal van haar overgrootvader Hendrik Engelsman.
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AGENDA
18 maart 10.00-17.00 uur	Kofferbakmarkt
		
(One Shop in Shop, Bûtenpôle 2)
18, 22,
20.00 uur
Uitvoering TWA, toanielferiening
24, 25 maart	Elts syn rol (Heech Hout)
18 en 25 maart
UITVERKOCHT
22 maart 		
EXTRA VOORSTELLING
19 maart 15.00 uur 	Uitvoering TWA, toanielferiening
Elts syn rol (Heech Hout)
22 maart 19.30 uur 	Seniorenprogramma met Krijn
Dijkstra (Kruiskerk)
24 maart 20.00 uur	Passie Pasen Concert (Kruiskerk)
26 maart 15.00 uur	Kapriol’! - Eruit of verzuipen!!!
(Ioannis Teatertsjerke Wier)
1 april
10.00-17.00 uur Kom in de Kas
1 april
10.00-17.00 uur	Kofferbakmarkt (One Shop in Shop,
Bûtenpôle 2)
2 april
15.00 uur	Vermaning en Passieconcert
(De Vermaning)
2 april
19.30 uur	Concert Bliid Boadskip Sjongers en
Het Frysk Hoorn Trio (Koepelkerk)
8 april
10.00 uur	Rommelmarkt, Bootsale en Keep
Them Rolling
(d’Ald Skoalle + Lautawei Wier)
15 april
20.00 uur	Benefietconcert MFC “Highwood
Live” (Heech Hout)

Vermaning en Passieconcert
Een bijzonder concert om 15.00 uur in de Vermaning van
Berltsum, Vermaningsstrjitte 3. op zondagmiddag 2 april a.s..

Hendrik was ooit stuurman, eerst
nog op roemruchte zeilschepen,
zoals de Liberaal (de grootste
klipper van Nederland), en later
op stoomschepen. Door de mond
van Marian vertelt Hendrik over
het leven aan boord, over schipbreuk, ruziënde bemanningen,
ziektes en confrontaties met inboorlingen. Kapriol’! versterkt
de verhalen met fantasierijke
muziek uit allerlei verschillende
genres.
Shanties, Nederlands- en Friestalige maritieme liederen uit
die tijd en zelf geschreven en
gecomponeerde stukken komen
voorbij. Instrumentale deunen
en a-capella zang wisselen elkaar
af, altijd in verrassende muzikale
arrangementen ofwel muzikale
Kapriolen. Er is weinig fantasie
voor nodig om je voor te stellen
hoe je in de havens of zeilend
over de zeven zeeën het zeemansleven ervaart.
De leden van Kapriol’! speelden
eerder in verschillende andere
groepen (De Perelaar, Kat yn 't
Seil en Kalis). Daarbij kwamen
zij in aanraking met allerlei
muziekstijlen, zoals Keltische
muziek, middeleeuwse -, Scandinavische - en Balkan muziek en
ook salsa en jazz. En dat is in hun
eigen werk te horen.
Het instrumentarium is ook di-

vers en niet bepaald alledaags. Zo
bespelen de muzikanten schalmeien, de draailier en Scandinavische seljefluiten.
Kapriol’! bestaat uit Marita Kruijswijk (fluiten, schalmei, zang),
Marian Nesse (accordeon, zang),
Rutger Dijkstra (bas, gitaar, viool, zang) en Ad Bos (cajon en
andere percussie-instrumenten,
toetsen, zang).
Samen verzorgden ze al heel veel
optredens, in binnen- en buitenland. Zo gaf Kapriol’! concerten
in Spanje, Duitsland, België, Denemarken, Polen en Frankrijk.
Amerika werd ook al tweemaal

bezocht (tournees in 2011 en
2013), met o.a. optredens op het
Sea Music Festival in Mystic Seaport.
Tussen 2009 en 2015 werden
maar liefst vijf CD’s uitgebracht,
met voornamelijk oude Nederlandse - en Friese muziek.
Kapriol’! - Eruit of verzuipen!!!
Zondag 26 maart 2017 om 15:00 uur
Ioannis Teatertsjerke, Lautawei 5a,
Wier
Entree € 10,00
Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of
0518-471123
www.ioannistheatertsjerkewier.nl ●

Genieten van een gevarieerd muziekprogramma met Berltsumer Krijn Dijkstra?
Wat:
Een avond speciaal voor alleengaanden 60+ en echtparen 65+.
Wanneer:
Woensdag 22 maart 2017 om
19.30 uur
Waar: In de Kruiskerk

Dan verzorgt de Schola Cantorum Mistúra en gemengd koor Menorah Groningen o.l.v. Piet Vessies een Passieconcert. Op het programma staan enkele motetten, klankminiatuurtjes, van de Goede
Week en het oratorium “Die Sieben Worte Christi am Kreuz", van
César Franck. Het koor wordt begeleid door Oeds Wijnsma aan de
vleugel. Na afloop van het concert is er een collecte bij de uitgang.
Nadere informatie vindt u op de website van Muziekhuis "De
Zangbodem" Berltsum: www.dezangbodem.nl, telefonisch 0518451704 per e-mail: info@dezangbodem.nl ●

Concert Bliid Boadskip Sjongers
en Het Frysk Hoorn Trio
Zondag 2 april a.s. is er een bijzonder concert in de Koepelkerk van Berltsum. Vanaf 19.30 uur zullen de sjongers van
het gospelkoor Bliid Boadskip Sjongers o.l.v. Wim Dijkstra en
hun vaste pianist, Gelske Bergsma van zich laten horen maar
ook de muzikanten van Het Frysk Hoorn Trio zullen van zich
laten horen zowel afzonderlijk als gezamenlijk.
Voor deze gelegenheid worden de Bliid Boadskip Sjongers ondersteund door een ervaren basgitarist en drummer! Een bijzondere
combinatie! Het Frysk Hoorn Trio is ontstaan tijdens de studie aan
het ArtEZ Conservatorium te Zwolle. Het Hoorntrio bestaat nu ongeveer vier jaar en wordt gevormd door: Wietske de Wilde, Sjoerd
de Vries en Tjeerd Vrieswijk (afkomstig uit Berltsum!).
Wietske is in 2016 afgestudeerd, Sjoerd studeert in zijn vierde
jaar bachelor en Tjeerd Vrieswijk in zijn laatste jaar master. Een
bijzondere samenstelling, drie vrienden en eenzelfde instrument.
Een waldhoorn heeft een groot bereik en in een dergelijk ensemble komen alle registers aan bod. Het Frysk Hoorn Trio heeft een
zeer divers programma samengesteld, waarbij verschillende muziekstijlen uit diverse periodes naar voren komen. Deze muzikanten zijn actief als muziekdocent en uitvoerend musicus tevens zijn
zij verbonden aan het Frysk Fanfare Orkest o.l.v. Jouke Hoekstra.
Noteer deze datum in de agenda en wees erbij. Kaarten zijn verkrijgbaar via: reserveringen@bbsberlikum.nl of via tel.nr. 0518462426 of 058-2575855 of ’s avonds in de kerk! De kaarten kosten
€ 10,- incl. consumptie (kinderen tot en met basisschool gratis) ●

Het seniorenprogramma is een
muzikaal muziek programma
waarin Krijn de 55-plusser vermaakt met muziek en interactie!
Centraal staat een ontspannen
sfeer!
Contactgegevens: dhr. K. Tolsma,
Buorren 46, tel: 0518-461321 ●

Wietske de Wilde, Sjoerd de Vries en Tjeerd Vrieswijk vormen samen het
Frysk Hoorn Trio

H

Voor een
zichtbare
verzorging

Buorren 76, Berltsum
Telefoon 0518-461744
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Kapsalon ‘t Steegje
opent de deuren van haar nieuwe kapsalon op

4 APRIL

Let op! nieuwe ingang ‘t Dok Berltsum
0518-462242

volg ons via

verstopt?

Uitvaartvereniging
De Laatste Eer

BEL 06 53 173 042

donderdag 6 april 2017

20.00 uur in zaal Kruiskerk
Raadpleeg de agenda op:
www.dleberlikum.nl
Leden, jullie zijn welkom
Naast het ontstoppen van afvoeren doen wij ook
aan renovatie van rioleringen, glasbewassing,
houtwerk afnemen en schoorsteenvegen.

www.robs-tuincentrum.nl

Alg.Ledenvergadering

Afvoer

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

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

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

1500 m2
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Helemaal in
de wolken.
Met online
boekhouden
tegen een vaste
lage prijs!

Tichelersdyk 28b Berlikum

■ MATRASSEN, LATTENBODEMS, DEKBEDDEN,
KUSSENS, BEDLINNEN
administratie en MKB-advies

■ DAMES- EN HERENKLEDING

Bitgumerdyk 30b | 9041CE Berltsum

■ WERKSCHOENEN, KLOMPEN, DAMESSCHOENEN

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

■ GEREEDSCHAPPEN
■ AUTO ONDERHOUDSPRODUCTEN,
AUTO/AANHANGWAGEN ONDERDELEN
■ SPEELGOED
■ HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN
■ BREI- EN HAAKGAREN, HANDWERK ARTIKELEN
■ LEVENSMIDDELEN
■ VERF EN SCHILDER ARTIKELEN
■ HOME DECORATIE
■ HONDENVOER

eren
k
r
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En grat eur!
d
voor de

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 12 april 2017 aangeleverd te worden per email: roasteradvertenties@gmail.
com.
• Kopij dient uiterlijk woensdag 12 april 2017 op de redactie
aanwezig te zijn via roaster.berlikum@gmail.com
Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster:
zaterdag 18 maart 2017

