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Andere taarten, te mooi om op te eten? 

Douwina Stienstra is tegenwoordig volop in het nieuws met haar bedrijf; andere 

taarten. Zo stond er in december een leuk artikel in de Franeker Courant en 

zagen we haar bij Omrop Fryslân. 

Dat is ons als redactie natuurlijk niet ontgaan. We hebben contact gezocht met 

Douwina want Op „e Roaster zet graag een bedrijf in de spotlights. Maar op 

welke manier? Twee keer hetzelfde soort artikel in een streekkrant is niet echt 

origineel. Daar had Douwina zelf een prachtige oplossing voor. Ik kreeg de 

uitnodiging om mee te doen aan een workshop barbiepoptaart maken. Zo 

gezegd zo gedaan, dus ben ik als cursist naar de Kersehôf 12 gegaan. 

Haar woning is niet altijd haar werkplek tijdens de workshops. Ze maakt gebruik van de 

zaal van de doopsgezinde kerk of eventueel thuis bij de klant. Maar vanavond was het 

groepje klein en paste prima in de keuken. Douwina had de nodige voorbereidingen 

getroffen. Ze had bijvoorbeeld een heerlijke biscuitcake gebakken die de basis voor de 

barbiepoptaart vormt. Zeer deskundig liet Douwina ons zien hoe we de cake moesten 

vullen met heerlijke botercrème en aardbeienjam. De nodige informatie over de 

producten en de verwerking ervan kregen we op de koop toe. Toen moesten we zelf aan 

de slag. De cake moest in vier delen worden gesneden. Natuurlijk zo recht mogelijk. Dit 

is een klusje waar je ervaring voor moet hebben. Die had ik niet dus heb ik niet te lang 

geaarzeld, hup dat mes in de cake en snijden maar. En ja, toen bleek dat wat durf ook 

positief effect had op de rechte manier van snijden. Lekker veel vulling, want de smaak 

wil natuurlijk ook aan zijn gerak komen. Toen de cake ook aan de buitenkant helemaal 

voorzien was van laagje botercrème moest de cake afkoelen. De botercrème zorgt ervoor 

dat de marsepein niet zacht wordt. Alle voedingstoffen op waterbasis kunnen alleen 

gebruikt worden als ze volledig worden afgesloten door de botercrème. Terwijl de cake 

stond af te koelen konden wij beginnen om het marsepein te kleuren. Marsepein heeft 

van nature een witachtige kleur. Doormiddel van kleurstof kun je het alle kleuren geven. 

Ik ging in opdracht van mijn dochter voor roze en dan niet zo‟n soft kleurtje maar vel, 

heftig roze. Als het marsepein een goede kleur heeft maak je een bol die je plat maakt 

met een roller. Uiteindelijk heb je dan een dunne, ronde, roze plak marsepein die je over 



de cake heen moet draperen. De marsepein kan dan in plooien of glad over de cake 

worden gedrukt. Dan is de basis van de barbiepoprok klaar. Dan druk je het 

bovenlichaam van de barbiepop in de taart. De barbiepop krijgt ook een mooi 

bovenstukje van marsepein. Dan kan het echte versieren beginnen. De versiering maak 

je ook van marsepein. Doormiddel van verschillende vormpjes kun je bloemen, hartjes, 

stippen blaadjes etc. maken om die vervolgens op de jurk te plakken met eetbare lijm. 

Omdat je de marsepein in alle kleuren kunt maken zijn de mogelijkheden eindeloos. Je 

kunt ook zelf met een mesje aan de slag gaan. Je snijdt met gemak allemaal vormpjes 

uit de marsepein. Als je het even niet meer weet dan biedt Douwina de reddende hand. 

Door haar ervaring weet ze met tips je wel weer op het goede spoor te brengen. Het 

resultaat wordt nog mooier als je met snoeppareltjes de boel nog wat opsiert. Eventueel 

wat snoepglitter en klaar is de taart. De taart was inderdaad te mooi om op te eten maar 

hij kan dan ook best een paar dagen blijven staan. Zondag hebben we de taart 

burgemeester gemaakt en we waren het er allemaal over eens, over de smaak viel niet 

te twisten: voortreffelijk! 

Het bedenken van je taart tot het maken ervan is een feestje. Als je een beetje handig 

bent en wat creatieve durf hebt, kan volgens mij iedereen onder begeleiding van 

Douwina een mooie taart maken. 

Er zijn natuurlijk ook andere mogelijkheden wat workshops en taarten betreft, dus bent u 

nieuwsgierig geworden? Kijk op;  www.anderetaarten.nl of bel met Douwina Stienstra: 

0640124084. 

Jeanet Terpstra 

 

 

It is Tiid: Talint op toaniel yn en om mobyl húske 

Nei sân jier fûn Durk Dijkstra wer ynspyraasje om oan de slach mei in revu. 

Ofrûne jannewaris wie it risseltaat te sjen yn in fiif kear útferkocht Heechhout, 

dêr at mei faasje de Nijjiersrevu „It is Tiid‟ spile waard. 

De skriuwer is der yn slagge Berltsum yn de tiid te setten, net allinnich as doarp mar ek 

as ûnderdiel fan it grutte gehiel. Dat alles oan de hân fan spitsfondige teksten yn 

sketskes en lieten. De muzyk is ek fan de hân fan Durk; Jan Hoogterp hat de 

arranzjeminten makke. De muzikale begelieding is yn hannen fan in meesterlik 

http://www.anderetaarten.nl/


fiifkoppich kombo. Foar de rezjy tekenet Alfred Miedema, assistearre troch Martha 

Jellema. Sa‟n 25 spilers en sjongers yn ôfwikselende formaasjes binne te sjen yn de 

sketskes en lieten dy‟t elkoar flot ôfwikselje. Opfallend is de natuerlike wize wêrop de 

sketskes dien wurde en it sjongtalint yn de lieten, foaral ek de solo‟s meitsje yndruk. 

De revu spilet him of yn en om in mobyl húske, dat in tiidmasine hyt te wêzen. De 

minsken dy‟t fan dat húske ôfkomme ha nuvere fisioenen oer de takomst. It publyk 

wurdt dielgenoat makke fan de farende feiling. In boat dy‟t de seal yn farren komt mei 

Berltsumer keapwaar, dy‟t tsjin stûfe prizen oan in stikmannich toeristen oan de man 

brocht wurdt. Yn it lyts wurdt de biezem helle troch it doarpsgebeuren, mar ek thema‟s 

dy‟t oer de doarpsgrinzen geane wurde op treflike wize nei foaren brocht. Fan it ritueel 

fan de nije borgers oan‟t de keuzestress dêr‟t wy alle dagen wer mei te krijen ha. Fan de 

leafde foar ús doarpke oan‟t it útstellen fan de pensioenleeftyd. Sadat men oer fiif jier 

mei de rollator nei it wurk moat, dement en ynkontinent. Mei in knypeach nei de foarige 

revu stiet ek de fytstocht op it program. Mei dat ferskil dat der no twa elektryske fytsen 

foarop geane en de achterste fytsers harren út de naden trappe moatte. 

„It is Tiid‟, in revu om lang yn gedachten te hâlden, hoewol, dat sil net tafalle. Oan de ein 

fan de jûn kriget elkenien in ferjitpil. Dy tiidmasine, dy fisioenen, dat moat de dyk net 

oer. De steatsfeiligens soe ris yn gefaer brocht wurde kinne… 

RA 

 

 
Concentratie winkels op De Pôlle dichterbij 

Donderdagavond 21 januari hield Stichting Voortvarend Berlikum een 

informatiebijeenkomst waarin de uitgewerkte plannen naar aanleiding van de introductie 

in 2007 nader werden toegelicht. Een concentratie van winkels op het voormalige 

veilingterrein, recreatieve toeristische attracties waaronder een varende veiling, 

(zorg)appartementen en een tuinbouwinformatiecentrum moeten Berltsum 

aantrekkelijker maken voor eigen inwoners en mensen van buiten.  De winkeliers in het 

dorp zijn blij met de plannen en ook in de zaal was er bijval. 

Het aantrekken van projectleider Klaas Toering is mogelijk gemaakt door Westergozone, 

die een grote rol in het geheel speelt. Toering ontvouwt de plannen op heldere wijze, op 

het scherm gevisualiseerd in een sfeerimpressie door architect Piet Timans. De plannen 

zijn op haalbaarheid doorgerekend door de Grontmij en de Stenden Hogeschool en 

duidelijk is dat alleen al clustering van winkels op het terrein haalbaar is. De 

oorspronkelijke bedoeling van het gehele Pôlleterrein was de bouw van circa 200 

woningen. Door het stagneren van de woningmarkt is dit aantal niet meer reëel. 



Integratie van de „varende veiling‟ en een kleiner aantal woningen (circa 80) gaat 

derhalve heel goed samen. De bouw van de woningen is geen voorwaarde meer voor het 

realiseren van de „varende veiling‟.  Gerben Rouwenhorst, bedrijvencontactfunctionaris 

van de gemeente Menameradiel, benadrukt dat het de gemeente gaat om een 

uiteindelijk mooi plaatje, dat aan de leefbaarheid in het dorp een impuls geeft, maar 

waarvan de haalbaarheid afhangt van de participatie door ondernemers. 

Piet van Duinen van de Ontwikkelingscombinatie De Pôlle (OCP) ziet graag voor 1 april 

helder worden welke ondernemers naar het veilingterrein willen. Dat de plannen nog niet 

geconcretiseerd zijn, zou hierbij geen belemmering moeten zijn.  Intussen wordt hard 

verder gewerkt aan de verdere uitwerking van de plannen. Het terrein ligt er in elk geval 

klaar voor. Of de eerste paal in april 2011 de grond in kan? Als het aan Berltsum ligt, lijkt 

het antwoord na deze bijeenkomst „ja‟. 

 

 
Born en Van der Graaf bundelen hun financiële expertise op nieuwe locatie 

Waar Berlikum rond het midden van de vorige eeuw de bakermat was van kleine 

zelfstandige gerniers rondom de veiling, onderscheiden de huidige ondernemers zich met 

een vergelijkbare handelsgeest, maar dan meer en meer in de dienstverlenende sector. 

Menno Born en Johan van der Graaf, beiden met een ruime ervaring in financiële 

dienstverlening voor bedrijven en particulieren, namen de stap om als één bedrijf verder 

te gaan. Sinds 1 januari prijkt het nieuwe logo op hun mooie bedrijfsruimte aan de 

Bitgumerdijk. Born en van der Graaf verbonden door een krachtige plus, welke de 

versterkende werking van hun samenvoeging aangeeft. Kennis van zaken, betrokkenheid 

bij klanten en een frisse daadkrachtige uitstraling zijn de ingrediënten om er een 

succesverhaal van te maken. 

Met zeventien jaar ervaring in de accountancy kent  Menno Born het klappen van de 

zweep in de financiële branche. Uit enige mate van onvrede over de regeltjescultuur en 

de soms onpersoonlijke benadering naar de klant toe besloot Menno Born in 2009 met 

een eigen bedrijf van start te gaan. Belangrijk daarbij was laagdrempeligheid voor 

particulieren en ondernemers en voor een  redelijk tarief mensen bij administratie, 

begrotingen en jaarrekeningen van dienst te zijn. Johan van der Graaf bewoog zich in 

een vergelijkbare financiële vijver maar had zijn specialisme vooral ondergebracht in de 

auto branche waar hij naast hoofd administratie en controller ook de functie van 



manager bekleedde binnen verschillende  organisaties. Sinds 2004 begon hij part time 

voor zichzelf  en in 2009, na wisseling van de wacht in de top bij zijn vaste werkgever, 

was daar het laatste zetje tot full time ondernemerschap. Bedrijfsmatig maakten Menno 

Born  en Johan van der Graaf toen al gebruik van elkanders diensten en langzamerhand 

ontstond het goede gevoel om gezamenlijk als één bedrijf verder te gaan. Bij beide 

personen dus een grote veelzijdigheid en een voorliefde voor administratieve 

ondersteuning en daarmee gecombineerd een  bedrijfsmatig adviserende en sturende  

rol. Want dat is één van de kernpunten van de nieuwe onderneming aldus Van der Graaf. 

”Mei tinke mei de klant en de ûndernimmer. Stjoering jaan en it gefoel dat je sels suver 

ek undernimme mei harren.” 

Daarin moet dan ook de kracht van hun bedrijf en de samenwerking liggen. Een 

financiële en adviserende dienstverlening gebaseerd op vertrouwen en persoonlijke 

benadering. Korte lijnen en vertrouwd zijn met diegene die je opdracht behandelt. Menno 

weet uit ervaring dat bereikbaarheid en een onderlinge band bij een groot accountancy 

kantoor vaak te wensen overlaat. “Je hawwe der faaks in soad ferrin en it binne dan ek 

faaks ferskillende meiwurkers der‟t je mei te dwaan krije. Dat jout ûndúdlikens en 

argewaasje by de klant. De klant wol graach ien persoan ha wer hy terjochte kin mei syn 

fragen.” En dat is nu precies de leemte waar hun administratie kantoor op in kan 

springen.  Voor een concurrerende prijs bieden Born en Van der Graaf hun diensten aan 

op gebied van belastingaanvraag voor particulieren en bedrijven, opstellen van 

begrotingen en jaarrekeningen en het opstellen van een bedrijfsplan, waarbij door middel 

van het lezen van de cijfers en het verband daarmee in de bedrijfsvoering gericht en 

ondersteunend de onderneming tot een beter rendement kan komen. Zo is maar goed te 

zien dat er veel meer uitdagingen in de financiële wereld zitten dan menigeen denkt en 

dat het niet altijd een “ver van mijn bed show” hoeft te zijn.  De start is veelbelovend 

voor deze rasechte Berlikumers. Dienstverlening vanuit hun nieuwe pand of, indien 

nodig, met Johan van der Graaf als “vliegende keep” op locatie. De betekenisvolle plus 

van het logo moet zich dan de komende tijd ook gaan waarmaken, als dat beetje extra 

wat moet uitstijgen boven de geldende norm.  (Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met Menno Born of Johan van der Graaf via 0518-461800.Mail info@born-

graaf.nl.  of binnenkort op de website www.born-graaf.nl)                                                                                                                                                                 

JAN J 
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Playbackshow voetbal jeugd SC Berlikum groot succes  

In de prachtige ambiance van Sans Souci was er op  29 januari weer de traditionele 

playback show voor de voetballende jeugd van de SC Berlikum. Het thema van dit jaar 

was “foute avond” en een groot scala van “foute”nummers passeerden de revue. Nadat 

het jeugdbestuur de avond opende met de ideale “foute mix”, gearrangeerd door Bart 

van Zeijl en DJ JD  gingen de beentjes vlot van de vloer en werden er professionele acts 

opgevoerd. Dit allemaal om de felbegeerde wisselbeker in de wacht te slepen. De 

wisselbeker die drie jaar geleden beschikbaar werd  gesteld door de vorig jaar overleden 

Sake Faber. Door de spreekstalmeester van de avond Jacob Tiemersma werd hier nog 

even gepast bij stil gestaan. In de pauze met verloting nog een gastoptreden van 

Adamski in zijn Toon Hermans act en de stemming zat er al met al goed in. Na de 

onderbreking  wederom een aantal optredens en daarbij nog even een speciale 

vermelding voor het kampioensteam van de E1. Na hun swingende act de meer dan 

verdiende huldiging en bijbehorende prijzen.  Na de laatste act kon de jury zich gaan 

buigen over de prijsverdeling,  zowaar geen geringe opgave. De hoofdprijs van de 

playback show  ging naar het team van de F1 met het nummer “de tien kleine 

tuinkabouters”, de kleine premie was voor  de D1 met de actuele Michael Jackson act en 

tot slot deed de H1 met “het vliegerlied”een gooi naar de derde stek en kon er met grote 

tevredenheid teruggekeken worden op deze avond. Een groot aantal deelnemers, vele 

supporters, die onder het genot van een klein drankje een goede kijk op het schouwspel 

verkregen, en een voldane jeugdcommissie die weer kan voort beduren op dit succes. 

Wordt vervolgd!                                                                                                            

JAN J.  

 



 
Minsken mei in ferhaal 

Mensen van verschillende pluimage, oude mensen, jonge mensen, velen hebben een 

verhaal, vanuit verschillende invalshoeken. Als redactie van Op ‘e Roaster gaan we op 

(be)zoek bij (naar)  mensen van wie wij denken dat ze een verhaal hebben, dat onze 

lezers interessant vinden. Heeft u tips voor deze rubriek, dan zijn deze welkom bij de 

redactieleden. Deze maand het verhaal van Bauke van der Graaf.                 

Marathonschaatser Bauke van der Graaf ijskoud de beste 

Als kleine jongen was er bij Bauke van der Graaf al reeds een grote voorliefde voor het 

schaatsen en was het meer regelmaat dan uitzondering dat moeder Gerrie haar zoon als 

laatste rijder van de ijsbaan moest plukken. Het talent werd in het verloop van zijn jeugd 

steeds meer zichtbaar maar er was nog een andere sport die regelmatiger kon worden 

beoefend, namelijk het kaatsen. Ook hierin was aanleg en spelplezier in ruime mate 

aanwezig en als zoon van oud CFK Coryfee Theunis van der Graaf (o.a tienvoudig 

winnaar van de CFK bondswedstrijd) viel de appel zichtbaar niet ver van de boom. Toch 

bleef de aantrekkingskracht van het schaatsen altijd aanwezig en bij marathon 

wedstrijden in Heerenveen of zelfs Assen was Bauke present en droomde hij al van een 

toekomst in deze sport. Sinds het seizoen 2004/2005 maakte hij bij gelegenheid 

voorzichtig zijn opwachting in de C Klasse en nadat de sportkeuze in 2007 volledig op het 

marathonschaatsen viel was daar meteen in dat seizoen daaropvolgend de vijfde stek in 

de eindklassering als bevestiging van zijn grote mogelijkheden. Nu bij schaatsploeg 

Haijma uit Stiens acteert Bauke zeer verdienstelijk in de Eerste Divisie, net onder de 

landelijke top en heeft hij zijn droom toch nog waargemaakt. 

Gezien zijn erelijst bij het kaatsen (winst Schooljongensbond, seniorenbond, tweemaal 

Jong Nederland, driemaal winst Jeu de Pelote, tweemaal tweede op de freule en een 

derde prijs op de PC in 2006) mag het een verrassing heten dat de kaatswant zonder al 

te veel hartzeer werd ingeruild voor de klapschaats en de daarbij behorende 

inspanningen om bij de marathon aan de top te komen en zich daar te handhaven.  “Ik 

fûn it riden altyd al moaier as it keatsen. It is ek folle yntinsiver en as sport sit der foar 

my folle mear belibbing yn. Moast by it riden ek konstant folle bak ride.” Drie maal in de 



week zijn er de trainingen in Heerenveen waarna er in het schaatsseizoen elke week op 

de  zaterdag door geheel het land de wedstrijden worden verreden. Maandag uitrijden op 

de fiets, hetzij op de hometrainer met een inspirerend landelijk uitzicht door het dakraam 

of op zijn speciale racefiets van carbon en de week is sportief weer rond. “It fret tiid. Je 

moatte der in hiele protte foar dwaan, wolle je mei de besten mei komme kinne. Doe‟t ik 

noch keatste gong ik fuort nei de wedstriid nei hûs om te trainen yn stee fan feestfiere yn 

de tinte.” Een ijzeren discipline dus en de steun van het thuisfront is dan ook een 

voorwaarde om er vol voor te gaan en te kunnen slagen. Mooi meegenomen is dat Bauke 

samen met zijn ouders hun eigen timmerbedrijf hebben en dat zijn vriendin Manon er 

ook helemaal achter staat. Ook financieel moet er het een en ander gebeuren wil men in 

het schaatsseizoen goed voor de dag komen. Ploegsponsor Haijma bekostigt dan ook zijn 

materiaal en een hele rits kleine sponsoren, die als logo zijn auto sieren,  verlichten zijn 

wedstrijd en trainingskosten. Samen met ploeggenoot Klaas van der Wal uit Kootstertille 

rijdt Bauke nu zijn eerste seizoen in de eerste divisie en dat gaat tot dusverre boven 

verwachting. Van de tachtig rijders schaatst Bauke zich steevast bij de beste twintig tot 

dertig rijders in de wedstrijd, dit als graadmeter van zijn kunnen. Vader Theunis en 

vriendin Manon vergezellen hem iedere zaterdag bij de wedstrijd en wanneer Thialf en 

Assen het podium zijn is moeder Gerrie en een grote schare Berlikumers ook van de 

partij. Maar liefst honderd ronden (veertig kilometer) worden in sneltreinvaart verreden 

en binnen de 54 minuten is de finish bereikt. Toen Bauke die spaarzame keer uitviel 

schrok hij van de snelheden die werden bereikt. “Ik stie neist myn heit en wie ferheard 

oer de gong. Ik frege myn heit doe: “giet it altyd sa hurd?”. Snelheden tegen de 50 

kilometer per uur worden bereikt en hoe sneller het gaat hoe mooier Bauke het vindt. “Ik 

fyn it machtich. It jout echt in kick as je sa hurd ride. San lêste rûntsje fan in wedstriid 

yn 28 sekonden jout noch mear adrenalyne.” En dat is ook het mooie van het rijden in de 

bovenste regionen van de Eerste Divisie: In aanmerking komen voor de nationale 

kampioenschappen en natuurijswedstrijden waar vanzelfsprekend ook de echte toppers 

rijden. Wat dat betreft is dit seizoen een heerlijk ijs-toetje met onder andere natuurijs 

wedstrijden in Loosdrecht en op het Veluwemeer. Toch was de echte uitschieter dit 

seizoen voor Bauke de wedstrijden op de Weissensee  in Oostenrijk eind januari  van dit 

jaar. “It wie myn earste kear dat ik dêr ride en ik fûn it fantastysk. Wat in sfear en 

belibbing. Myn âlden en myn freondinne Manon wiene ek mei. De wike fleach om en it 

wie der prachtich. It oare jier wol ik der wer by wêze.” Bij deze wedstrijden, het open 

Nederlands kampioenschap en de Alternatieve Elfstedentocht, bleek eens temeer dat 

Bauke zich staande kon houden bij de top van het Nederlandse schaatsen. In het kielzog 

van schaatsers zoals Jan Maarten Heideman en Jacob Huisman kon Bauke van der Graaf 

lang volgen totdat materiaalpech bij zowel het Open Nederlands Kampioenschap als de 

Alternatieve Elfstedentocht roet in het eten gooide.  Toch was het een ultieme ervaring 

met vader Theunis als verzorger, vriendin Manon als fotografe en moeder Gerrie als 

meelevend supporter. Nu is het einde van het seizoen aanstaande en wachten straks de 

skeelerwedstrijden weer. De ambities zijn groot maar noodgedwongen wel beperkt tot 

het benaderen  van de absolute top van de Eerste Divisie in het aankomende seizoen. “Ik 

bin no sânentweintich jier en ha it drok mei myn wurk. Derby ha ik no mei Manon krekt 

in hûs kocht oan de Wiersterdyk dêr „t ek noch in protte barre moat. De Topdivisie ha ik 

dan ek út myn holle setten. Somstiden tink ik wie ik mar earder begûn mei it 

maratonriden, mar it keatsen mei al dy prachtige topwedstriden hie ik dochs ek net 

graach misse wollen. Ik bin sa dan ek hiel tefreden.”                                                                                                                                                      

JAN J                                                                                                        

 



 

 
Klimop presenteert luchtig winterconcert 

Zo we dat van muziekvereniging Klimop gewend zijn, hebben de muzikanten 

ook dit jaar weer veel aandacht besteed aan het donateurconcert dat afgelopen 

zaterdagavond 6 februari in ‟t Heechhout werd gehouden. Oostenrijkse sferen 

omringen de gasten, alleen de sneeuw, zo prominent aanwezig de laatste tijd, 

ontbreekt in dit Berltsumer Tirol. 

Alle geledingen van het korps treden op. De blazers spelen onder leiding van Afke Visser-

Braaksma; de drummers staan onder aanvoering van Piet Kloosterman. Hij is ook degene 

die de nummers aan elkaar praat, nadat voorzitter Elly Stoffers het concert heeft 

geopend. Een heel scala aan muziekstukken trekt voorbij, waarbij Klimop zich niet  

beperkt tot de skipistes. En dat is misschien maar goed ook. Zoveel muziekgeweld op de 

piste zou licht tot een lawine kunnen leiden. Winters is wel het stuk Antartica van C. 

Wittrock. Wat hierin onder andere opvalt is het subtiele samenspel tussen Nynke Abma 

op bariton en Elly Stoffers op solobügel. In Sugar Blues van C. Williams beluisteren we 

Bertus Peters in solo op de bariton saxofoon. Mede door de doordachte begeleiding van 

het korps komt deze goed tot zijn recht. 

Mathijs Hengst, het jongste drumbandlid verrast het publiek met een drumsolo. Helemaal 

uit zijn hoofd drumt die grosse Mathijs „Die kleine Helmut‟. In het bananenlied blazen de 

jeugdleden van het korps voortvarend hun partij. Met een beetje ondersteuning van 

enkele korpsleden klinkt het als een belofte voor de toekomst. De grote drummers horen 

we onder meer in „Three in a row‟, waarmee de dirigent aangeeft de uitdaging niet te 

schuwen. Het stuk omvat zoveel solopartijen, en de drummers zijn gering in aantal, dat 

ieder zijn eigen solopartij speelt. De concentratie valt van de gezichten af te lezen, maar 

ze brengen het er prima van af. 



En zo doorlopen we het programma. Na de pauze zetten de blazers de avond voort in 

Tiroler kledij en de drummers zijn verkleed als vakantiegasten. Er is een duidelijke 

interactie met het publiek. Niet alleen voor de geleverde prestaties valt de muzikanten 

applaus ten deel, aangestoken door het enthousiasme van de spelers klapt de zaal bij 

een aantal stukken vrolijk mee. Luchtige marsen en een keur aan Hollandse hits nodigen 

hiertoe ook wel uit. Gezelligheid troef. 

Na afloop van het concert kunnen de aanwezigen nog een afzakkertje nemen in de 

skihut, waar het Klimopfeest wordt voortgezet met een après-ski party, verzorgd door 

W&M drive-in show. 

RA 

 

 
Nieuws uit de Vermaning 

Concert Big Band Friesland 31-01-10 

“Dát swingt de pan uit” mogen we wel zeggen over het optreden  van dit jazzorkest. Zelf 

vinden de musici het ook leuk en uitdagend om bij ons in de vermaning te komen spelen; 

zij waren enthousiast over de gastvrije ontvangst met koffie/thee en koek. En over 

mensen die meehelpen met sjouwen en opbouwen, dat maken zij wel eens anders mee. 

Kort na het concert vorig jaar, op 8 februari 2009, overleed hun baritonsaxofonist Bert 

Schipper. Hij werd door de band herdacht met een prachtig nummer voor altsax solo. 

Verder mag vermeld worden dat de band en zeker de toetsenist enthousiast waren over 

onze vleugel, die werd afwisselend met het eigen keyboard bespeeld.  Wie er niet was 

heeft wat gemist, maar deze troost kunnen we geven: over een jaartje komt de BBF 

weer! 

Aansluitend in de consistorie de Nieuwjaarsborrel, een bonte mengeling van muzikanten, 

concertgangers en genodigden die pas tegen vijf uur kwamen. In één woord: 

beregezellig. 

Stichting “Vrienden van de Vermaning Berlikum” 

Er waren al langere tijd plannen, maar de start heeft plaats gevonden afgelopen vrijdag 5 

februari.  Middels een notariële akte werd de stichting opgericht. Drie bestuursleden: 

Tjeerd Lont, Onijdes Sijtsma en Hollie Meijer. In de volgende Roaster een mooie foto van 

dit drietal. En meer nieuws over de doelstelling en plannen van deze nieuwe club. Laat u 

verassen! 



De Leeskring 

Deze is al twee keer bijeen geweest rondom het boek “Het Hemels Vaderland” van Bart 

Rijs, oud correspondent van de Volkskrant in Moskou. Het gaat over de lotgevallen van 

doopsgezinden die oorspronkelijk uit Nederland komen. Via Polen zijn zij in Rusland 

beland, in het verre Siberië. Een boeiend en vooral: waar gebeurd verhaal.  Doe mee, op 

donderdag 11 maart om 19.30 uur komen wij weer bijeen. 

Mennonites in Berltsum 

Er staan voor komende zomer maar liefst vier datums gepland, hier volgen ze: 

donderdag 3 juni,  maandag 21 juni, donderdag 1 juli en zaterdag 18 september. Voor 

reisleider John Ruth wordt het naar alle gedachten het laatste seizoen, we hopen daar 

nog extra aandacht aan te besteden. Ook collega-reisleider Wilmar Martin komt enige 

keren mee. Over enige tijd worden gastgezinnen in en om Berltsum weer benaderd door 

Onijdes Sijtsma of Frederika Hiemstra of men bereid is één of meer keren gasten onder 

te brengen. Verzoek van beiden: “laat uw ja ja  zijn en uw nee nee..” om maar eens een 

bijbelcitaat te gebruiken. Het gebeurde nogal eens dat men op het laatste moment 

afbelde, zodat er op stel en sprong een ander adres gevonden moest worden, niet leuk 

natuurlijk. We spannen ons in om, net als vorige jaren, weer leuke dingen terug te doen 

voor de gastgezinnen: een barbecue, een lopend buffet, een concert, noem maar op. 

Volgende keer meer. 

Bernard Posthumus 

 

 

 
Nieuws over het korps “De Bazuin”. 

2010 heeft inmiddels zijn intrede gedaan met volop winters weer. Hoewel het weer veel 

invloed heeft op veel activiteiten oefenen wij als muziekvereniging stug door. 

Korps / bijzonder donateurconcert 

Momenteel is het korps bezig met de voorbereidingen voor het jaarlijkse 

donateurconcert. 

Dit donateurconcert wordt gehouden op 20 maart a.s. om 19:30 uur in de 

Kruiskerk te Berltsum en zal anders zijn dan u wellicht van ons gewend bent. Het 

wordt een donateurconcert voor en door onze jubilarissen! In totaal zeven leden 

hebben een lange, rijke en plezierige geschiedenis bij “De Bazuin”. Zij zijn 25, 40 of zelfs 

50 jaar lid van onze muziekvereniging. Wij zijn erg trots op deze leden en hebben er dan 

ook voor gekozen om hen het stralende middelpunt van de avond te laten zijn! Dit 

hebben we willen doen door aan hen de keuze van de muziek over te laten. Het 

programma wordt gevuld met enkele „gouwe ouwe‟ en mooie solowerken van onze 

jubilarissen! 

Daarnaast willen we van de gelegenheid gebruik maken om onze voorzitter, Piet 

Manders, te bedanken voor zijn jarenlange inzet voor “De Bazuin”. Na negen jaar legt hij 

de voorzittershamer neer. Dit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 



Om u alvast op te warmen voor het concert zullen de leerlingen van de Bazuin u een 

muzikaal welkom geven. Zij zullen vanaf 19:00 uur spelen. Het concert begint om 19:30 

uur in de Kruiskerk te Berltsum en de toegang is gratis. 

U bent allen van harte welkom op ons donateurconcert op 20 maart 2010 vanaf 

19:00 uur in de Kruiskerk te Berltsum. 

Winterguard 

Zaterdag 23 januari jl. was het eindelijk zover! Datgene waar de Winterguard van Chr. 

Muziekvereniging “De Bazuin” wekenlang zo hard voor heeft getraind … De allereerste 

contest in Almere! De ochtend begon al vroeg met het verzorgen van kleding en make-

up. Om 10.30 uur zijn we met twee auto‟s richting Almere vertrokken. Iedereen licht 

gespannen voor het avontuur dat ze tegemoet gingen! Er werd druk gekletst en 

gefilosofeerd over datgene wat ze te wachten stond. Het doel was om een hele nieuwe 

ervaring op te doen zonder verwachtingen met betrekking tot het resultaat. Met een 

score van 56,6 punten mogen de meiden trots op zichzelf zijn! Volgens de jury hebben ze 

prima werk geleverd met hun no-nonsense show! Op naar de volgende contest in 

Leeuwarden op zaterdag 13 maart a.s.. 

Afgelopen september zijn we in Berltsum gestart met Winterguard. We hebben een ploeg 

van negen leuke, enthousiaste meiden. Echter, we zijn altijd op zoek naar nieuwe leden! 

Ben je nieuwsgierig? Kom dan op donderdagavond om 18.30 uur naar “De Klinker” om 

geheel vrijblijvend een training bij te wonen! Voor meer informatie kun je altijd contact 

opnemen met Elizabeth van der Meij van Chr. Muziekvereniging “De Bazuin” (tel. 06-

51016869). 

 

 

Boekenmarkt in de Vermaning ten bate van de Vermaning! 

Na het succes van de voorgaande 2 jaren werd er op 21 november wederom een 

Boekenmarkt gehouden in de Doopsgezinde Kerk. Al vele weken voor de 21ste november 

waren we in de loods van de familie Meijer (Buorren 2) met vele vrijwilligers aan het 

sorteren, rubriceren en prijzen van de spontane ingebrachte ter beschikking gestelde 

boeken. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de ruim 100 bananendozen die de fa. 

Smeding (Roelof Jan Berga) had aangeboden. 

Boeken zeggen niet veel, maar wij wel. We zaten gezellig te prijzen, te overleggen en 

ideeën uit te wisselen. Onder het genot van een kopje thee of koffie, kwamen vrijwilligers 

op het idee naast boeken, bloemen te verkopen. Dankzij sponsoring konden we cyclamen 

(de Pôlle) en snert (Slagerij Smit) verkopen, bovendien was het tussen de middag een 

gezellig samenzijn met earte,  gasten en vrijwilligers. Voor we echter precies om half tien 

starten met de verkoop was er koffie en taart (aangeboden door de prima verzorgde 

catering). Er werd dus “sfeervol” en gezellig gestart. Sfeervol bleef het de hele dag onder 

het geluid van pianospel (Tjeerd Lont) en het voorlezen door Onijdes Sijtsma. 

Trouwens het weer was ons deze dag goed gezind.  Veel belangstelling en een prima 

verkoop. Zowel boeken, bloemen, koffie en thee. Onze totale opbrengst van deze derde 

succes volle Boekenmarkt was € 840,95. Alle mensen die boeken “inbrachten” en de 

vele vrijwilligers,gasten en belangstellenden heel hartelijk dank. Traditioneel wordt de 

derde zaterdag in november boekenmarktsneon. Op naar de vierde in 2010. 

Froukje Meijer Beimers 

 

 

 

Activiteiten van café De Poarte  

Het maandelijks klaverjassen van januari leverde de volgende uitslag op. 1e met 5712 

punten Appie Klooster, 2e met 5500 punten Theo Palma, 3e met 4957 punten George 

Schepperle. De poedel was deze keer voor Jan Kruize. De volgende klaverjaswedstrijd 

wordt vrijdag 26 februari gehouden, opgeven kan rechtstreeks in het café of op telefoon 

462268. 

Het Driebandentoernooi 

We zijn gestart met 28 deelnemers en er werd sportief gebiljart, hier de eerste uitslagen.  

De uitslagen van de 1e voorronde van 22 januari: Wibo Beek-Folkert Siegersma 2-8, 



Bauke v.d. Leij-Cor v. Dijk 1-7, Durk v. Dijk-Piet Braaksma 10-7, Adam Joostema-Jelke 

Boomsma 6-7, Henk Roo-Bert Schouten 2-9, Keimpe Jansma-Harm Kuperus 10-6, Peter 

de Jager-Tjip de Jong 10-8 en Piet v. Schepen-Lammert v. Schepen 6-4.  

2e voorronde van 05 februari: Ulfert Sijens-Gerrit Ynema 4-6, Arno Dijkstra-Miranda 

Zuidema 10-3, Fokke Dijkstra-Thom Dijkstra 1-10, Watze Terpstra-Sije Herrema 5-6, 

Klaske Meijer-Johan Zwier 5-10 en Klaas v.d. Meij-Jan Postma 10-9. Na loting ziet de 2e 

ronde(kwart finales) van 12 februari er als volgt uit: Piet Braaksma-Jan Postma, Bert 

Schouten-Folkert Siegersma, Klaas v.d. Meij-Durk v. Dijk, Thom Dijkstra-Cor v. Dijk, 

Peter de Jager-Piet v. Schepen, Arno Dijkstra-Jelke Boomsma, Keimpe Jansma-Johan 

Zwier en Sije Herrema-Gerrit Ynema. Het verdere verloop van het toernooi en het 

verslagje van de kwart, halve en de finale, komen in de volgende editie van dit blad te 

staan. 

De activiteitencommissie van Café De Poarte Berltsum. 

 

 

Piippraat 

Even voorstellen: 

Onze nieuwe vrijwilligster Manon Egberts uit Berltsum. “Ik doe de MBO opleiding 

Pedagogisch werk in Dokkum. Dat is een erg leuke opleiding. Ik loop nu stage op de 

basisschool „‟Mooitaki‟‟ in Beetgumermolen en heb het daar erg naar mijn zin. Sinds 

september 2009 ben ik vrijwilliger in het Piipskoft geworden en dit is super om te doen 

en erg leerzaam. We hebben net het WII weekend achter de rug waarin de groepen 6,7 

en 8 en de 1e t/m de 4e klassen tegen elkaar gestreden hebben met het spel Mario Kart. 

Binnenkort hebben we een knallende Carnaval Avond waarin de kinderen in carnaval stijl 

weer helemaal los kunnen gaan. Nog een paar maanden en dan hebben we weer 

zomerstop in het Piipskoft. Ik ben dan van plan om twee maanden naar het buitenland te 

gaan en daar te gaan werken in een Animatie Team. Het lijkt me fantastisch om daar 

met kinderen op vakantie te gaan werken. 

Hopelijk tot ziens in het Piipskoft !!” 

Groetjes, Manon Egberts ! 

 

 

 

Kofjemoarn  Berltsum 

De laatste woensdag van de maand organiseert St. Welzijn Middelsee een kofjemoarn 

voor 55-plussers. Deze kofjemoarn vindt plaats in de grote zaal van het Groene 

Kruisgebouw van 10.00 – 11.30 uur. De kosten hiervoor zijn € 1,- per persoon. 

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

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

buurvrouw of buurman te praten. 

De eerst volgende kofjemoarn is woensdag 24 februari 2010. Voor deze bijeenkomst 

hebben we de heer Jelle van de Veen van Veilig Verkeer Nederland bereid gevonden om 

als gastspreker aanwezig te zijn. Veilig Verkeer Nederland staat voor veilig verkeer. Voor 

kinderen, ouders, jongeren, ouderen, fietsers, automobilisten, bromfietsers, kortom voor 

iedereen. Veilig verkeer betekent vooral het zoeken van een goed evenwicht. Want 

iedereen heeft ruimte nodig in het verkeer. En iedereen wil zich veilig in het verkeer 

kunnen bewegen. 

Voor meer informatie of staat u er open voor dat de deelnemers van de kofjemoarn nu 

eens bij u op locatie komen, dan kunt u contact opnemen met  Sieta Kuipers, 

ouderenwerker van Stichting Welzijn Middelsee.0518-460805  (e-mail: 

s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl) 
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Wilt u ook iets kunnen doen in geval van nood? 

Dan is een cursus EHBO en het gebruiken van een AED apparaat iets voor u. 

Zoals u in het gemeente informatiebulletin heeft kunnen lezen is er subsidie aan 

de EHBO vereniging van Berltsum gegeven. Van die gelden heeft de EHBO 

vereniging een oefen AED en een AED apparaat kunnen aanschaffen. Tevens is 

het apparaat voor 5 jaar verzekerd. 

Een automatische externe defibrillator is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een 

persoon met een circulatiestilstand, waardoor op een geautomatiseerde manier een 

elektrische schok wordt toegediend, met als doel het hart weer in een normaal ritme te 

brengen De EHBO vereniging heeft op dit moment aan de leden van voetbalvereniging 

een cursus gegeven zodat ook deze mensen op een juiste manier met de AED kunnen 

werken. 

Als er op de terreinen van SC Berlikum evenementen plaats vinden zal het AED apparaat 

in de kantine, in een daarvoor geschikte kast, te vinden zijn. De EHBO vereniging zal 

binnenkort cursussen aanbieden waaronder ook het gebruik van een AED apparaat. Deze 

cursus is er ook voor u. Er zijn er op het gebied van opleidingen binnen verenigingen 

interessante mogelijkheden. 

Het opleiden van mensen is tevens de start voor het opstarten van een 

vrijwilligersnetwerk. U kunt zich natuurlijk wel voorstellen dat de factor tijd bij het 

gebruik van dit AED apparaat van levens belang is. Het is noodzakelijk dat na een 

circulatiestilstand de patiënt zo snel mogelijk op de AED wordt aangesloten. Elke minuut 

dat het te lang duurt, is een dramatisch verlies van kostbare tijd. En zal de kans op 

herstel drastisch afnemen. Een vrijwilligersnetwerk kan hier de oplossing bieden. Dit 

netwerk kan er dan voor zorgen dat er altijd een EHBO-er ter plaatse kan zijn om de 

patiënt in kwestie te helpen met het AED apparaat. Dit project staat nog in de 

kinderschoenen maar een begin is gemaakt. Fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga is ook in 

het bezit van een AED apparaat. Deze AED en natuurlijk ook het personeel kunnen als 

het vrijwilligersnetwerk van start gaat, hier deel van uitmaken. De EHBO is de partij die 

het initiatief tot verdere ontwikkeling van dit netwerk voor zijn rekening zal nemen. De 

EHBO zal voor het uitlenen van het AED apparaat een vergoeding vragen. Deze 

vergoeding moet er voor zorgen dat de EHBO vereniging de onkosten na het 

daadwerkelijke gebruik van de AED ook kan betalen. Als een AED apparaat gebruikt is 

dan moet het apparaat worden opgestuurd. Het is mogelijk om het apparaat af te lezen. 

De arts kan precies aflezen wat de patiënt heeft gehad en hoe er eerste hulp verleend is. 

Tevens moet de AED weer gereset en onderhouden worden. Daar zijn natuurlijk kosten 

aan verbonden die per merk verschillend zijn. De EHBO vereniging schat de kosten op € 

200,00. Voor meer informatie: EHBO; Fam. Scholten, 462505. 

JT 

 

 

 

Eten met een praatje 

Voor de vierde keer is er een “Eten met een praatje” en wel op vrijdag 5 maart van 

18.00-20.00 uur in „t Centrum. De laatste keer waren er maar liefst 35 deelnemers en 

was het reuze gezellig. 

Eten met een praatje is gezellig samen eten. U kunt dan als u vaak allen eet, onder het 

genot van een warme maaltijd, met iemand anders een praatje maken. Overigens, 

iedereen is welkom. De gesprekken tijdens het eten kunnen over van alles en nog wat 

gaan.  

Bent u geïnteresseerd en u wilt het wel eens mee maken, dan bent u van harte welkom. 

U kunt zich weer opgeven bij J. van den Boogaard-Bongers (0518 – 46.12.33) of bij U. 

Strooisma (telefoon 0518 - 46.20.89). Hebt u zich al eerder opgegeven dan hoeft dit niet 

opnieuw. Wel willen we graag dat u afzegt wanneer u niet kunt komen. Wij kunnen dan 

aan de hand van de opkomst onze inkopen doen. 

Bent u moeilijk ter been of het is slecht weer dan kunt u dat doorgeven bij bovenstaande 

personen en wordt u opgehaald. Wat we gaan eten is elke keer een verrassing, maar 

hebt u een speciaal dieet laat het dan even weten.De kosten van een maaltijd zullen zo 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrische_schok
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hart
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ritme


rond de vijf euro per persoon liggen. Ook voor de laatste avond dit seizoen (vrijdag 9 

april van 18.00-20.00 uur in ‟t Centrum)  kunt u zich opgeven. We hopen u te kunnen 

verwelkomen en rekenen op gezellige avonden. 

De Protestantse Gemeente i.w. te Berlikum 

 

 

 

Tsjerke Wier 

Alhoewol‟t der yn jannewaarje in tige posityf stikje yn it Friesch Deiblêd stie, al soe de 

restauraasje dit jier noch útein sette kinne, dat is net wis. De pleatselike kommisje fan 

Wier hat in petear hân mei it bestjoer fan de SAFT en salang‟t der neat op papier stiet en 

neat ûndertekene is giet it net troch. 

En dus hâlde wy oan mei ús aksjes, want der moat in slompe jild komme, ek al soene wy 

stipe fan it Ryk en de Provinsje krije, dan moat der altyd noch 250.000 by. 

It binne ûnhuerich grutte bedragen, mar wy dogge krekt as de eamelders, wy dogge it by 

lytse bytsjes tagelyk. De lêste boekemerk hat 600 euro opsmiten. En omdat der in hiele 

bulte boeken yn de tsjerke lizze, hâlde wy op sneon 27 febrewaris nochris in 

boekemerk, fan 10.30- 16.00 oere. Wy hoopje dat it waar dan ek wat opknapt is. 

En mochten jo noch wat boeken oer ha, der kin noch wat by! Dêr‟t fral nei frege waard, 

wiene keunstboeken en geakundeboeken. 

Ha jo noch nea yn de Wierstertsjerke west? It is der gesellich, der is kofje, in grabbeltûne 

foar de bern, jo kinne in lotsje keapje, der is muzyk en waarmte! 

Ien fan de besikers, dy‟t foar de earste kear yn dizze tsjerke kaam, sei: „Dit fielt hjir as 

thúskommen.‟ 

Jo kinne boeken èn as jo noch wat foar de ferlotting yn de kast lizzen ha, bringe by: 

Joukje Dusselaar, Hegedyk 17 Wier;  Marcel Helderman Lautawei 10 Wier;  Simy 

Sevenster Beintenwei 1 Minnertsgea,  tel. 0518-471123. 

 

 



Brede school 

Beste dorpsgenoten, 

Donderdagavond 28 januari heeft de raadscommissie gediscussieerd over de brede 

school. 

Berltsum was sterk vertegenwoordigd op de publieke tribune. Alle aanwezigen hartelijk 

bedankt voor de getoonde belangstelling. Het doet je goed te merken dat het leeft in het 

dorp. 

De discussie had een gunstig verloop. De raad heeft de wethoudster mevrouw Verdoner 

gevraagd  met de initiatiefgroep in overleg te gaan om te bekijken hoe reëel de kansen 

zijn voor extra verbreding van de school. De meeste raadsleden vonden de verbouw van 

de gymzaal weggegooid geld en willen advies over de meerkosten van nieuwbouw. Ook 

over de kansen voor verdere verbreding en de locatiekeuze willen ze meer informatie. 

Op 18 februari om 20.00 uur zal er dan een vervolg op de discussie komen. 

Iedereen weer van harte welkom op de publieke tribune.  

Hieronder staat de tekst van de inspraak reactie van de initiatiefgroep. 

Met vriendelijke groeten, 

namens de initiatiefgroep Brede School Berlikum 

Matthé van Hout 

Reactie van de  initiatiefgroep i.v.m. behandeling Brede School Berlikum in de 

raadscommissie op 28 januari 2010 

(In de initiatiefgroep zijn verenigd: de beide schoolbesturen CBO en Fier, Stichting 

Welzijn Middelsee; Stichting Berlikumer belangen; Kinderopvang Okidoki; BNWF-

bibliotheek; Volleybal vereniging; Gymnastiekvereniging; Peuterspeelzaal; Dorpshuis It 

Heechhout; jeugdsoos It Piipskoft; muziekverenigingen de Bazuin en de Klimop; 

Deze inspraakreactie is een verkorte versie van de uitgebreide versie die de raadsleden 

reeds is toegestuurd. 

Inleiding 

De initiatiefgroep is aangenaam verrast door het duidelijke advies van het college aan de 

raad om in te stemmen met optie 2 en de daarbij behorende raming van kosten. Hiermee 

is optie 1 van de baan wat in de ogen van de initiatiefgroep geen serieuze optie is. Het 

advies komt weliswaar niet overeen met het door ons gewenste plaatje van een 

multifunctioneel gebouw, maar geeft wel duidelijkheid hoe het college het probleem van 

de huisvesting van de scholen wil aanpakken. 

Wat zou het mooi zijn om met dit advies als uitgangspunt een ontwikkelingstraject in te 

gaan en gezamenlijk te ontdekken dat er meerdere facetten van optie 4, namelijk alle 

gebouwen onder één dak,  gerealiseerd kunnen worden. Wij kunnen elkaar dan achteraf 

niet verwijten dat er kansen over het hoofd zijn gezien. 

In het kort de voorgeschiedenis 

Het proces voor een nieuwe brede school duurt al 7 jaar en er zijn 7 rapporten opgesteld. 

In Bijbelse termen zou tweemaal het getal 7 kunnen duiden op de volheid van het 

proces. De initiatiefgroep heeft de 7 jaren echter als magere jaren ervaren, maar zijn er 

van overtuigd dat nu de vette jaren aanbreken. De uitkomst van de rapporten is dat het 

oplossen van de huisvestingsproblemen van 12 participanten kansrijk is. Het betreffen 8 

gebouwen waarvan 1 niet in eigendom is van de gemeente. De gebouwen van de 

volleybal vereniging, de Bazuin en de Klimop zijn afgekeurd voor het doel waarvoor ze 

zijn bestemd. 

Het standpunt van het college in juni 2009 is dat er alleen geld is voor de scholen; ze 

zien uit financiële overwegingen geen mogelijkheid voor verbreding. De initiatiefgroep is 

van mening dat het college een vooringenomen standpunt heeft gehad, dat alles toch te 

duur werd en er geen aanvullende financiering van de participanten kon komen. 

De initiatiefgroep heeft daarop Oranjewoud gevraagd een verdiepingsslag te maken. 

Oranjewoud geeft in haar rapport aan, dat met nauwelijks verhoging van het 

gemeentelijk aandeel, er veel meer kan worden gerealiseerd dan het college denkt. 

Opmerkingen bij optie 2 (advies college) 

Het college adviseert de raad om te kiezen voor optie 2: alleen nieuwbouw voor de 

scholen. De initiatiefgroep heeft daarbij de volgende opmerkingen: 



1. Door te kiezen voor optie 2 komt de Klimop in de problemen met de huisvesting. 

(Geen bijdrage meer door de Peuterspeelzaal) 

2. Klimop, de Bazuin en Piipskoft in de ijskast gezet. 

3. Sportonderwijs voor de scholen blijft problematisch. 

4. Verder is het opknappen van de gymzaal  weggegooid geld. De zaal is en blijft te 

klein. 

5. Het voorstel van het college om in een later stadium nieuwbouw van de gymzaal toe 

te voegen aan de nieuwe school is veel duurder dan wanneer het nu direct gebeurt. 

6. De initiatiefgroep van mening dat er een betere onderbouwing moet komen, waarom 

het college afziet van locatie De Pôlle. Beide locaties zijn acceptabel, maar op het eerste 

oog lijkt de Pôlle gunstig vanwege financiële en onderwijs technische voordelen. (geen 

vervangende noodlokalen, geen extra verhuizingen.) 

7. Het college stelt voor om het definitieve besluit nog een half jaar uit te stellen. Dit is 

ongewenst om de volgende  redenen: 

 De problemen van de scholen worden nog groter dan ze nu al zijn, terwijl de 

beslissing er al in 2008 had moeten zijn. 

 Verder is er nu onderaanbesteding van bouwprojecten, wat een voordeel oplevert 

van minimaal 10%. Met uitstel kan het voordeel een nadeel worden. 

 Tot slot wil het kabinet 1200 multifunctionele gebouwen stimuleren met  maximaal 

500.000,=. De eerste tranche hebben we al gemist. Nog eens een half jaar wachten kan 

betekenen dat we te laat zijn. 

Wat zijn de financiële effecten door verbreding (optie 4) 

De financiële effecten van de keuze voor Optie 2 zonder te kijken naar optie 4 zijn 

aanzienlijk. Het dorp wordt daarmee ongeveer 2 miljoen onthouden voor het oplossen 

van zijn gebouwen problematiek. Anders gezegd, optie 4 (alle participanten onder één 

dak) genereert 2 miljoen, dus is er dan totaal 6 miljoen beschikbaar. Deze kans zal zich 

waarschijnlijk nooit weer voordoen, in elk geval niet in de komende 40 jaar. 

Opbouw van de €2.000.000,= :  

Bij optie 4 zorgt het dorp voor €658.000,- financiering uit eigen bijdragen, verzorgen 

voor subsidies en besparing doordat de verbouw van de gymzaal niet doorgaat. Verder 

komt er door het afstoten van gebouwen en gronden € 655.000,= ter beschikking. Dit 

bedrag is door Oranjewoud berekend en door 2 makelaars gecheckt, zonder op de hoogte 

te zijn van het bedrag van Oranjewoud. Voor verkoop met gebouwen komen zij uit op 

hetzelfde of hoger. 

De extra twee miljoen bestaat uit 1.350.000,= directe financiering voor verbreding. Circa 

700.000,= is indirecte financiering door multifunctioneel gebruik van ruimten. Dit 

betekent dat er 700 m2 meer ruimte is zonder dat dit een cent kost. 

Oranjewoud heeft de extra kosten voor nieuwbouw van de Gymzaal, het dorpshuis It 

Heechhout, de Klimop, de Bazuin en It Piipskoft berekend op 1.500.000,=.  Inclusief BTW 

Hieruit blijkt dat samen met de beschikbare 4 miljoen voor optie 2, nagenoeg de gehele 

optie 4 betaald kan worden. 

Het zijn globale cijfers, in een ontwikkelingstraject kan bovenstaande concreet gemaakt 

worden. 

Kansrijke PM posten 

Vanwege de verbreding komen ook enkele zeer kansrijke PM posten in beeld, waarmee 

geen rekening is gehouden. Onder anderen BTW aftrek en rijksbijdrage voor 

multifunctionele gebouwen. 

Jaarlijkse beheerskosten 

De jaarlijkse beheerskosten kunnen door de participanten worden opgebracht. Totaal 

€132.000. Door de verbreding komt er een bedrag vrij van €37.000,= voor professioneel 

beheer. Dit is in het voordeel van alle participanten. 

Voorstel 

De initiatiefgroep geeft de raad daarom het volgende in overweging: 

1. Verhoog de  4.000.000,= met 3 ton. Hiermee wordt in elk geval de nieuwbouw van 

de gymzaal gerealiseerd, maar worden naar alle waarschijnlijkheid alle andere 

huisvestingsproblemen opgelost. 



2. Verder, stel de beslissing niet uit tot juni 2010 maar beslis in de volgende 

raadsvergadering. 

3. En tot slot, start zo snel mogelijk een ontwikkelingstraject, stel een stuurgroep samen 

waarin de gemeente; scholen en het dorp zijn vertegenwoordigd en voeg er een 

adviesbureau aan toe.  Geef de stuurgroep opdracht binnen het door raad vastgestelde 

bedrag te bekijken of facetten van optie 4 kunnen worden toegevoegd 

Met deze opzet verwachten wij dat een creatief en structureel proces in gang wordt 

gezet, waarbij alle samenwerkende partijen tot doel hebben het schaarse geld zo 

optimaal mogelijk te benutten. 

28 januari 2010 

 

 

 

 
Toneelvereniging Elts syn Rol speelt Straf! 

Het is weer zover! De laatste toneelrepetities zijn in zicht. En dat betekent dat u weer 

kunt rekenen op een paar mooie toneelavonden in Berltsum. 

Elts syn Rol heeft dit jaar gekozen voor het toneelstuk Straf van de schrijver Ton Davida. 

Toos Velsen woont in een verzorgingstehuis, zit in een rolstoel en kan niet meer lopen of 

praten. Of wil ze niet meer lopen en praten? Plots duiken er allemaal vreemde figuren op 

die allemaal op hun eigen manier op zoek zijn naar iets. Kortom alle ingrediënten voor 

een leuke toneelavond. Op donderdagavond 25 februari a.s. kunt u tussen 19.00 

en 21.00 uur kaarten reserveren via telefoonnummer (0518) 46 15 12. De 

uitvoeringsavonden zijn zaterdag 6, vrijdag 12 en zaterdag 13 maart in „t Heechhout 

te Berltsum. De zaal is om 19.30 uur open en de voorstelling begint op 20.00 uur.  

 



 
Tineke Brouwer, de nieuwe diëtiste in Berltsum 

Met ingang van 1 januari 2010 houdt Tineke Brouwer op donderdagochtend 

spreekuur in de Fysiotherapiepraktijk van Jelle Eijzenga. De uitbreiding met de diëtiste 

heeft te maken met veranderingen in de zorg, waarbij steeds meer samenwerking 

(ketenzorg) tussen de verschillende werkzame disciplines gevraagd wordt. 

Dientengevolge hebben diëtetiek Noorderbreedte en Fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga 

de handen ineen geslagen. Zo worden er beweegprogramma‟s ontwikkeld in combinatie 

met voedingsadviezen voor mensen met bijvoorbeeld diabetes en overgewicht. Voor het 

bezoeken van de diëtist is het volgen van de beweegprogramma‟s een mogelijkheid, 

maar beslist niet verplicht. 

Tijdens het eerste gesprek vraagt Tineke Brouwer naar de persoonlijke situatie en het 

voedingspatroon. Met deze gegevens stelt de diëtist een advies op, waarna zij dit met de 

cliënt bespreekt. Als het nodig is, volgen vervolggesprekken en de afspraken die gemaakt 

zijn worden weer teruggekoppeld naar de huisarts. Een groot misverstand is dat de 

diëtist alleen bedoeld is voor cliënten met overgewicht. Ook voor cliënten met 

bijvoorbeeld en hart- en vaatziekten en ondergewicht kan Tineke Brouwer 

voedingsadviezen geven. Een vergoeding via de ziektekostenverzekering is alleen 

mogelijk als er een verwijzing is van een (huis-)arts. 

In de basisverzekering van iedere ziektekostenverzekering worden 4 uren diëtetiek 

vergoed. Wie een afspraak wil maken met de diëtist van Noorderbreedte, kan bellen naar 

058-2166088. Meer informatie kunt u verkrijgen bij praktijk Eijzenga, tel. 0518-461638. 

Hieke Osinga-Greidanus 

 

 

World Vision - toekomst voor een kind 

U hebt waarschijnlijk bij de Markthal en Agra Totaal wel busjes zien staan in de vorm 

van een broodje. Het staat in een standaard met daarin wat foldertjes over World Vision 

en Adoptiegroep „Help een Kind”. Het is de bedoeling dat u het overgebleven kleingeld in 

het busje doet en zo hulp aan kinderen geeft die zonder deze steun geen toekomst 

hebben. Als u weet dat een kind in de derde wereld voor één euro per dag al een basis 

voor een goede toekomst kan krijgen dan begrijpt u dat met dit kleingeld veel gedaan 

kan worden. Wij hopen op uw gulle gaven! 



Met vriendelijke groet, 

Busjeshouder te Berltsum, Simona Joostema 

 

 

Wieke Zijlstra neemt na 38 jaar afscheid van de kinderclub 

De kinderclub wordt elke woensdagmiddag van 13.30-14.45 uur gehouden in de zaal van 

de Doopsgezinde Kerk te Berltsum. Er wordt gezongen, een Bijbeltekst geleerd, een vrij 

of Bijbelverhaal verteld en als verwerking altijd een leuk knutselwerkje gemaakt. Wieke 

Zijlstra neemt na 38 jaar leiding afscheid van de kinderclub. De leiding van de kinderclub 

bedankt Wieke voor haar jarenlange trouwe dienst aan dit belangrijke werk in Berltsum. 

Wieke Zijlstra heeft diverse locaties meegemaakt vanaf 1971 toen zij voor het eerst 

meedraaide met de kinderclub. Elke woensdagmiddag zijn de kinderen van de groepen 2 

t/m 7 vrijblijvend welkom om een keertje te komen kijken in de Doopsgezinde Kerk. 

Jaarlijks vieren de kinderen met de leiding kerstfeest en altijd vindt in april een 

feestelijke afsluiting plaats. 

Hieke Osinga-Greidanus 

 

 

Wereldgebedsdag 2010 

De jaarlijkse Wereldgebedsdag wordt gehouden op zondag 7 maart 2010. Het thema is 

Alles wat adem heeft …….. 

De Wereldgebedsdag heeft een lange traditie. In 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op 

tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een gebedsdag in 

ongeveer 170 landen. Sinds 1929 wordt ook in Nederland hieraan deelgenomen. 

De viering voor 7 maart 2010 is voorbereid door vrouwen uit Kameroen, een land dat in 

West-Afrika ligt tussen Nigeria, Tsjaad, Congo en Gabon aan de baai van Biafra. Er 

wonen ruim 18 miljoen mensen, van wie de helft op het platteland. De belangrijkste 

godsdiensten zijn het Christendom, de Islam en het Animisme. Ook Kameroen wordt 

zwaar getroffen door Aids en HIV: 79% van de bevolking tussen de 15 en 49 jaar is 

besmet. 

Het Nederlands Comité heeft in samenwerking met het Luxemburgs Comité gekozen voor 

de volgende projecten: 

 Het opzetten en uitbreiden van een lesprogramma over Aids- en HIV-preventie in 

de sloppenwijken van de hoofdstad Yaoundé en mogelijkheden scheppen voor een 

educatieproject onder de allerarmste bevolkingsgroepen. 

 Het opzetten van een centrum in Efoulan waar Aidswezen en kinderen in een 

kwetsbare positie worden opgevangen. 

 Jeugdproject: Aanschaf  van schoolboeken en een schoolbusje in Sangmélima, 

zodat 1800 van de armste kinderen naar school kunnen. 

We hopen u te kunnen ontmoeten op 7 maart om 19.30 uur in de Doopsgezinde kerk, 

Berltsum. 

 

 

 

Hoofdprijs 1 minuut gratis winkelen wordt verzilverd in de Spar 

4 februari 2010, Sake en Jeltje Postma mochten zich de gelukkige winnaars weten van 

de decemberactie van Undernimmend Berltsum/Wier: Eén minuut gratis winkelen in de 

Spar.  

Donderdagavond 4 februari was het zover. Rond kwart voor zeven „s avonds was het 

Jeltje die door de winkel spurtte om binnen een minuut zoveel mogelijk in de kar te 

krijgen. Dit onder het toeziend oog van Dirk van Wigcheren van de Spar en Menno Born, 

voorzitter van de ondernemersvereniging. Voor de statistieken werden de artikelen bij de 

kassa gescand. Maar liefst € 97,92 werd aangeslagen. 

 

 

Collecten: Hersenstichting 

De Hersenstichtingcollecte vond dit jaar plaats van 1 februari tot en met 7 februari.  



Er gingen vele collectanten op pad met de collectebus en dat met deze kou!  

Wij zijn heel erg blij met de opbrengst. De totale opbrengst in Berlikum was € 1013,00. 

Heel hartelijk dank! Alle gulle gevers en de collectanten heel hartelijk dank voor uw 

bijdrage. Fijn dat u ons allemaal zo  wilt helpen! De opbrengst wordt gebruikt voor 

wetenschappelijk onderzoek, zorgprojecten, publieks- en patiëntenvoorlichting. Geen 

collectant aan de deur gehad? Uw gift is nog altijd welkom op giro 860, t.n.v. De 

Hersenstichtingcollecte. Wilt u volgend jaar meehelpen collecteren? Bel dan met de 

coördinator, de heer De Koe, tel. 0518-462096. Meer informatie vindt u op onze site: 

www.hersenstichting.nl. 

 

Nieuws  van it Jounsintsje 

Biljarten 8 december: Groep I: 1. B. Algra, 2. Tj. Runia. Groep II: 1. P. Smits, 2. H. 

Zijlstra. 

 

Klaverjassen 15 december: 1. H. Postma, 2. J. Sjoerdsma, 3. H. van der Wal. 

Biljarten 13 januari: Groep 1: 1. B. Algra, 2. J. Sjoerdsma. Groep II: 1. J. Hijstek, 2. K. 

Osinga. 

Klaverjassen 12 januari: 1. P. Smits, 2. C. van Dijk, 3. H. Postma, 4. K. Osinga, 5. D. 

Miedema. 

Klaverjassen 9 februari: 1. J. Bruinsma, 2. H. Zijlstra, 3. S. Postma, 4. K. Osinga. 

 

 

 

Nieuws van de Fûgelsang 

Voorjaarsproject 

Het thema van het voorjaarsproject in maart is: Aarde, Water, Lucht en Vuur (de vier 

elementen). 

In de periode van 15 t/m 25 maart staan in alle groepen vele lessen in het teken van dit 

thema. In het bijzonder wordt er aandacht besteed aan het vak Techniek. De opening 

van het project is maandag 15 maart 10:30 in de gemeenschapsruimte voor de groepen 

1 t/m 8.  

Donderdagmiddag 25 maart van 16:30 - 18:00 uur vindt de afsluiting van het 

project plaats door middel van een presentatie in de groepen. Wij willen u hier 

alvast van harte voor uitnodigen (zegt het voort, pakes, beppes en iedereen die 

nieuwsgierig is geworden!). In de gemeenschapsruimte is koffie, thee en limonade en 

wat lekkers. Ook is weer een prijsvraag/speurtocht, de antwoorden zijn te vinden in de 

groepen, formulieren vindt u bij de ingang. De oplossing kunt u inleveren in de dozen bij 

de ingang. Voor de winnaar hebben we een leuk technisch prijsje in petto...! 

 

 

 

Kom in de Kas belooft weer groot evenement te worden 

Op zaterdag 27 maart van 10.00-17.00 uur wordt dit jaar weer Kom in de Kas 

georganiseerd. Het landelijke thema van Kom in de Kas 2010 is: „mooi, gezond & lekker‟. 

Drie tuinders uit Berltsum en Bitgum doen mee, maar ook plm. vijf 

glastuinbouwbedrijven uit de naaste omgeving stellen hun kas die dag voor het publiek 

open. Door alle meewerkende glastuinbouwbedrijven uit deze regio te bezoeken is er o.a. 

ook een leuke prijsvraag bedacht. De volgende bedrijven uit Berltsum en Bitgum doen 

mee: Gardener‟s Pride (Overbeek) uit Bitgum met o.a. cherrytomaten, Mts. Hoeksma uit 

Berltsum met het telen van alstroemeria‟s en Nieuw Noorderlicht uit Berltsum die pepers 

en paprika‟s in de kas laten zien. De tuinders zijn volop aan de gang om dit interessante 

evenement voor jong en oud tot een groot succes te maken. Ook is er op genoemde 

bedrijven iets leuks te doen voor de kinderen. U bent van harte welkom op zaterdag 27 

maart bij de glastuinbouwbedrijven. Op woensdag 17 maart in Op „e Roaster leest u 

meer details over de invulling van het programma van Kom in de Kas.  

Hieke Osinga-Greidanus 

 

http://www.hersenstichting.nl/


 

 

Informatie markt   “   Skiednis doarpen Menameradiel  “ 

De oudheidskamer / documentatie van de verschillende dorpen van de gemeente 

Menameradiel zijn hier en daar persoonlijk ondergebracht, met als doel de geschiedenis 

van het betreffende dorp en omgeving vast te leggen en zo goed mogelijk te bewaren. 

Al deze bewaard gebleven geschiedenis willen wij graag delen met de inwoners van 

Menaldumadeel e.o. 

Dat doen wij via een informatie markt “ Skiednis doarpen Menameradiel “. Deze 

informatiemarkt vindt plaats op zaterdag 17 april van 11.00 – 16.30 uur in de 

Grusert te Berltsum. De Grusert is de oudheidkamer van Berltsum en is gelegen aan 

de Vermaningstrjitte 3 ( voorhuis van de Doopsgezinde Kerk ) te Berltsum. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sieta Kuipers, Ouderenwerker SWM 

Menaldumadeel  tel: 0518 – 460805 of via e-mail s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl. Tot 

ziens op zaterdag 17 april 2010. 

Werkgroep Informatiemarkt 

 

 

Roemenen op „stúdzjereis‟ yn Menameradiel 

Fan 17 oant 22 jannewaris hie de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking 

Menaldumadeel (WOM) fjouwer Roemeenske gasten. Romulus Baban en Cornel Bud, de 

troch de WOM stipe túnders, wienen mei twa oaren, dy‟t ek belang ha by de (kas)túnbou 

nei de gemeente kommen om te sjen hoe‟t de ferbou fan griente en fruit hjir oanpakt 

wurdt. Der binne fansels grutte ferskillen tusken de wize fan buorkjen hjir en dêr, mar 

dochs liek it sin te hawwen de Roemenen hjirhinne komme te litten. De WOM-leden Irene 

Langendijk, Jos Steggerda, Jettie Wondaal, Durk van der Schaaf en Tsjibbe Rodenhuis 

hawwe har ynset om de besite goed ferrinne te litten.  

Kommunikaasje 

Sûnder Irene as tolk hie dat net goed kommen, om‟t in goede kommunikaasje dan net 

mooglik is.  

Sneintemoarn 17-1 kamen de gasten nei in autoreis fan twa dagen oan yn harren 

pension yn Tsjummearum. Moandei wie der oerlis oer it progamma en waard op harren 

fersyk de Ofslútdyk en Harns besjoen. Jûns wie der in moeting mei de leden fan de WOM 

yn it âlde gemeentehûs. Fierder op ‟e wurklist ekskurzjes nei de kassen fan de 

glêstúnders Hartman en Van Overbeek, de „scholingskas‟ te Seisbierrum, in 

ynformaasjesintrum te Klazinaveen en in siedhannel te Lúnjebert. Tusken de bedriuwen 

troch kin der praat wurde oer de plannen foar de kommende tiid, de leverânsje fan 

setierpels oan in (grutter) tal boeren yn Roemenië en wat foar setters foar it klimaat en 

de smaak fan de minsken dêr it geskikst binne. Ek oer hoe‟t de troch Van Overbeek 

fergees oanbeane kas nei Roemenië ferfierd wurde kin. De Roemenen gienen op besite 

by Harke Hibma fan Menaam, inisjatyfnimmer fan it wurk fan de WOM yn Roemenië.  

Nije ynspiraasje 

Al mei al in reis dy‟t nei twa kanten goed wurkje kin. It is bygelyks wichtich dat de 

Roemenen mear sicht krije op it bestriden fan sykte yn it gewaaks. De leden fan de WOM 

krije nei sa‟n moeting nije ynspiraasje om har yn te setten foar wat hja harsels as doel 

steld hawwe; it ferlytsjen fan de grutte ferskillen tusken earm en ryk yn ‟e wrâld. 

Mear ynfo op www.menameradiel.nl ûnder it kopke „wolwêzen/welzijn‟ of fia 058 

2541542. 

mailto:s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl
http://www.menameradiel.nl/

