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DORPSKRANT VOOR BERLTSUM EN WIER 

10  18lzaterdag 20 oktober

Mem: “Wietse, wolst dyn boartersguod efkes opromje?” – 
Wietse (5): “Nee!” – Mem: “Pardon?” – Wietse: “Nee, leave 
mem!”

Anna (6): “Mem, wat is in dramaqueen?”  - Mem: “Dat is in 
famke dit oeral om gûle mat!’ – Anna: “Oh, dan bin ik dat!”

Simone (9): “Werom smarst die crème under dyn eagen, 
mem?” – Mem: “dat is foar de rimpels.” – Simone: “Dan 
kinst it better op dien hele holle smare.” 

OPROP: Hawwe jo ek in leuke útspraak fan jo bern, jo 
pake-/beppesizzer as miskien fan jo buorjonkje? Stjoer it ús 
ta! Roaster.berlikum@gmail.com l

Daarnaast hebben ze in de afge-
lopen zes jaar drie kinderen ge-
kregen waar ook de nodige tijd 
in zit. Nu, in 2018, is het huis 
bijna af, de kinderen worden ou-
der en kan hij zicht richten op 
integratie in Berltsum. We ma-
ken kennis met Jasper de Vries, 
36 jaar en sinds maart/april voor-
zitter van Tennisvereniging de 
Vierslag.

Het huis waar Jasper woont ligt 
op een mooie, rustgevende plek. 
De afgelopen jaren is er flink ge-
klust. Het huis is opgeknapt en 
verduurzaamd. Dat wil zeggen, 
geen gas, zonnepanelen, zonne-
boiler en alles wat maar groen 
is. Niet gek want Jasper werkt 
zelf bij Technea. Het bedrijf staat 
voor duurzame energie zodat 
men in de toekomst kan blijven 
genieten van al het moois dat de 
wereld te bieden heeft.
Naast zijn werk is Jasper ook op 
sportief gebied actief. Voordat hij 

Jasper de Vries: In creatief brein vol 
ideeën, duurzaamheid en sportiviteit

Sportster, Sporter, sportgroep, 

foto van het jaar. Geef je/hen op!

Het is zover, de opgave van de nominaties gaat per vandaag 
los!  Vorig jaar voor het eerst, dit jaar op 5 januari 2019 in 
Sans Souci de 2e editie van de Nieuwjaarsreceptie voor het 
hele dorp met daarin de bekendmaking van….Sportster, 
Sporter, sportgroep en foto van het jaar

A.  Heb je een kind, buurman, familielid, vriend, collega of wie 
dan ook met een uitzonderlijk sporttalent wonend in Berltsum, 
zet hem/haar/hen in het zonnetje door hen te nomineren voor 
sportster, sporter en sportgroep van het jaar. En…. geef bij de 
nominatie een gedegen motivatie mee.

Om dit tijdig en goed te kunnen doen willen wij als werkgroep de 
nominaties binnen hebben vóór 10 december via 
berlikum.12e.stad@gmail.com Waarom zo tijdig?
• De jury moet een weloverwogen keuze kunnen maken
•  Wij moeten dit met een goede motivatie kenbaar maken aan en 

in het hele dorp
• Het moet gaan sidderen: wie gaat het worden?
• De prijzen moeten tijdig ingekocht worden

B.   Maak je graag foto’s en ben je in staat met de volgende op-
dracht: “Berltsum toekomstgericht en herkenbaar in beeld” een mooi 
plaatje te schieten, zend je mooiste foto van 2018 in vóór 10 
december via berlikum.12e.stad@gmail.com.

• Kwaliteitseisen: Hoge resolutie (min. 3 MB)
• Wordt door vakjury beoordeeld
• Foto komt op een mooie plek in het dorp te hangen
• Prijswinnaar krijgt zijn/haar foto op een canvasdoek afgebeeld 
•  De foto’s moeten voor zich spreken, er komt geen begeleidende 

tekst bij

C.  Heb je een prachtige foto van onze fontein Sijke van de 12e stad, 
geschoten dit jaar en/of heb je de hele route van ‘Wa lit ús hûn út’ 
vastgelegd, zend ook in vóór 10 december.

• Voor beide categorieën mooie prijzen beschikbaar
• Foto’s sturen naar: sijke@ubw.frl
•  De foto’s moeten voor zich spreken, er komt geen begeleidende 

tekst bij

Vorig jaar was de opbrengst van de avond voor Muzykferiening 
OpMaat en het MFC. Dit jaar gaat de opbrengst van de nieuwjaars-
receptie naar het beste, realiseerbare plan/initiatief voor het dorp 
om de leefbaarheid in 2019 te stimuleren en te vergroten. Ook 
dit moet voor 10 december ingeleverd worden via berlikum.12e.
stad@gmail.com.
Dus zoals je ziet: ”Er is werk aan de winkel voor het hele dorp en 
veel te beleven met elkaar.” l 
Vriendelijke groeten en veel succes van de werkgroep Nieuwjaarsreceptie

kennismaakte met het tennis, 
was hij actief als basketballer. 
Een vervelende blessure gooide 
echter roet in het eten. Vandaag 
de dag is Jasper nog eens in de 
twee weken aan het basketbal-
len, maar de blessure blijft. Om 
toch sportief actief te blijven, 
werd hij lid van de tennisvereni-
ging. Een mooi alternatief dat op 
elk niveau gespeeld kan worden. 
Je doet het rustig aan, of juist 
niet. Er zit voor iedereen wat bij. 
Het hele jaar door zijn er trainin-
gen en vanaf komend voorjaar 
komt er een nieuwe tennisleraar, 
Lucardie. Naast trainingen wordt 
er meegedaan aan de competitie 
en zijn er regelmatig toernooien.
Sinds korte tijd is Jasper voorzit-
ter, en dat is even wennen. Hij is 
nu vooral bezig met de vereni-
ging te leren kennen, al zijn er 
nu al genoeg uitdagingen. Het 
aantal leden moet opgekrikt 
worden, vrijwilligers mogen zich 
melden en ook sponsors zijn al-

tijd welkom. Jasper wil ook op 
zoek naar meer kruisbestui-
ving, met andere verenigingen. 
Je kunt elkaar versterken en op 
zoek gaan naar samenwerkings-
verbanden, hoe mooi is dat. Hoe 
dat er uit moet gaan zien is nog 
niet duidelijk, maar ideeën ge-
noeg.

Het brein van Jasper zit vol crea-
tieve ideeën. Zo wordt de kamer 
waar ze eerst woonden, nu ver-
huurt aan toeristen. Via Airbnb 
is de kamer regelmatig geboekt. 
Mensen komen overal vandaan, 
vanuit heel Europa. Daarnaast 
wil Jasper zich gaan bezighou-
den met duurzaam wonen in 
Berltsum. 
Allemaal ideeën die nog concreet 
moeten worden. Het is duidelijk 
dat deze nieuwe Berltsumer vol 
met frisse en duurzame ideeën 
zit voor de toekomst. Laten we 
daar als dorp dankbaar gebruik 
van maken! l

Sinds 2012 woont Jasper de Vries samen met zijn vrouw Marleen in 
Berltsum. De eerste paar jaren hebben we weinig van Jasper kunnen zien 
of horen. Het huis waar ze wonen is grondig aangepakt en verbouwd en 
daar is de nodige tijd en energie in gestoken. 



Eartiids en No…

Jo as do?
Wannear sizze je no jo en wannear do? Yn sommige situaasjes is it behoarlik 
lestich om te betinken wannear je wat sizze. Ik wit noch wol, wol tsien jier 
lyn, miskien noch wol langer. Doe gong ik as famke nei de grutte skoalle yn 
Ljouwert. Ik gong nei it fuortset ûnderwiis. Der stie ik, as lyts famke, klear 
foar de grutte wrâld. Op myn âlde skoalle spruts ik de dosinten oan mei juf 
en master. Wat foar my ta logysk gefolch hie, dat ik dat op de folgjende skoal-
le ek die. No dat haw ik witten, juf en master? Ik like wol gek, fan doe ôf wie 
it menear en mefrou. En der moast ik mar wat bot oan wenne.
Mar ja, menear en mefrou, wurdt it dan de jo-foarm brûke as do-foarm. Dat 
wie noch best lestich. Ik haw doe mar keazen foar de jo-foarm. Dat like my 
it fatsoenlikst ta en op dy manier behâlde je dochs in soarte fan profesjonele 
ôfstân tusken learaar en learling. Hjoeddedei hear ik dochs in soad bern de 
do-foarm brûken. Ik bin in protte mei jeugd dwaande, ik wurkje der mei, ik 
jou se trainen en kom se altyd tsjin op strjitte. Ik ferwûnderje my der soms 
wolris oer, altyd mar dy do-foarm. De do-foarm allinne al, ik fyn it eins ge-
woan ûnfatsoenlik klinken. Wurde bern hjoeddedei net mear grut brocht 
mei de jo-foarm?
As ik eartiids de do-foarm brûkte wannear it net op syn plak wie, no dan koe 
ik der mar om tinke. Dan krige ik de wyn fan foaren. En terjochte fansels, je 
moatte altyd hoe dan ek fatsoenlik wêze en bliuwe. Dat is soms dreech, ik wit 
it. Mar it heart no ienris sa. Al is der wol in feroaring geande. Pakes en beppes 
hawwe der soms gjin problemen mei om mei “je” oansprutsen te wurden. Al 
fyn ik de fryske do-foarm dan wol wer hiel hurd klinken, mar goed. Dy sil ek 
fest brûkt wurde. Jongerein binne no ienris ek went om it Ingelsk you te brû-
ken, you betsjut jij. Logysk dat hieltyd mear jongeren dizze taal oernimme 
en brûken gean.

Hjirby noch even wat rigels dy’t jo helpe kinne de goeie kar te meitsjen:
Op in ynformeel plak, dêr’t elkenien har frij fielt, kinne je best do as jij sizze,
op in formeel plak, bygelyks yn de winkel, dan kinne je it beste jo as u brûke.
In ‘âlde’ rigel: sprek âlderein altyd oan mei jo as u. Dizze rigeltsjes betsjutte 
natuerlik ek net alles. It seit nea oer de relaasje die je mei de persoan yn 
kwestje hawwe en soms ek net oer respekt. Ik hoopje allinnich wol dat de 
jongerein fan hjoeddedei wat mear op harren taalgebrûk let, en net allinne 
de jongerein, mar eins elkenien! No sa! l

Stoarmke

Nieuws van OBS Lyts Libben Wethouder Jan Dijkstra leest voor 
op CBS De Fûgelsang
 In het kader van de dag van de duur-
zaamheid en de Kinderboekenweek is 
wethouder Jan Dijkstra van de gemeen-
te Waadhoeke met milieu in zijn 
portefeuille, woensdag 10 oktober 
komen voorlezen op CBS De Fûgelsang. 

In het hele land zijn op deze dag voorlees-
acties gaande. De Fûgelsang besteedt al 
jaren aandacht aan de dag van de Duur-
zaamheid, waarbij jaarlijks een boek met 
allerlei verhalen over duurzaamheid door 
de school centraal staat. Dit jaar komt 
het boek “De kracht van nieuwe energie” 
voort uit het initiatief van de Duurzame 
Pabo en Urgenda. Enkele jaren geleden 
kwam Dirk Lennart, de gitarist van Vang-
rail voorlezen en nu dus de wethouder van 
milieu zelf. Het boek bestaat uit verhalen 
voor alle leeftijden en Jan Dijkstra heeft 
rustig de tijd genomen om bij alle leerlin-
gen een mooi verhaal voor te lezen en hier 
met de kinderen over te praten.

Windmolens, pinguïns en plastic
Bij de groepen 1 t/m 3 ging het verhaal 

over een park met windmolens, bij de 
groepen 4 en 5 over de keizerpinguïns 
en het opwarmen van de aarde en bij de 
groepen 6,7 en 8 over de afvalberg en het 
plastic. Bij dit laatste kon Dijkstra zijn 
verhaal kwijt dat hij uit eigen ervaring 
bij de Seedyk afval heeft verzameld en 
zich verbaasd had hoeveel je in een half 
uur bij elkaar raapt. De kinderen luister-
den belangstellend en reageerden erg en-
thousiast. Ze kwamen met allerlei vragen 
over het milieu, het aantal prullenbakken 
in Berltsum, de biodiversiteit, wat het be-
roep wethouder inhoudt en het aanreiken 
van allerlei creatieve ideeën om de plastic 
berg en het gebruik van energie te ver-
minderen. De leerkrachten werden door 
het enthousiasme van Jan Dijkstra en de 
kinderen besmet en willen met hun lessen 
verder gaan met dit onderwerp. 

Wethouder Jan Dijkstra bood aan nog een 
keertje naar Berltsum te willen komen om 
samen met de leerlingen en de leerkrach-
ten een goed gesprek te hebben over duur-
zaamheid en milieu l 

Voor alle (bijna) 3-jarigen
Ben jij al 3 jaar en samen met je ouders 
op zoek naar een leuke, gezellige en goe-
de basisschool? Dan nodigen wij jou en 
je ouders van harte uit voor een kennis-
makingsgesprek en een rondleiding door 
onze prachtige school. Jullie kunnen hier-
voor telefonisch contact opnemen met 
Janneke Grijpma, directeur OBS Lyts Lib-
ben, op telefoonnummer 0518-461736, 
of een mailtje sturen naar lytslibben@
elanowg.nl.
Wacht niet te lang, want wij willen graag 
weten wie er allemaal bij ons op school 
komen zodat we ons onderwijs voor jou 
en alle andere kinderen zo optimaal kun-
nen inrichten.

Groep 7/8 o.b.s. Lyts Libben bezoekt het 
Noorderleech
De kinderen van groep 7 en 8 van o.b.s. 
Lyts Libben hebben vorige week een fan-
tastische dag beleefd op het Noorder-
leech. Op uitnodiging van It Fryske Gea 
hebben de kinderen genoten van alles dat 
het mooie gebied te bieden heeft. Op de 
step vervoerden we ons door het mooie 
natuurgebied. Twee gidsen vertelden ons 
onderweg over de dieren die er leven maar 

ook een stukje geschiedenis kwam aan de 
orde. ’s Middags konden de kinderen zelf 
aan de slag met verschillende opdrach-
ten. De kinderen hebben genoten van de 
mooie dag in de natuur!

Kinderboekenweek
Om het leesplezier van de kinderen te be-
vorderen en natuurlijk in het kader van de 
kinderboekenweek hebben de leerlingen 
van groep 5/6 van obs Lyts Libben wel iets 
heel leuks mogen doen: Voorlezen aan de 
kleuters! Wat hebben ze allemaal genoten.



Berltsum yn bedriuw
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UITGELICHT

Rob’s ondernemerschap is 
gelijk aan zijn groet! Hiep hoi!
Voor Rob van der Schaaf begon het al als klein jongetje op de lagere school, zaadjes kweken van 
onder meer de ‘hynsteblom’ in potjes bij zijn moeder in de keuken. 

De passie voor alles wat groeit en 
bloeit in de plantenwereld zat er 
toen al in en was de basis voor 
Rob als de ondernemer die hij nu 
is. Nog steeds is het iedere dag 
genieten van alles wat hij ziet 
in zijn eigen tuincentrum, een 
droom die ruim 25 jaar geleden 
gestalte kreeg toen hij en zijn 
vrouw Rennie de knoop door-
hakten om voor zichzelf te be-
ginnen. Nu een bijna historisch 
moment wat Rob’s Tuincentrum 
deed uitgroeien tot een begrip in 
Menaldum en de verre omstre-
ken. 

Na de lagere school ging de 
kweekproduktie in een nog gro-
tere versnelling. De grond thuis 
en een stuk grond nabijgelegen 
werd benut voor groenteplanten 
en perkgoed en later ook voor 
vooral chrysantenkweek. Nog 
even later kwam er een grote lap 
grond vrij op de Tramdyk in Beet-
gum en zowel thuis als hier wer-
den de chrysanten en coniferen 
ook onder platglas  opgekweekt. 
Vader Jappie en moeder Jopie wa-
ren daarbij zijn steun en toever-
laat. “Se stienen en stean noch 
altyd foar my klear. Yn myn beg-
jinjierren sutele ús heit de plan-
ten út nei de klanten en holp op 
it lân. En noch hieltyd besoarget 
ús heit foar my. It is in echte am-
bassadeur!”

Na de lagere tuinbouwschool de 
middelbare school in Emmen, 
bloemen en groenteteelt met de 
zijtak commerciële economie 
waarmee Rob later zijn bedrijf 
kon beginnen. Eerst nog in mi-
litaire dienst maar de nog prille 
bedrijfsvoering werd voortgezet 
en nam in 1988 met de aankoop 
van een kas en schuur in Me-
naldum serieuzere vormen aan. 
“Dat wie de kas fan de heer Fla-
ming, hij ferboude dêr griente. 
Na diens overlijden verscheen 
Rob iedere maandag op het ge-
meentehuis in Menaldum om de 
kavel van Flaming te kunnen hu-
ren. “Ik kaam dêr sa faak, dat se 
op it lêst seinen: “O, it is moan-
dei, Rob komt sa wér!”

De ijver werd beloond en uitein-
delijk slaagde Rob erin de kavel 
te huren en ongeveer 10 jaar 
later definitief aan te kopen. 
Werken deed Rob toen bij tuin-
centrum Bootsma in Leeuwar-
den en leerde daar het vak. Hoe 
je een winkel moest runnen en 
de in- en verkoop van bloemen 
en planten maakte hij zich daar 
eigen. Na een viertal jaren van 
hard werken bij Bootsma en in 
zijn eigen kas in Menaldum was 
daar voor Rob en Rennie hét 
moment om geheel zelfstandig 
te worden. De baan bij Bootsma 
werd opgezegd en Rob´s tuincen-
trum Menaldum zag daarmee in 
1992 het levenslicht. 

De winkel groeide gestaag, de 
klantenkring werd groter en 
ook nam het personeelsbestand 
toe. De groei werd in de loop der 
jaren dusdanig groot dat er in 
2012 een grote verbouwing van 
de winkel en uitbreiding van de 
parkeerruimte noodzakelijk was 
om aan de wensen van de klan-
ten te kunnen blijven voldoen. 
Want de klant is koning bij Rob. 
Eigenlijk zijn zij de spil in de be-
drijfsvoering door aan te geven 
wat zij willen kopen en op welke 
manier ze het gepresenteerd wil-
len zien. “We hawwe oandacht 
foar de minsken, lústerje nei har-
ren fragen en spylje dêr op yn. Ek 
it personiel fangt saken op dy´t 
by de klanten libje en dogge dêr 
wat mei.”

In het veelal uit dames bestaan-
de personeelsbestand is Rob een 
beetje de aanjager en ‘katalysa-
tor’ van het bedrijf. Het op een 
goede manier invullen van die 
rol heeft Rob onder meer geleerd 
in de praktijk maar ook door het 
volgen van een Management-
cursus. “Je binne in bytsje de 
tûzenpoat fan it bedriuw. Yn- en 
ferkeap, de feiling, meiwurkje 
yn de winkel mar ek it personiel 
begeliede en wer nedich stypje.”
Zie het ook als de voetbaltrainer 
die de spelers op hun juiste plek 

zet waar zij het beste tot hun 
recht komen. 

Over voetbal gesproken, enige 
ontspanning vindt Rob bij de 
thuiswedstrijden van zijn favo-
riete club SC Heerenveen, maar 
de meeste rust krijgt hij aan 
de waterkant gewapend met 
een hengel en turend naar zijn 
dobber.“Efkes de holle hielendal 
leech. In geweldige ûntspanning 
foar my.”

Momenteel is er echter de rea-
lisatie van een nieuw dak op de 
buitenkas en de plaatsing van 
zonnepanelen, wat zorgt voor 
duurzaamheid en lagere stook-
kosten. Hierna staat er nog een 
magazijnuitbreiding op stapel. 
De kracht van Rob’s tuincentrum 
is dan ook dat alle seizoenen te-
rugkomen in de uitstalling en 
uitstraling van het bedrijf. Prach-
tig aangekleed en een feest voor 
de mensen die de winkel bezoe-
ken. “De klant bepaalt ús groei 
as bedriuw. It is in stikje gunning 
mar je moatte dér hurdt foar 
wurkjen bliuwe it harren nei de 
sin te meitsjen. Dêr dogge wy it 
foar mei ús team!” Voor meer 
informatie bezoek de website: 
www.robs-tuincentrum.nl l
                                                         
JAN J

Please wait … 

MFC is loading …95 % …
Terwijl ik vanmorgen nog in een T-shirt over straat liep lijkt 
het nu wel bijna herfst. Het is half september en doordat het 
s ’avonds alweer eerder donker wordt en de wind vandaag zo 
hard waait lijkt het bijna herfst. Ik zit bij Johan aan de eet-
tafel en hij praat me bij over wat er het afgelopen half jaar 
allemaal gebeurd is.
De stuurgroep moet wel een immens lange adem hebben 
bedenk ik me ineens. Al zes jaar zijn ze vrijwillig bezig de 
Kruiskerk om te toveren tot een MFC. Plannen maken, verga-
deringen, naar de gemeenteraad, telefoontjes plegen, brieven 
schrijven en veel netwerken. Elke week weer. Veel werk is 
niet altijd zichtbaar en blijft achter de schermen. Ik hoor de 
mensen op straat wel eens zeggen: “Komt het MFC er nou wel 
of niet?”. En nu, zes jaar later, is ruim 95% van de 1,8 miljoen 
binnen, verteld Johan me enthousiast. Stichting MFC Vast-
goed heeft begin september opdracht gegeven voor het ma-
ken van een bestemmingsplan. In juni is er een oriënterend 
gesprek geweest met alle bouwgerelateerde ondernemers in 
Berltsum. Want de grote wens van de stuurgroep is dat het 
MFC niet alleen voor Berltsumers gebouwd wordt maar ook 
dóór Berltsumers. En die laatste 5%? Die moet worden bin-
nengehaald met een speciale certificaten actie. Eigenlijk zou 
daar in mei al mee worden gestart zoals eerder dit jaar te le-
zen was op Berlikum.com. Maar ja, soms gaan de dingen niet 
zo snel als je had gehoopt en veel werk moet gebeuren in de 
spaarzame vrije uurtjes van deze vrijwilligers. In oktober ko-
men we bij u aan de deur! Als inwoner of bedrijf uit Berltsum 
kun je het MFC een renteloze lening geven van minimaal 250 
euro. Hiervoor krijg je een certificaat. Met dit certificaat kun 
je geen geld verdienen, maar het kost je ook niets. Binnen 15 
jaar krijg je het bedrag, zonder rente, van het MFC terug. Voor 
deze actie is een reglement opgesteld waarin de werkwijze en 
bijvoorbeeld ook de voorwaarden duidelijk zijn omschreven. 
Meer informatie kun je vinden op Berlikum.com. Deze actie 
moet de laatste 100.000 euro opleveren.
En wat gebeurt er dan eigenlijk met de lege gebouwen of 
‘open plekken’ die vrij komen wanneer alle partijen eindelijk 
in ‘It Stedhûs’ zitten? In oktober vindt er een bijeenkomst 
plaats met SBB, de gemeente Waadhoeke, de werkgroep ‘Klei-
ner Wonen’, en ‘Werkgroep Groen’. Heeft u ideeën over open 
locaties of wat er met het gebouw van It Piipskoft moet ge-
beuren? Of fantastische plannen met de grond die vrijkomt 
als it Heechhout en het Groene Kruis gebouw leegstaan? Mail 
deze ideeën dan naar SBB@berltsum.com
Het in inmiddels donker geworden. Als ik uit het raam kijk 
zie ik de omtrek van de toren van de Kruiskerk. De verbou-
wing zal naar verwachting beginnen in het najaar van 2019. 
Nog eventjes geduld dus … l

Lezing apotheker over 
ouderen en medicijngebruik 
‘Wijs met Medicijnen, tips voor oudere geneesmiddelge-
bruikers’, dat is de titel van de lezing die apotheker mevr. 
A.Talsma op 19 november om 14.00 uur a.s. geeft in de 
Molewjuk te Bitgummole. De bijeenkomst is een gezamenlijk 
initiatief van seniorenorganisatie KBO-PCOB en apothekers-
organisatie KNMP.  

Ouderen hebben vaak meerdere chronische aandoeningen, waar-
voor zij verschillende medicijnen gebruiken. Die medicijnen heb-
ben allemaal hun eigen bijwerkingen en kunnen bovendien wis-
selwerkingen veroorzaken. Medicijnen kunnen ook anders gaan 
werken naarmate iemands gezondheidstoestand verandert. Het 
complexe medicijngebruik van ouderen vergt dan ook een uitge-
kiende farmaceutische begeleiding. Hoe zorgen apothekers ervoor 
dat iedere patiënt zorg op maat ontvangt?  En op welke wijze kun-
nen ouderen zelf bijdragen aan hun eigen veilig medicijngebruik? 
Over deze onderwerpen spreekt apotheker Mevr. A. Talsma op 19 
november om 14:00 uur in de Molewjuk te Bitgummole.  

20% van de 65 tot 69 jarigen, 25% van de 70 tot 74 jarigen en 35% 
van de 75 plussers gebruikt 5 of meer geneesmiddelen langdurig. 
Als gevolg van de vergrijzing zal het aantal oudere polyfarmacie 
patiënten de komende jaren sterk stijgen. De KNMP en KBO-PCOB 
organiseren samen ‘Wijs met medicijnen’-bijeenkomsten in het 
hele land om goed medicijngebruik bij ouderen te stimuleren en 
zo de kwaliteit van leven van senioren te verbeteren l
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Het adres voor 

totaal inrichting 

van tuin, kamer 

en vensterbank

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

Veilingverse aanbiedingen 
en voordelig geprijsd
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Bern mei in ferhaal: 
Corné Bakker
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Corné Bakker. Hij is leerling van 
SBO de Bolder in Franeker en zit in groep 6 van het speciaal onderwijs. 

Jarenlang was de jeugdrubriek het 
podium voor groep 8, maar voor de 
afwisseling leek het ons leuk om eens 
een andere groep voor het voetlicht te 
brengen. In het onderstaande verhaal 
vertelt Corné ons iets over zichzelf. Wij 
horen iets over zijn hobby’s, school en 
hoe hij het vindt om in Berltsum te wo-
nen. Veel leesplezier gewenst met zijn 
eigen geschreven verhaal.
Ik ben Corné Bakker en ik ben 9 jaar. 
Mijn heit heet Rienk en mijn mem heet 
Marieke en ik heb nog een broertje die 
Almer heet en die is 4 jaar.  Mijn heit 
werkt op het gemeentehuis van Dok-
kum en mijn mem werkt bij de thuis-
zorg. Ik zit op SBO de Bolder in Frane-
ker. Ik vind het heel leuk op school. Ik 
ga in de taxi naar school. Mijn meester 
heet meester Brouwer. Gymnastiek is 
het leukste vak op school en rekenen 
vind ik niks aan. Ik wil later voetballer 
worden. Mijn hobby is voetballen bij 
SC Berlikum. Ik zit in de JO 11-2. Mijn 
heit is leider van ons team. Ook doe ik 
nog aan kaatsen. Ik vind de speeltuin 
in Berlikum een mooie plek waar ik 
graag naar toe ga met mijn vriendjes.
Ook de nieuwe Poeisz winkel is mooi 
geworden. Ik weet nog niet waar ik la-
ter ga wonen. Dat zie ik wel als ik later 
groot ben l Corné Bakker 
Tot zover de bevindingen van Corné 
Bakker in deze jeugdrubriek. In de vol-
gende editie weer een ander persoon 
van groep 6 voor deze rubriek! 

Inloop/Koffiemorgen It Heechhout
Als Welzijnsdienst De Skûle zien wij  kansen/uitdagingen om het dorpshuis 
en in een later stadium het MFC een centrale plaats binnen Berltsum te geven. 
Een dorpshuis als Inloophuis waar een ieder terecht kan voor een stukje ont-
moeting of voor een hulpvraag en waar activiteiten worden aangeboden. 

Kom je ons team versterken?
Ben je verzorgende IG? Of studeer je nog voor Verzorgende IG of 
Verpleegkundige, maar heb je nog wat tijd over om wat bij te verdienen? 
We zijn nog op zoek naar een: 

OPROEPKRACHT EN/OF 
WEEKENDHULP VERZORGENDE IG
voor ca 8 -16 uur per week en/of op basis van oproep (uren zijn bespreekbaar)

Simon Theo en Gea Oevering 
Middelweg-Oost 122a / St-Annaparochie
(0518) 767 200 / 06 – 158 232 76
www.deparrebeam.nl / info@deparrebeam.nl

De Parrebeam
Noorderbreedte State

Zie voor de volledige vacaturetekst 
op onze site: www.deparrebeam.nl
Stuur je sollicitatie met CV 
naar: info@deparrebeam.nl    

Maar ook een plaats waar men zelf aan 
de slag kan, zelf mogelijkheden moet 
creëren. Het moet een plek zijn voor de 
bewoners van Berltsum, die door de be-
woners van Berltsum zelf gerealiseerd/
gecreëerd wordt.  Daarvoor zijn we nu 
een paar keer bij elkaar gekomen om van 
u allen te horen wat en hoe dit zou kun-
nen bijdragen aan de leefbaarheid in het 
dorp en tevens de behoefte peilen onder 
de inwoners van Berltsum. Deze bijeen-
komsten hebben er  voor gezorgd dat wij 
in het najaar verder gaan met 1x in de 
maand een Inloop/Koffiemorgen te orga-
niseren in It Heechhout. In de voorgaan-
de keren is er aan gegeven dat men er wel 
wat voor voelt dat er gelegenheid is om 
een spelletje te doen of even lekker crea-

tief met elkaar bezig te gaan. Heeft u zin 
in een potje sjoelen of wilt u eens even 
lekker haken, breien of naaien samen 
met anderen kom dan naar de Inloop/Kof-
fiemorgen in It Heechhout. Ook kunt u 
gewoon langs komen voor een praatje en 
een bakje koffie,  iedereen is welkom. De 
eerst volgende keer zal zijn op: Woens-
dag 31 oktober 2018 om 10.00 – 12.00 
uur in Dorpshuis It Heechhout Entree is 
gratis. Vervolgens gaan we nog een keer 
op woensdag 28 november 2018. 

Vragen of ideeën: Sociaal Cultureel Wer-
kers van de Skûle: Marjan v.d. Heide 
en Sieta Kuipers. Tel: 0518-460805  of 
via e.mail  s.kuipers@deskule.nl  of 
m.vanderheide@deskule.nl l



BERLTSUMER 
HÛNTSJE

Berltsum feriening
berlikum.com 11

Opslúten
Sjoch, ik bin in hûn dus sa no 
en dan moat ik efkes yn it hok. 
Myn baas giet dan de hort op 
en ik moat efter de doar. Hy is 
fry en ik wurd opslúten. Sjoch no witte jo fan myn ferhalen 
dat ik faaks de hort op bin en dertroch in prot belibje. Ik sit 
dus minder faaks opslúten dan as at myn baas tinkt. Hjir hoe 
ik gjin rare dingen foar út te heljen, gjin moelijke puzzels foar 
op te lossen mar gewoan it plankje links efter yn it hok om 
heech te wippen en der ûnder lâns te glippen. Mar witte jo dat 
it tsjintwurdich hip is om jo opslúte te litten? Dan doel ik net 
op definityf yn it gefang mar it opslúten mei as doel sels wer 
fry te kommen. Werom soene jo dat dwaan, werom litte jo je 
foar de lol opslúte hear ik jo tinke…nou sa tocht ik er dus ek 
altiid oer. Tocht inderdaad, want ik bin op ûndersyk út west 
…. en it wie net safier fan hûs. Yn de Buorren gong it oan. De 
meiwurkers fan it piipskoft tochten dat de nuchtere Friezen 
ek wol yn wiene om harren ris opslúte te litten. Se hiene gelyk 
want de jongerein fan Berltsum en omkriten kaam er massaal 
op ôf. No hie it Piipskoft it ek wol hiel spannend makke mei 
harren filmke op Facebook. At je noch net nijsgjirrich wiene 
dan waren je dat wol nei it besjen fan it filmke. Mar klear, de 
bern setten sneon 22 Septimber ôf, op nei It Piipskoft. Der wa-
ren de groepkes ferdielt en per groepke waren se earst de kel-
der ynstjoert. Sa hurd at it koe glipte ik efter in groepke oan 
wer at ik it betrouwen yn hie dat se betûft genoch wiene om 
my der ek wer út te krijen. Nou en at se dat wiene. Prachtich 
de gearwurking tusken dizze bern. It probleem pakten se mei 
alle hânnen oan en der waard mei-inoar socht nei de koartste 
klap om harren nei de folgende keamer as opdracht te krijen. 
In sudoku oplosse, de dyk út om in geheime koade te krêkjen 
as oant de earmtakke ta yn de spaghetty mei fla neat wie har-
ren te gek. Se draaiden hun de kont dêr net foar wei. En just 
troch dizze gearwurking oanstie dêr in echt groepsgefoel, it 
mei-inoar stean we sterk gefoel. Sjoch en krekt dêrtroch bin ik 
om. Ik blaf net mear op myn lûdst at ik hear dat minsken hun 
frijwillich opslúte litte. Want ik ha no sjoen en fielt wat it te-
weibringe kin…..gearwurking, mienskip….miskien mat jo it 
ek ris dwaan…jo opslúte litte…en ik? Ik moat sjen dat ik myn 
hûnebealch wer troch dat plankje wrot sadat ik wer netjes op 
myn plak lis at myn baas de doar fan it hok iepen docht. l
It Berltsumer Hûntsje

Kuiertocht ‘OpMaat’ voor de 
4e keer een succes
Zaterdag 29 september werd door muzykferiening ‘OpMaat’ weer een prachtige kuiertocht van 5, 
10, 15 of 25 kilometer door en rondom Berltsum georganiseerd. 

De kuiertocht is ondertussen al bij vele Friese fanatieke wandelaars bekend. Ze genieten van de prachtige 
omgeving, de gezellige koffiestops en de goede organisatie. En deze keer ook van prachtig weer. We vieren 
volgend jaar op zaterdag 28 september 2019 ons lustrum en dat hopen we te vieren met een top aantal 
bezoekers. Dus schrijf de datum alvast in de agenda en doe mee!l 

Nieuws van uitvaartvereniging 
De Laatste Eer

Nieuw: lichtjesavond voor jong en oud
De mensen van voorbij, ze leven voort in het hart van hun gelief-
den. De gedenkmomenten die aan het eind van het jaar in kerken, 
ziekenhuizen, verpleeghuizen et cetera gehouden worden, mogen 
we koesteren; want hun namen mogen genoemd blijven. Maar dit 
zijn eenmalige ogenblikken en niet iedereen is lid van de kerk, of 
overlijdt in ziekenhuis of instelling. 

Daarom introduceren wij ons eigen gedenkmoment in de vorm 
van een lichtjesavond, zaterdag 27 oktober in het Centrum en op 
de begraafplaats in Berltsum. Wij, dat zijn Uitvaartvereniging De 
Laatste Eer in samenwerking met Stichting Berltsumer Belangen 
en de Protestantse Gemeente Berltsum.

Gedenken zonder grenzen
Iedereen die de naam van een geliefde wil noemen is van harte 
welkom dit intieme moment mee te beleven. Er zijn geen grenzen 
aan leeftijd, plaats en tijd; kort of lang gelden, hier of elders begra-
ven of gecremeerd, het maakt niet uit. 

Na een kort samenzijn in het Centrum met muziek, licht en ruim-
te voor je eigen bijdrage, bijvoorbeeld een gedicht of lied dat je 
aanspreekt, nemen we het licht mee de begraafplaats op. Je mag 
je kaars bij het graf plaatsen. Wil je dat, neem dan wel een zak-
lamp mee. Je mag je licht ook bijzetten in het hart van liefde op de 
begraafplaats. Wij zorgen voor de lichtjes. Na afloop mag je deze 
mee naar huis nemen. We sluiten het gedenkmoment af met cho-
colademelk in het Centrum en wie weet een goed gesprek.

Heb je een gedicht of lied dat je aanspreekt? Geef het aan ons door, 
dan kijken we of we dat in kunnen passen in het programma. Dat 
kan via dle.berlikum@gmail.com. Je bijdrage is welkom.

Graag tot ziens op zaterdag 27 oktober, 19.00 uur in het Centruml 

Werkgroep Gedenken

Gymnastiekvereniging Berlikum 
groeit uit haar gympakje!
Het gaat super goed met onze vereniging en daar zijn we dan ook trots op. We hebben een groot 
aantal leden en er zijn veel turnsters uit de omgeving die bij ons trainen. Uit Menaldum, Sint An-
naparochie, Dronrijp, Beetgum, Sint Jacobiparochie en zelfs uit Leeuwarden. Dat zegt natuurlijk 
wel iets! We hebben extra uren ingekocht op de donderdagmiddag.

Helaas heeft het ook nadelen. 
We hebben een ledenstop voor 
kleuters en meisjes tot 12 jaar. 
We zijn na de zomervakantie be-
gonnen met een jongensgroep 
en hier kunnen nog maximaal 3 
jongens bij. Er zijn drie dames 
in opleiding voor de jurycursus 
want met meer leden hebben we 
ook meer juryleden nodig. We 
hebben meer kleding nodig voor 
de wedstrijden. Hiervoor gaan 
we een Sinterklaas actie houden. 
Leden komen bij u langs de deur 
om lekkernijen te verkopen. Wij 
hopen dat u royaal wilt inkopen 
zodat wij nieuwe turnkleding 
kunnen aanschaffen. Gymvereni-
ging Berlikum heeft er bewust 
voor gekozen om de kleding zelf 

aan te schaffen. Op die manier 
voorkomen we dat er kinderen 
zijn die niet in onze clubkleding 
deelnemen aan een wedstrijd 
omdat de ouders het niet kun-
nen betalen. Voor ons is iedereen 
evenveel waard en dat stralen we 
graag uit!
De (vrijwillige en voor alle leden 
beschikbare) wedstrijdtraining 
op zaterdag is weer begonnen. 
Hier doen maar liefst 28 leden 
aan mee. 
Op maandag- en woensdagavond 
zijn er yogalessen. Hier zijn nog 
enkele plekken beschikbaar. De 
yogalessen worden gegeven in 
het groene kruisgebouw. Dit is 
niet ideaal en hier zijn we ons 
van bewust. We zijn op zoek naar 

een geschikte locatie. Op dins-
dagavond is de conditiegroep in 
actie. Hier zijn ook nog een aan-
tal plekken beschikbaar. Zij trai-
nen in de gymzaal.
We zijn aan het onderzoeken 
of het mogelijk is om nog maar 
trainingen aan te bieden. We zijn 
bezig met Zumba en Free Run-
ning. Hierover houden wij u op 
de hoogte. We krijgen hier al wat 
vragen over en zijn ons bewust 
dat er veel jongens willen Free-
runnen. Zodra er nieuws is dan 
maken we dat bekend.
We hebben ook een nieuwe web-
site waar alle informatie over 
onze vereniging op te vinden is, 
kijk maar eens op www.gymber-
likum.nl" l 



> Glasbewassing 
 (bedrijf en particulier)

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

Berlikum  |   06 57 70 36 90   |  vandergraafmultiservice.nl

■  MATRASSEN, LATTENBODEMS, DEKBEDDEN,  KUS-

SENS, BEDLINNEN

■ DAMES- EN HERENKLEDING

■ WERKSCHOENEN, KLOMPEN, DAMESSCHOENEN

■ GEREEDSCHAPPEN

■  AUTO ONDERHOUDSPRODUCTEN,      AUTO/AAN-

HANGWAGEN ONDERDELEN

■ SPEELGOED

■ HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN

■ BREI- EN HAAKGAREN, HANDWERK ARTIKELEN

■ LEVENSMIDDELEN

■ VERF EN SCHILDER ARTIKELEN

■ HOME DECORATIE

■ HONDENVOER

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

Tichelersdyk 28b Berlikum

1500 m2 

winkelplezier!

En gratis parkeren 

voor de deur!

Voor een 
zichtbare 

verzorgingBuorren 76, Berltsum
Telefoon 0518-461744

Nieuws van het Hemmemapark
Op vrijdag 28 september hebben vrijwilligers meer dan 800 kilo fruit geplukt. 
Deze appels en peren worden verkocht aan de familie Lautenbach op Dijkstra 
State aan de Bitgumerdyk onder Menaam. 

Wij denken dat dit fruit circa € 600,= zal opbrengen. Dat is een welkome aanvulling 
op onze inkomsten. Dit jaar hebben we namelijk onze reserves moeten aanspreken 
vanwege onder anderen het groot onderhoud aan de schelpenpaden (kosten ruim 
€8.000,=). 
De locatie van de tribunes van het theaterspektakel Bauck is weer in de oorspronke-
lijke staat gebracht en er is ter plekke een bloemenweide ingezaaid. 

In het kader van het project Natuerlik Ferskaat heeft Stichting Hemmemapark van 
de provincie Fryslân €10.000,= ontvangen. Dit is een mooie aanzet om het totaal van 
€25.000 voor het beoogde project in en rond Berltsum rond te krijgen. Samen met 
Stichting Berlikumer Belangen willen wij in Berltsum de biodiversiteit versterken. 
Wij hopen volgend jaar van start te kunnen gaan. Wij verwachten dat het nieuwe 
project een extra beroep zal doen op onze vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers zijn dan 
ook van harte welkom. Het is een gezellige groep, die naast het buitenwerk  ook de 
onderlinge contacten erg belangrijk vindt. Ben je geïnteresseerd dan kun je je aan-
melden bij Rienk Bouwma, secretaris. Telefoon : 840151 l 

Edukans uniecollecte 2018
De Edukans Uniecollecte mogen wij al vele jaren organiseren in Berltsum en 
omstreken. Wat prachtig dat wij met elkaar als gemeenschap dit een warm 
hart toe dragen! Zodat niet alleen onze kinderen hier in Berltsum en de rest 
van Nederland goed onderwijs krijgen maar ook kinderen in ontwikkelings-
landen zoals in Syrië. Dit jaar hebben we gekozen voor een project met als 
thema: Onderwijs voor Syrische kinderen.

Na zeven jaar burgeroorlog is nu al meer dan de helft van de Syrische bevolking ge-
vlucht. De meesten mensen wonen in tijdelijke onderkomens in buurlanden Jorda-
nië, Turkije, Irak en Libanon. Ze bezitten niet meer dan wat ze op de vlucht konden 
dragen. De toekomst van een hele generatie kinderen dreigt in rook op te gaan. Dat 
mág niet gebeuren. Een kind op de vlucht mag niet kansloos zijn. Edukans zorgt 
ervoor dat kinderen weer naar school kunnen gaan. En dat is hard nodig. 

Wat doet Edukans? Edukans zorgt voor tijdelijke scholen in Libanon zodat kinderen 
de kans krijgen aan hun toekomst te bouwen. Juist voor kinderen in conflictsituaties 
is het heel belangrijk om snel weer naar school te kunnen. Daar vinden ze steun aan 
elkaar. School geeft structuur en houvast, helpt bij het verwerken van trauma’s en 
is een belangrijke schakel om het land weer op te bouwen. Voor meer informatie : 
kijk op www.edukans.nl . We hopen dat we ook dit jaar weer op uw steun mogen 
rekenen. Want het motto van Edukans is “Omdat onderwijs ‘echt’ helpt.  U kunt ons 
aan de deur verwachten tussen 15 en 27 oktober l 

Alvast bedankt! Plaatselijk Uniecollecte Comité
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Berltsum kultuer
21 okt. 15.00 uur Concert Piet Kok, Ioannis Teaterstjerke - Wier
25 okt. 10.00 uur Najaarsmodeshow, Berlingastate - Berltsum
27 okt. 19.00 uur Lichtjesavond,  Begraafplaats - Berltsum
28 okt. 13.30 uur Knutselmiddag It Piipskoft - Berltsum
31 okt. 10.00 uur Koffiemorgen, It Heechhout - Berltsum
2 nov. 18.00 uur Oud papier,  Berltsum
24 nov. 13.30 uur Sinterklaasintocht, Berltsum

Samar in Momint...

“Nij formaat bakfiets te krijen!”

Najaarsmodeshow
 
De nieuwe najaarscollectie 
van Marion Mode zal te be-
wonderen zijn in de ruimte 
van het dagcentrum in Ber-
lingastate. 

Het betreft mode voor 55+ en aansluitend aan de modeshow is er 
een kledingverkoop. Er is gelegenheid om de kleding te passen. 
Een mooie en gezellige gelegenheid om dicht bij huis de nieuwe 
collectie te bewonderen. De modeshow is voor alle belangstellen-
den in de omgeving van Berltsum. Ook is het een mooie gelegen-
heid om te zien hoe gezellig we het hebben in Berlingastate. Kof-
fie/thee met iets lekkers staat voor u klaar om 10:00 uur!

Omdat de ruimte beperkt is willen we graag weten op hoeveel 
mensen we kunnen rekenen. U kunt zich opgeven op maandag en 
donderdag tijdens kantooruren op telefoonnummer 0518-461465. 

Dames uit Berltsum en omgeving, we hopen u te zien op donder-
dagochtend 25 oktober! De deur staat voor u open!

Nog even alles op een rijtje:
Wat : Najaarsmodeshow Marion mode
Plaats : Dagcentrum Berlingastate, Hofsleane 30A te Berltsum
Datum  : Donderdagochtend 25 oktober 2018
Tijd : 10:00 – 11.00u. modeshow en tot 12:00u. kledingverkoop. U 
bent welkom vanaf 9:30 uur
Kosten : TOEGANG IS GRATIS, incl. koffie/thee + cake
Opgave: Ja graag, want VOL = VOL l

Mei dûmny Doekle de 
Boer nei Taizé
                   
De Protestantse Christelijke Ouderen Bond ( PCOB) ôfd.
Menameradiel hie op     moandeitemiddei 17 septimber yn de 
Molewjuk te Bitgummole har ledegearkomste.

Nei it ôfhanneljen fan de gebrûklike agindapunten krijt de sprek-
ker fan dizze middei dûmny Doekle de Boer it wurd. Hy hat master 
west oan it Lienwardcollege yn Ljouwert. Dêrnei dûmny yn in pear 
gemeenten en is no 5 jier mei emeritaat. Doe’t hy master wie hat 
hy ± 25 kear mei in groep jongeren nei de oekumenyske mienskip 
yn Taizé yn Frankryk west. De skiednis fan de mienskip begjint 
yn 1940 doe’t de Switserske broeder Roger Schutz yn Taizé in hûs 
kocht wêr’t hy flechtlingen, u.o. Joaden opfong. Yn 1942 moast hy 
sels ek flechtsje, mar kaam yn 1944 wêrom. Yntusken hienen in 
oantal broeders harren by him oansletten. Yn 1949 stichtsjen se 
de oekumeniske mienskip. Sawn broeders leinen doe de “levens-
geloften” fan in libben yn soberheid, selibaat en hearigens ôf. Op 
16 augustus 2005 wurdt broeder Roger tidens in tsjinst delstutsen 
troch in ferwarde Roemeenske frou en stjert. Broeder Alois folget 
him op.

Tsjinwurdich komme dêr tûzenen jongeren en folwoeksenen út 
hiel Europa foar in wike as langer nei Taizé foar moeting en be-
sinning. De dei begjint om 7.30 oere mei kloklieden en in tsjer-
ketsjinst mei stilte, sjongen, bibellêzen en in kearntekst. Nei it 
moarnsbrochje geane se yn lytse groepkes meielkoar praten, nei 
elkoar lústerjen, mar net diskusearjen. Sa giet dat trije kear deis. 
Foaral de lieten dy’t yn de fieringen brûkt wurde binne bekind 
wurden. Troch de koarte lieten in pear kear efterinoar te sjongen, 
bliuwe se yn it ûnderbewust hingjen, om sa de hiele dei te tsjin-
jen as in stille langstme nei God. Ek de stilte fan bytiden wol 10 
minuten nimt in wichtich plak yn tidens de fieringen. Mei bylden 
krije wy in yndruk fan de omjowing, de gebouwen en it ferbliuw 
yn Taizé.

Dûmny de Boer slút syn lêzing ôf mei it meielkoar, yn in stilte fan 
sawat seis minuten, te lústerjen nei twa Taizé lieten. De foarsitter 
betanket dûmny de Boer foar syn ferhaal oer dizze ynspirearende 
mienskip l
A.S -J.

Piippraat...
Wow, wat in moaie iepening 
hawwe wy han. De Escape 
Room wie in grut succes en bij 
groep 7 & 8 ek de disco nei de 
tiid.  

Wy hiene 2 toppers yn de DJ-
booth: Lianda en Janna- Marije 
soargden foar in grut feest. Som-
mige bern foen de disco nog leu-
ker as de Escape Room. Wy haw-
we de middeis en jûns mei elkoar 
65 bern oer de flier hant! Echt 
in top organisatie fan ús freiwil-
ligers. Ik haw sels ek efkes mei in 
groepke meidien en it wie soms 
echt best moeilijk, mar it lukte 
elk groepke om te ontsnappen.

Wy hawwe ek al wer wat leuks 
op de planning foar kommende 
fakânsje, namelijk in leuke knut-
selmiddag foar de lytskes. Snein 
28 oktober fan 13:30-15:00 foar 
groep 1 en 2. Groep 3 en 4 meie 
fan 15:30-17:00 komme. Graag 
wol op jaan. Dat kin oant en mei 
24 oktober troch in mail te stjoe-
ren nei piipskoft@gmail.com mei 
namme, groep en tillefoannum-
mer.

Wy kriegen op de Sinterklaas-
pagina en nog in opmerking fan 
in mem binnen: “Tinke jimme ek 
oan de bern op it spesjaal ûnder-
wiis.” Wy wolle fansels net ien 
bûten slute, mar wy witte net op 
welke skoallen dizze bern sitte. 

Wy diele allinne briefkes út op 
de skoallen yn Berltsum. Fjier-
der diele wy al ús aktiviteiten op 
Facebook en berlikum.com. Dus 
hawwe jimme bern op it spesjaal 
ûnderwiis? Hâld dan ús Faceboo-
kpagina’s yn de gaten.

Borrel- en Muziek-
notenquiz is vol!

Op vrijdag 26 oktober is het zo-
ver: dan vindt de allereerste Bor-
rel- & Muzieknotenquiz plaats 
in Berltsum! Sinds het ontstaan 
van dit idee heeft het bij ons be-
hoorlijk geborreld en het is niet 
meer opgehouden met borrelen! 
Sommige ideeën hebben de eind-
streep niet gehaald, anderen zeer 
zeker wel! Van de jaren ’70 tot 
nu, alles komt voorbij!  Tot onze 
verrassing stroomden de aanmel-
dingen binnen na de bekendma-
king, zelfs zoveel reacties dat 
er inmiddels een opgavestop is. 
Maar niet getreurd, volgend jaar 
nieuwe rondes, nieuwe kansen. 
Alle teams die zich hebben aan-
gemeld, hebben inmiddels een 
bevestigingsmail ontvangen. 
Mocht dit niet het geval zijn, 
neem dan contact op met mu-
ziekquiz.berltsum@gmail.com .
Dankzij een bijdrage van Losse 
Fearren* en medewerking van 
dorpshuis It Heechhout gaan we 
er een ontzettend leuke avond 
van maken! De opbrengst van de 
avond zal ten goede komen aan 
Jeugdsoos It Piipskoft. 
*Losse Fearren is een project van Wo-
nen Noord West Friesland, die goede 
dorpsinitiatieven steunt.
Tot 26 oktober! En vooral blijven 
oefenen l

De Borrel- & Muzieknoten Crew

Jubileumconcert Piet Kok, Een halve 

eeuw in de ban van muziek

Ruim 50 jaar geleden stond Piet Kok voor het eerst als artiest 
op het podium. Dat was het begin van een lange en prachtige 
periode als zanger en muzikant. 

En al heel lang treedt hij regelmatig samen op met Roelof Reine-
man. Reden genoeg dus om er met een speciale jubileumshow aan-
dacht aan te schenken. Samen hebben ze een keuze gemaakt uit 
het bijna onuitputtelijke repertoire dat zij de afgelopen decennia 
hebben opgebouwd. De laatste tijd zijn de heren landelijk actief ge-
weest met hun tribute aan Bob Dylan, ter gelegenheid van diens 
75e verjaardag. Ook in de Ioannis Teatertsjerke kon het publiek van 
dit eerbetoon genieten. Ongetwijfeld staan er ook nu nummers van 
Dylan op het programma. Ook nummers van hun andere muzikale 
helden, zoals Leonard Cohen, Johnny Cash, Woody Guthrie en Bud-
dy Holly, zullen met enthousiasme en liefde worden gebracht. En 
dat alles aangevuld met traditionele folk- en bluessongs en eigen 
composities.

 Piet Kok (zang, gitaar en mondharmonica) speelde in een ver ver-
leden in succesvolle Friese folkgroepen als Irolt en Farmers Union, 
maar treedt ook solo op. Behalve met het Bob Dylan project was 
hij de laatste jaren actief in The Woody Band. Hij maakte de lp’s 
One way street en Rambling Round en de cd Solo. Roelof Reineman 
(elektrische- en slidegitaar, mandoline en dobro) is behalve met de 
Bob Dylan Tribute, ook actief met de Hangouts, tributeband van de 
Rolling Stones. Verder is hij bekend van de muziek bij een documen-
taire van Rob Pieters over de kunstschilder Hendrik Elings. Piet en 
Roelof spelen al sinds de jaren ’80 samen, aanvankelijk in de Plok 
Blues Band, maar de laatste jaren als duo.

Jubileumconcert - Piet Kok en Roelof Reineman
Zondag 21 oktober 2018 om 15:00 uur
Ioannis Teatertsjerke, Lautawei 5a, Wier
Entree € 10,00
Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123
www.ioannistheatertsjerkewier.nl l



 

Redactieleden:
Henny van der Graaf
Jan Joostema
Henk Muller
Karina de Vries
Harmke Siegersma
Joke Wassenaar
Maaike Moerland

Oplage 
Dorpskrant Op ‘e Roaster verschijnt iedere maand (behalve 
in augustus) in een oplage van ca. 28.000 exemplaren. 

Verspreiding
Zie colofon ‘De Stienser’ - 
door: FRL Leeuwarden (tel. 058-2154157)

Opmaak
Brandsma Offset Ferwerd
(Druk- en zetfouten voorbehouden)

Email
Advertenties: roasteradvertenties@gmail.com
Kopij: roaster.berlikum@gmail.com 

Colofon 
Op'e Roaster

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

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

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

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

  Let op: Foto’s of illustraties gedownload van internet zijn 
soms ongeschikt voor plaatsing in de krant. Zorg ervoor 
dat de afbeeldingen in het uiteindelijke formaat een reso-
lutie hebben van minstens 300 dpi (min 1 MB) in JPG, TIFF 
of PSD file. 

-  Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. 
-    De redactie behoudt zich het recht voor tekst in te korten 

of artikelen te weigeren. 

Sluitingsdata voor de eerstvolgende editie van            
Op ‘e Roaster
•  Advertenties dienen uiterlijk woensdag 10 oktober 2018 

aangeleverd te worden per email: roasteradvertenties@
gmail.com. 

•  Kopij dient uiterlijk woensdag 10 oktober 2018 op de       
redactie aanwezig te zijn via roaster.berlikum@gmail.com 

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
zaterdag 22 september 2018

■ voeg- en metselwerk 
■ stralen 
■ betonrenovatie 
■ kelderafdichting 
■ kitapplicatie

Berltsum
0518-41 92 95
www.siegersmagevelrenovatie.nl

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

Bitgumerdyk 30b  |  9041CE Berltsum 

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

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

-
-

Official
partner of

gr� t
d� ls

TSE 1422 KOELER€199 €199

Berltsum 
www.wytguod.nl 
pieter@wytguod.nl
06 16 09 62 96

Wytguodadvertentie_TSE1422.indd   1 04/07/2018   15:01

    

Volgende maand 
uw advertentie 

hier?

Voor meer informatie 
neem contact op met het 

bestuur: 
bestuur@berlikum.com

Zijlstra Bouw BV
It Koartlân 1, 9041 VB Berlikum

T 0518 - 46 20 63
F 0518 - 46 10 37

E info@zijlstrabouw.nl
Site   www.zijlstrabouw.nl

Onze kracht is onze toegevoegde waarde. Die vertaalt 
zich in zich in betrokkenheid, duidelijkheid en kwali-
teit. Met onze specifieke klantgerichte aanpak en het 
hoge kennisniveau weten wij zakelijke en particuliere 
opdrachtgevers aan ons bedrijf te binden. 

Bij ons staat de opdrachtgever centraal. Begrijpen,   
creëren, realiseren en vooral ontzorgen zijn de kern-
waarden waar wij voor staan. 

Spreekt u dit aan? Bel/mail dan eens met Zijlstra Bouw  
in Berlikum en vraag naar de mogelijkheden.

Zijlstra Bouw. Altijd in vorm. 

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

SAMEN OP ZOEK 
NAAR EEN 
BEWANDELBARE WEG...

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

INFO@PAADSIKER.NL
WWW.PAADSIKER.NL www.dleberlikum.nl

Buorren 37 
9041 AX Berltsum 
tel: 0518-462242 

www.kapsalontsteegje.nl 

Dames & Heren 

Iedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tarief 
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