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Een paar anekdotes van een juf uit Leeuwarden:

Juf vraagt aan Pim (6) of hij wil kijken of we buiten kunnen 
spelen vanwege de regen. Pim kijkt uit het raam en zegt: 
‘Juf, het is alleen nog een beetje mosregen.’ 

Als juf vertelt dat ze ook werkt met kinderen uit het buiten-
land komt Vajén (5) met een serieus gezicht naar juf toe en 
zegt: ‘Ik ben ook in een ander land geboren, in Den Bosch. 
Maar mijn broertje is wel gewoon in Nederland geboren.’ 

Mohammed is nieuw op school en juf wil graag weten of hij 
alles heeft, etui, potlood, gum en een muizenzak (in plaats 
van luizenzak) voor aan de kapstok. 

OPROP: Hawwe  jo ek in leuke útspraak fan jo bern,  
jo pakke-/beppesizzer as miskien fan jo buorjonkje?  
Stjoer it ús ta! roaster.berlikum@gmail.com l
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Marcel Aalbers heeft humor en  
positiviteit nooit uit het oog verloren

Koninginnedag 2010 zal Marcel 
in ieder geval nooit meer verge-
ten. “Ik wie oan it keatsen en hie 
ynienen gjin sicht mear op de 
bal. Guon tochten dat ik de jûn 
dêrfoar efkes noflik sitten hie 
mar dat wie seker net it gefal.” 
Het bleek uiteindelijk na de 
nodige onderzoeken te gaan om 
de zeldzame oogziekte “Leber” 
waarbij delen van de oogzenuw 
afbreken en geen signalen meer 
doorgeven aan het oog. Slechts 2 
procent van het gezichtsvermo-
gen bleef uiteindelijk behouden 
maar wie Marcel nu in het dorp 
en op het voetbalveld ziet voort-
bewegen kan dat maar moeilijk 
geloven.

Wat zeker geholpen heeft is 
Marcel zijn positieve levenshou-
ding en de wil er het beste van 
te maken. “Fansels wie de teloar-
stelling earst grut en tink je: 
“Wêrom moat no krekt my dit 
oerkomme.” Mar je witte dat je 
fierder moatte en meitsje der 
dan mar it bêste fan.” 

Marcel heeft in de loop der jaren 
een zekere mate van fotografisch 
geheugen ontwikkeld die hem 
in staat stelt razendsnel situaties 
en logistieke omstandigheden 
in zijn geheugen op te slaan. 
Het Berltsumer labyrint kan hij 
uiteraard wel dromen maar ook 
in grotere dorpen, steden en 
gebouwen weet hij feilloos zijn 
bestemming te vinden. 

Want zelf op het voetbalveld ziet 
Marcel met zijn twee procent 
vaak meer dan menig medevoet-
baller! 
Als elftalleider en tevens spelend 
lid verbaast hij menigeen met 
zijn voetballend vermogen en 
verreikend inzicht! ”We moasten 
in kear fuotbalje yn Ljouwert 
en ik kaam dêr mei myn stok. 
De tsjinstanners seagen my doe 
yniens op it fuotbalfjild kom-
men en twa man ûtspiljen en 
ek noch in goede foarset jaan. 
Se tochten dat ik de boel bedon-
dere!” Een keer was er een zware 
botsing met een tegenstander 

toen Marcel zich nog liet coa-
chen door een medespeler. “Dat 
coachen ha ik sels mar oernom-
men. Ik spylje op yntuysje en dat 
foldocht in stik better!”

Veel steun heeft Marcel aan zijn 
omgeving waar iedereen begrip 
toont en bereid is waar nodig te 
helpen. Professionele hulp was 
en is er van Visio Leeuwarden 
(Expertisecentrum gespeciali-
seerd in revalidatie, arbeid re-
integratie en advies voor slecht-
ziende en blinde mensen.) Via 
hen begon het revalidatieproces 
in Apeldoorn waar Marcel van 
Januari 2011 tot oktober van 
dat jaar de weg omhoog terug 
kon vinden. Hulp bij praktische 
zaken in “huis en tuin” maar 
ook de psychische verwerking 
van het onverwachte en abrupte 
gezichtsverlies.

Het goede contact met Visio 
Leeuwarden is altijd gebleven 
en sinds 2016 is Marcel er vrij-
williger. Zijn enthousiasmeren-

de uitwerking op de medemens 
was ook hier niet onopgemerkt 
gebleven. 
Marcel bleek dan ook uiterma-
te geschikt als voorlichter op 
scholen en instellingen om hier 
de nodige informatie te geven 
en begrip te kweken voor men-
sen met een gezichtsbeperking. 
Met de nodige humor en welbe-
spraaktheid is het een rol die op 
zijn lijf geschreven is. 
Zozeer zelf dat hij nu ook pro-
motiefilmpjes opneemt voor 
Visio Leeuwarden (Zoals het 
belang van de rood/witte her-
kenningsstok) maar ook voor de 
gemeente die hiermee zijn toe-
gankelijkheid voor mensen met 
een gezichtsaandoening willen 
vergroten. 

Ook is Marcel sinds 2018 
“Buddy” voor een lotgenoot die 
hij telefonisch met goede raad 
kan bijstaan. 
Op donderdag is hij gastheer 
aan de balie bij Visio en volgt 
daarbij een intervisiecursus met 

lotgenoten om kennis te ver-
garen en nog beter als vrijwil-
liger te functioneren. Ook helpt 
Marcel in Sint Annaparochie in 
Zorgcentrum “de Beuckelaer” 
waar hij helpt met de catering 
en het vervoeren van mensen 
van en naar de kamers en ont-
moetingsruimtes.

Op een recent gevonden school-
rapport stond al vermeld: “Is 
vlug afgeleid.”, waar Marcel het 
meer hield op: “Meerdere inte-
resses!”. Ook stond er in een oud 
schriftje van de lagere school: 
“Ik wil later vrijwilligerswerk 
doen want dat is nuttig voor de 
maatschappij!” 
Hierin heeft hij ruimschoots 
woord gehouden want zijn 
behulpzaamheid is ongekend 
en meer dan bewonderenswaar-
dig. Voor Marcel telt vooral het 
volgende: “Ik wol gewoan myn 
ding dwaan, dan bin ik op myn 
bêst!” l

JAN J

Iedereen die Marcel Aalbers kent, in de volksmond beter bekend als Nanu, zal hem typeren als 
een persoon vol levenslust, gezelligheid en humor. Een gangmaker “Pursang” die het vermogen 
heeft bij de mensen rondom hem een glimlach op het gezicht te toveren met zijn aanstekelijke 
verhalen en gulle lach. Maar het leven brengt niet alleen geluk wat bleek bij het plotselinge 
verlies van een groot deel van zijn gezichtsvermogen in 2010 door de oogziekte Leber. 
Maar ook deze tegenslag wist Marcel in iets positiefs om te buigen en als “oogaandoening 
deskundige” is hij nu volop in de weer om mensen met gelijksoortige oogproblemen hulp te 
bieden.

Ledenwerven IJsclub Berlikum
 

In de maand 2019 komt het bestuur van de ijsclub weer 
langs de deuren om nieuwe leden te werven. 

Door de invoering van de AVG wet moeten alle leden opnieuw 
ingeschreven worden bij ijsclub Berlikum. Wij komen met 
machtigingen langs, zo hoeft u er in de toekomst niet over in 
te zitten of u wel of niet de contributie heeft betaald voor het 
komende seizoen. Het zou mooi zijn als de huidige leden lid 
blijven en dat we nieuwe leden mogen verwelkomen bij onze 
mooie ijsclub! Want wij en jullie willen toch ook dat onze ijs-
baan blijft bestaan, dit kan niet zonder de leden van Berltsum. 
Samen gaan we voor een mooie winter met veel ijsplezier, 
voor deze winter en de winters die komen gaan l

Bestuur IJsclub Berlikum
 



SAMEN OP ZOEK 
NAAR EEN 
BEWANDELBARE WEG...

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

INFO@PAADSIKER.NL
WWW.PAADSIKER.NL

Bern mei in ferhaal 
Hallo dames wie zijn jullie? 
Hoi, ik ben Fardau. Mijn heit en mem zijn Anne Jent Flapper en Grytsje Dijkstra. 
Mijn zus is Fiona. Zij is 13 jaar. Mijn BFF is Tirza. Hoi ik ben Tirza mijn BFF is Fardau. 
Mijn heit is Pieter Kingma en mijn mem is Henny vd Graaf. Ik heb 3 zussen en 1 
zusje.

Hoe kennen jullie elkaar? 
Vanaf de peuterschool! 

Zijn jullie ook al zolang 
vriendinnen?
Jaaaaaaaaaa. 

Fardau, wat vind jij het 
leukste van Tirza? (Fardau 
ligt in een deuk) Niks haha. 
Tirza is leaf en grappig. 

Tirza, waarom is Fardau 
jouw BFF? 
Omdat ze een bril heeft, 
haha. Ze is lief en behulp-
zaam. 

Wat doen jullie allemaal samen? 
Dansen, tekenen, niks doen, spelen, bij elkaar eten, útfanhûs, op vakantie gaan en 
we zitten ook nog bij elkaar in de klas (voor eeuwig en altijd). 

Wat is het leukste avontuur wat jullie samen hebben beleefd? 
Dansen. We dansen in Leeuwarden en Akkrum. Daar trainen we. Wij dansen al 2 
jaar en dit wordt onze 3de jaar. In het begin moet je eerst in Berltsum dansen maar 
wij hoefden dat niet en mochten in 1 keer naar de auditie. Op zaterdag en zondag 
hebben we vaak danswedstrijden. Bijvoorbeeld in Dronten, Wageningen, Jubbega en 
ook in de sporthal van Epke Zonderland in Heerenveen. 

Jullie zijn ook weleens samen op vakantie geweest vertelden jullie…waar zijn 
jullie naar toe geweest?
De Waps in Oudemirdum. Omdat wij vriendinnen zijn gaat het gezin van ons allebei 
naar de camping we zijn dan ook nog buren. We gaan ook wel samen naar Inzell. 

Jullie zitten op de Fûgelsang in groep 6. Wie is jullie meester of juf? 
Juf Andrea en juf Marije. We kennen de juffen nog niet zo goed maar ze zijn wel heel 
aardig. We hebben een hele leuke klas met 29 kinderen. 14 jongens en 15 meisjes. 

Wat vinden jullie het leukst op school?
Tirza: rekenen. Fardau: spelling. 
Wat doe je als je niet naar school of sport hoeft? Tiktok of lekker hangen op de bank. 
Vriendinnen, klasgenootjes, dansmaatjes, buren wat zijn jullie nog meer? Onze 
vriendjes zijn een tweeling en dan worden wij later naast vriendinnen ook nog 
zusjes. 

Wat vinden jullie het allerleukste in Berltsum? 
We spelen graag jachtseizoen je kunt je heel goed verstoppen in Berltsum. De speel-
tuin en de Wettertún zijn ook heel leuk. 

Gaan jullie later zelf ook in Berltsum wonen? 
Ja! l

Puzzel: woordzoeker

Prommehof 6 / 9041 GH Berlikum / telefoon (0518) 461587 - 462367 / telefax (0518) 461587

Specialisten

in binnen- en

buitenschilderwerk,

wandafwerking

en beglazing

Vakmanschap hoeft
niet duur te zijn...

Dames & Heren 

Iedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tarief 



Berltsum yn bedriuw
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UITGELICHT

Puzzel: woordzoeker

LN handelshuis wordt 
LN Edelmetaal

Eind 2016 is Lieuwe Nagel be-
gonnen als jonge ondernemer 
en nam hij het pandjeshuis JZV 
in Sint Annaparochie over. Om-
dat zijn vader in de landbouw 
zat, volgde Lieuwe aanvankelijk 
een opleiding bij AOC Terra. Als 
tiener deed hij wel eens wat han-
deltjes en daarom kwam hij ook 
wel bij het pandjeshuis. Toen de 
eigenaar hem vertelde dat hij 
wilde stoppen en de zaak wilde 
verkopen, hapte Lieuwe toe en 
werden zij het eens. Plotseling 
was hij zelfstandig ondernemer. 
De voorraad die hij overnam be-
stond uit een diversiteit aan ar-
tikelen waarbij de nadruk lag op 
religieuze lectuur en kaarten. Al 
gauw breidde Lieuwe het assorti-
ment uit en werd het een ‘echte’ 

winkel waar je gezellig kon sneu-
pen op zoek naar iets bijzonders: 
van jukebox tot gitaarversterker 
en van naaimachine tot zweef-
vliegtuig. Als geintje had hij eens 
ergens gezegd dat bij hem alles 
mogelijk was en dat hij zelfs een 
zweefvliegtuig in de verkoop 
had maar dat verhaal ging zijn 
eigen leven leiden, zodanig dat 
de krant hem hierover opbelde. 
Achteraf bleek het een goede en 
goedkope reclamestunt te zijn. 
Doordat hij zelf geïnteresseerd is 
in goud en andere edele metalen 
en omdat de goudprijs momen-
teel sterk stijgende is, komt de 
nadruk van zijn handel steeds 
meer hierop te liggen. Enerzijds 
koopt hij goud in (oude juwe-
len, ringen, horloges, etc.) die 

hij dan weer doorverkoopt om 
te worden omgesmolten, maar 
ook verkoopt hij baren goud (als 
belegging) en gouden sieraden. 
Hierbij heeft hij een goede naam 
opgebouwd in de zogenaamde 
koningskettingen (zware gouden 
herencolliers). Met name door 
de goede prijsstelling is hiervoor 
belangstelling vanuit heel Neder-
land. 
LN Edelmetaal is gevestigd in 
Sint Annaparochie aan de War-
moesstraat 5 maar zijn com-
plete winkelaanbod is ook zicht-
baar op Marktplaats en wordt, 
na betaling, toegezonden. Ook 
nieuwsgierig geworden naar de 
mogelijkheden? Op www.LN-
handelshuis.nl vindt u alle infor-
matie l

Drievoudig PC-koningin Ilse 
Tuinenga opent gezondheids-
markt vitale vijftig+ Berltsum
Maandag 30 september '19 opent viervoudig PC-winnares 
en drievoudig PC-koningin Ilse Tuinenga de gezondheids-
markt in Berltsum. De markt vindt van 15.00 – 17.00 uur 
plaats in de gymzaal te Berltsum, S. Lautenbachstrjitte 1.

Huisartsen Comello en Bosma zijn aanwezig, evenals de pro-
motie bus van het Hulpmiddelen Centrum. Er zijn legio acties 
zoals een parcours voor scootmobiels en het spelen van Dob-
belfit.
Organisator Fysio Eijzenga wil op deze manier de start van de 
week van de valpreventie onder de aandacht brengen, evenals 
de succesvolle projecten Fit op freed en Lekker in je vel. Ieder-
een vanaf 50 jaar is van harte welkom, jonger mag natuurlijk 
ook. In de gezellig ingerichte sportzaal zijn diverse deelnemers 
aanwezig om de âlderein in beweging te krijgen, onder het 
motto ‘De beste beweging is de volgende beweging.’ 
 
Fysio Eijzenga geeft een presentatie over ‘Hup, in de benen’, waar-
in tips worden gegeven - stevige schoenen, spieren aanspan-
nen, opstaan zonder handen, maak je huis veilig - om langer 
fit, vitaal én zelfstandig te blijven. Daarnaast spelen we Dob-
belfit, een speciaal door Fysio Eijzenga aangeschaft spel. Het 
spel maakt ouderen op een leuke manier bewust dat ze veel 
kunnen doen om de kans op een val te verkleinen. Ze leren 
over bewegen, medicijngebruik, voeding/vitamine D. Er wordt 
actief gewerkt aan balans en spierkracht. Vier vrijwilligers uit 
het dorp helpen de organisatie met koffie en/of thee l

Samar in Momint...

Nazomeren in Berltsum

foto: Henk Bootsma



 

CORIENS ITEN
Hoi bêste minsken út Berltsum en omkriten! 
Myn namme is Corien Stel-
lingwerf en ik bin gek op 
itensiede! Sûnt jannewaris 
2019 bin ik in blog begûn oer 
it lekkere iten dat ik meitsje. 
Ik fyn't hiel moai om dit mei 
minsken te dielen en sadwaan-
de elkoar op ideeën te bringen. 
Myn resepten binne faak net te 
muoilik en ik meitsje gerjoch-
ten mei fleis, fisk mar ek fege-
tarysk. Kinst wol sizze dat ik in 
'bourgondiër' bin en fan kleur-
ryk iten hâld. Ik meitsje ge-
rjochten út 'e buert, mar ek út fiere lannen. As (âld) Berltsumer 
sil ik eltse moanne in resept mei jim diele dat op 't stuit yn de 
tiid fan 't jier past. De resepten skriuw ik yn 't Nederlansk en 
stean ek op myn side: www.coriensiten.nl. Dêrneist kinst my 
ek op Instagram folgje fia: coriens.iten.

De hjerst komt hieltyd tichterby, de kachel kin daliks wer oan 
en de kleedsjes kinne út de kast. Tiid foar in lekker waarm 
ovengerjocht! It is by ús thús in echte favoryt. Maklik te meit-
sjen en je hawwe toch wol wat bysûnders op tafel: Spaanse 
traybake! It moaie is dat at je it guod snijt hawwe de oven de 
rest docht. Ha jo moai de hannen frij!

Spaanse traybake 
voor 2-3 personen:
•  500 gram gemarineerde 

kipkluifjes
•  650 gram aardappeltjes 

in schil
• 3 paprika's 
• 1 venkel
• 1 courgette
• 1 chorizo mild
• 1 el stroop
• 2 tenen knoflook, geperst
• 2 el kipkruiden
• 3 el citroensap
• 3 el olijfolie
• Peper en zout

Verwarm de oven voor op 180 graden. Marineer de kip in de 
kipkruiden, de stroop, 1 el citroensap, één teen geperste knof-
look, één el olijfolie en peper en zout. Snijd de aardappeltjes 
en groentes in grove stukken en leg ze op de bakplaat met bak-
papier. 

Meng door de groentes en aardappeltjes 2 el olijfolie, 2 el ci-
troensap, peper, zout en één teen geperste knoflook. Leg de kip 
tussen de groentes en bak in 30 minuten gaar en goudbruin in 
de oven. Haal het velletje van de chorizo af en snijd in dunne 
reepjes. Leg in de laatste 15 minuten van de baktijd de chorizo 
over de groente en bak mee l 

Lekker ite! 
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Berltsumer zomerwinnaars
Tijdens de zomervakantie zijn er door Berltsumers mooie prijzen gewonnen, graag zetten wij deze 
prijswinnaars in het zonnetje!

Fries en Nederlands kampioen fierljeppen Mads Tolsma (© Tiede Tolsma)
Fries kampioen springen en reserve kampioen dressuur Lotte van der Kaaij op het Nederlands kampioenschap werd zij 3e 
bij het springen en 5e bij het dressuur (© Fardau's fotografie)
Op de freule in Wommels werden Rink Rudmer Sterk, Allard van Wigcheren en Thomas Dijkstra tweede samen met coach 
Henk Tuinenga (© Henk Bootsma) l

Bert van Geel op peuteropvang 
“it Hûnenest” in Berltsum 
Als afsluiting van het thema “kriebelbeestjes” was Bert van Geel 
uitgenodigd op “it Hûnenest” in Berltsum. Alle kinderen en hun 
ouders waren welkom.

Bert heeft ons veel verteld over 
de kriebelbeestjes die hij mee 
had gebracht en over de kriebel-
beestjes buiten. Bert had kevers 
mee die scheetjes laten zodat ze 
niet worden op gegeten, wande-
lende bladeren en een wande-
lende tak. We mochten de beest-
jes ook aaien/aanraken. Ook 
had Bert een vogelspin mee, ge-
naamd Jet. Ze zag er heel lief en 
zacht uit maar we mochten haar 
niet aaien, dat is gevaarlijk! Vo-

gelspinnen hebben brandharen 
waar je goed last van kunt krij-
gen. We hebben ook veel geteld, 
hoeveel pootjes heeft een spin, 
een lieveheersbeestje, een bij, 
een kever, een wandelend blad 
of tak en een pissebed? 
We zijn met Bert ook echt de na-
tuur in geweest daar hebben we 
ook nog verschillende beestjes 
gevonden, pissebedden, spin-
netjes, mieren, stadsvlieg, een 
naaktslak en een libel.

Bert vertelde ons ook dat het 
heel belangrijk is dat je gevon-
den beestjes weer vrij moeten la-
ten in de natuur. Kriebelbeestjes 
vinden het helemaal niet leuk in 
een potje.

Al met al was het een geweldige 
ochtend met Bert, de kinderen 
en ouders hebben van zijn be-
zoek genoten l

Nieuwe 
rubriek!

Energie, wonen, vervoer en afval: Hoe 
zien we duurzaamheid in de toekomst?
De gemeente Waadhoeke heeft nog geen duurzaamheids-
beleid. Maar op tal van onderwerpen zijn we al wel bezig met 
duurzaamheid. 

We doen bijvoorbeeld mee aan een pilot aardgasvrij wonen, we 
stimuleren circulariteit, we deden mee aan de duurzame Elfwe-
gentocht en scheiden ons afval. Maar we willen nog meer doen. 
Hierover willen we als gemeente met onze inwoners in gesprek. 
Op dinsdag 1 oktober in Ried.

Gemeente Waadhoeke wil een duurzaamheidsagenda opstellen 
met thema’s als duurzaamheid, biodiversiteit en elektrisch rijden. 
Met het woord ‘agenda’ wil de gemeente laten zien hoe we dat de 
komende jaren gaan doen: waar willen we heen, wanneer gaan we 
dat doen en hoe. 
We beginnen met een publiekssessie op dinsdag 1 oktober in 
Dorpshuis De Rede in Ried. Bent u geïnteresseerd in het onder-
werp duurzaamheid? We gaan graag met u in gesprek over uw 
ideeën en oplossingen over het onderwerp. Dit doen we in een 
informele bijeenkomst, die om 19.30 uur van start gaat (inloop 
vanaf 19.00 uur). 

Met het oog op een goede voorbereiding van de bijeenkomst is het 
handig dat wij weten op hoeveel deelnemers wij kunnen rekenen. 
U kunt u tot 23 september aanmelden bij Froukje Brander. Haar 
e-mailadres is f.brander@waadhoeke.nl l



Berltsum feriening
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BERLTSUMER 
HÛNTJE
It hûntsje op’e toer
Sis hûntsje op’e toer, sjoch 
do it fjlid mar oer. Dyn wurk 
dat is dyn wyn yn rein en sin-
neskyn. Want prate kist do 
net do hast ek gjin ferlet. Och 
hûntsje op’e toer, sjoch do it 
fjild mar oer. Ik wit ek wol 
dat dit ferske eins net oer my 
giet mar och it bekt wol lek-
ker en ôfrûne sneon fielde ik 
my al efkes sa as it hoantsje 
op de toer. De Berltsumer toer wie ipen foar publiek. Mei myn 
koarte hûnepoatsjes wie it al in toer foar my om de top te 
berikken. Ien kear op de top wie it útsicht prachtich. Myn mo-
aie Berltsum, sjoen fanút de loft. Al sjoch je fanôf de toer net  
allinne de moaie plakjes er bin ek noch wat minder moaie 
plakjes. De ‘keale’ plakken. In pear plakken mei bestimming 
lykas in hoekje bougrûn op de Molestrjitte, in leech plakje 
oan’e Tichelersdyk, it hoekje grûn oan de Hoflseane, noch wat 
kavels op de Pôle en op’e Wettertún. Derneist bin er ek noch 
keale plakken wer at by myn witten noch net in bestimming 
foar is….ik tink oan it plak fan de âlde loadsen Van Dijk, it Hû-
nenest en it âlde plak fan Lyts Libben. Mei de realisaasje fan in 
MFC komme er ek noch wat plakjes fry wer wat oars foar be-
tocht wurde moat. Gelokkich bin er yn ús doarp in prot mins-
ken aktyf en belutsen. Berltsumers mei plannen en ideeën. 
Berltsumers die at by de gemeente Waadhoeke miskien ‘hun 
best beentje voorzetten’ moatte om ek der de minsken te oerts-
jûchen fan harren ideeën, Berltsumers mei in lange azem en 
in protte geduld. Partikulier inisjatyf, undernimmers, stiftin-
gen mei harren frijwilligers. Allegear mei ien doel. Berltsumer 
moaier meitsje, Berltsum leefber hâlde. We bin er noch net 
er moat noch hurd wurke wurde mar inisjatyfen bin er. We 
moat it mei syn allen dwaan. Ipen wêze yn wat er spilet, ipen 
wêze oar wat je doche. In bytsje jaan en je krije in prot belut-
sen Berltsumers. Dit bringe myn tinzen werom nei der wer ik 
op dat stuit stie. Boppe op de tsjerketoer. Ik sjoch nochris om 
my hinne en stean stil by wat de Berltsumers al berikt ha. Ik 
sjoch de paedjes rûn it doarp, it moaie Hemmemapark, de kas-
sen, in stikje bedriuwenterrein, de boarterstún en oan de fuot 
fan de toer in kreas gebou mei in stikje greide wer at nei in 
hurde winter reedriiden wurde kin. Stik foar stik moaie plak-
jes wer at we as Berltsumers grutsk op wêze kinne. Makke foar 
Berltum, mar boppeal makke troch Berltsum. Gean sa troch 
Berltsumers, stypje inoar, hâld fertouwe en meitsje Berltsum 
noch in stikje kreaser l

‘OpMaat’ organiseert Kuiertocht in Berltsum
 
Op zaterdag 28 september 2019 organiseert Muzykferiening ‘OpMaat’ te Berltsum een kuiertocht.  
Startpunt: Kantine kaatsvereniging, Kwekerijleane 2a te Berltsum. Deze jaarlijkse wandeltocht 
vindt dit jaar voor de 5e keer plaats! Een lustrum editie die vraagt om een feestelijk omlijsting, 
met onder andere een blotevoeten pad. 

Evenals voorgaande jaren zijn er 
prachtige routes uitgezet in en 
rond Berltsum. Er zijn wandel-
routes van 5 km tot 30 km. 
Er kan gestart worden vanaf 
9.00 uur, om 17.00 uur verwach-
ten we alle wandelaars weer 
terug.  

Kosten: 
€ 10,- voor volwassenen  
€ 5,- voor kinderen t/m groep 8  
Inclusief kop koffie/thee/limo-
nade met wat lekkers. 

Een deel van de opbrengst komt 
ten goede aan het instrumen-

tarium van onze jeugdleden. 
Twijfel niet langer en beleef 
deze lustrum editie met Muzyk-
feriening ‘OpMaat’ Berltsum! 

U kunt zicht opgeven via de 
mail: kuiertocht@opmaat-
berltsum.nl of bij de start!  l

Zonnebloem Sint Annaparochie e.o. 
en ziekendag

Het 70-jarig jubileum vieren we 
samen met onze vrijwilligers en 
deelnemers. De Zonnebloem is 
een prachtige organisatie waar 
we trots op mogen zijn. Daarom 
geven we tijdens het jubileum 
extra aandacht aan die activitei-
ten die de Zonnebloem zo bijzon-
der maken, zowel binnen de or-
ganisatie zelf als naar buiten toe.
Van donderdag 17 januari tot 
en met vrijdag 25 januari vond 
de Week van het Bezoekwerk 
plaats. Bezoekvrijwilligers is 
gevraagd om zoveel mogelijk 
huisbezoeken in deze periode te 
plannen. Als attentie zijn zon-
nebloemchocolaatjes en harten-
wenskaarten geregeld, die door 

de bezoekvrijwilliger meegeno-
men konden worden.
Tijdens de 70 Zorgeloze Zonne-
bloemdagen in april, mei en juni 
schonken we extra aandacht aan 
onze dagjes uit. Hierbij hebben 
wij ervoor gezorgd dat Marja Vos 
met haar gezin een paar dagen 
met de Zonnebloem auto naar 
haar familie is geweest, waar zij 
zonder speciaal vervoer niet naar 
toe kon gelet haar beperking.
Ook hebben we van de Lyons uit 
Harlingen dit jaar nog een royale 
gift ontvangen (waar wij hen ui-
terst dankbaar voor zijn), waar-
mee we extra aandacht konden 
schenken aan de jaarlijkse zie-
kendag in september.

Daarbij was de overweging een 
gezonde doos fruit te schenken 
aan onze bezoekgasten en de 
zieke personen in ons werkge-
bied, voor zover deze bij ons 
bekend zijn. En wanneer je aan 
fruit denkt dan denk je ook aan 
Smeding St.-Annaparochie na-
tuurlijk. Zij wilden ons hierbij 
graag ondersteunen, zodat wij 
naar deze personen konden gaan 
met een leuke doos fruit. Ook 
Smeding betuigen wij onze har-
telijke dank.
Wilt u meer weten over wat wij 
als vrijwilligers allemaal organi-
seren voor onze deelnemers, kijk 
op: https://www.zonnebloem.nl/
stannaparochie l

Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat de Zonnebloem werd opgericht. De vereniging wil deze 
mijlpaal uiteraard niet zomaar voorbij laten gaan. 

Open dag Peuteropvang 
“It Hûnenest”
Na de zomervakantie hebben de peuters alweer lekker ge-
speeld, gezongen, gekletst, geknutseld en samen geleerd. Wil 
je weten of de peuteropvang ook iets voor jouw kind is?

Op woensdag 30 oktober is er een open dag, tussen 15.00 uur en 
17.00 uur ben je van harte welkom om te komen kijken. Er staat 
koffie, thee en limonade klaar. Terwijl je kind lekker aan het spe-
len is kun jij al je vragen stellen aan de leidsters. Tot dan!

Ps.  De peuteropvang is voor kinderen van 2-4 jaar, inschrijven kan al vanaf 
1,5 jaar op: http:/www.stichtingkinderopvangfriesland.nl l



mail uw kopij naar:
krant@berlikum.com

■  MATRASSEN, LATTENBODEMS, DEKBEDDEN,  

KUSSENS, BEDLINNEN

■ DAMES- EN HERENKLEDING

■ WERKSCHOENEN, KLOMPEN, DAMESSCHOENEN

■ GEREEDSCHAPPEN

■  AUTO ONDERHOUDSPRODUCTEN,  

 AUTO/AANHANGWAGEN ONDERDELEN

■ SPEELGOED

■ HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN

■ BREI- EN HAAKGAREN, HANDWERK ARTIKELEN

■ LEVENSMIDDELEN

■ VERF EN SCHILDER ARTIKELEN

■ HOME DECORATIE

■ HONDENVOER

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

Tichelersdyk 28b Berlikum

1500 m2 

winkelplezier!

En gratis parkeren 

voor de deur!

Bedrijfseconomische adviezen
Sparringpartner

Vertrouwenspersoon
Registeraccountant

Subsidies en fondsenwerving

Durk Osinga RA Kleasterdyk 3a 9041 VH Berltsum
T: 06-17 14 61 34 • E: info@osinga-adviesdiensten.nl

www.osinga-adviesdiensten.nl
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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

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

Bitgumerdyk 30b  |  9041CE Berltsum 

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

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

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

■ KELDERAFDICHTING

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

Juf Meinie heeft afscheid 
genomen van Fûgelsang
Op de laatste schooldag van schooljaar 2018-2019 zei juf Meinie het onderwijs 
vaarwel. ’s Morgens werd ze opgehaald door het treintje en “haar” kleuters. Er 
volgde een gezellige dag met veel cadeaus, handjes schudden, etentje met de 
collega’s en door de hele school uitzwaaien op het plein.

Volgende maand uw advertentie hier?

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

We blikken terug
Door een extra geldimpuls, van de toen-
malige regering in 1977 in het onder-
wijs, kon klas 1 (groep 3) gesplitst wor-
den. Juf Meinie was net afgestudeerd en 
vond een fijne werkplek naast de erva-
ren juf Lamsma in de voormalige extra 
lokalen van De Fûgelsang, het huidige 
Okidoki gebouw.
Na de geboorte van de eerste telg van 
drie, in 1981 stopte ze voorlopig met 
werken.
Tussen 1985 en 1990 heeft ze af en toe 
weleens ingevallen maar om de binding 
met het onderwijs wat meer aan te trek-
ken heeft ze in 1993 een herintreders-
cursus gedaan.
Daarna werd het invallen frequenter en 
kreeg het een structureel karakter. Na 
een vacature bij de kleuters volgde een 
periode van 19 jaar als collega van onder 
andere juf Anneke. De laatste drie jaar 
was ze al wat aan het afbouwen en gaf ze 
alleen op vrijdag nog maar les. Maar met 
veel plezier!

Prachtig beroep
Het onderwijs is een prachtig beroep, 

“een voorrecht om een stukje ontwik-
keling mee te maken en te begeleiden”. 
Juf Meinie geeft aan er veel energie van 
te hebben gekregen en veel geleerd te 
hebben met verschillende cursussen en 
opleidingen zoals de VVE cursus destijds 
en de huidige methode Onderbouwd wat 
mooi aansluit met het spelend leren van 
kleuters. Ze heeft De Fûgelsang ervaren 
als een school met een team die veel aan 
elkaar had. Bij goede en nare momenten 
sleepte het team elkaar erdoorheen.

Door rustig af te bouwen kon ze zich 
langzaam losweken en er wat verder van 
af te komen staan. Ze verheugt zich op 
de vrijheid die ze straks krijgt en die ze 
samen met haar man optimaal gaat be-
nutten.
Naast al het werken is Meinie Strooisma 
altijd druk geweest met allerlei activitei-
ten zoals zingen bij de Cantorij en ande-
re zaken zoals scriba van de kerkenraad. 
Dus genoeg dingen te doen!

De Fûgelsang gaat haar missen, maar 
gelukkig woont ze dichtbij om af en toe 
eens binnen te lopen l
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Berltsum kultuer
22 september 15.00 uur  Duo Thee – ‘Porgy en Bess in 59 minu-

ten’, Ioannis Teatertsjerke Wier

28 september 9.00 uur Kuiertocht Muzykferiening ‘OpMaat’ 

30 september 15.00- Gezondheidsmarkt in de gymzaal
 17.00 uur aan de S. Lautenbachstrjitte 1, Berltsum

4 oktober  18.00 uur Oud papier

9 oktober  Hele dag Uiterlijke kopijdatum 
  Op ‘e Roaster van oktober

25 oktober 20.00 uur Borrel- en muzieknotenquiz 
  in it Heechhout (inschrijving is vol!)

30 oktober 15.00- Open dag peuteropvang it Hûnenest
 17.00 uur  

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

‘Porgy en Bess in 59 minuten’ - Een eigentijdse 
miniopera in de Ioannis Teatertsjerke Wier

De opera ‘Porgy en Bess’, over 
het ‘zwarte’ Amerika in de jaren 
‘30, is bij velen wel bekend. Duo 
Thee, bestaande uit Anna Maria 
Roos (zang) en Cornelie Wannee 
(viool, zang en andere instru-
menten), vertolkt op zeer eigen 
wijze het verhaal van George 
Gershwin uit 1935. Het duo 
schetst in 59 minuten met een-
voudige theatrale middelen een 
krachtig beeld. Een beeld van 
slavernij, vrijheid en onvermo-
gen, zonder dat de voorstelling 
te veel zwaarte krijgt. Wel wordt 
het verhaal door de benadering 
van Duo Thee (‘minder is meer!’) 
op een luchtige manier actueel. 
In deze eigentijdse bewerking 
zijn zowel de muziek, het lief-

desverhaal en de helaas tijdloze 
thematiek van rassendiscrimina-
tie intact gebleven. 

In de setting van een vissersdorp, 
waar enkel “coloured people” 
wonen, ontmoeten we verschil-
lende figuren en delen we in hun 
verlies, hoop en levenskracht. 
De toneelfiguren zijn herken-
baar door hun muziekstijl en/
of instrument en gaan in de 
muziek moeiteloos met elkaar 
het gesprek aan. Ieder van hen 
probeert iets te maken van de 
beperkte levensomstandigheden 
in een gemeenschap die honderd 
jaar eerder bestond uit slaven. 
Het publiek is deel van de mise-
en-scène van het dorp en is in 

deze rol af en toe interactief deel 
van het verhaal. De muziek be-
staat uit een tiental liederen uit 
de opera, zoals ‘Summertime’ en 
‘It ain’t necessarily so’, moeite-
loos gecombineerd met spiritu-
als en rap. 
Duo Thee schittert in een licht-
voetige voorstelling over ernsti-
ge zaken. Bloed, zweet en tranen 
zijn voor het publiek dichtbij, 
maar regelmatig kan er ook gela-
chen worden!

Zondag 22 september 2019 om 15:00 
uur, Ioannis Teatertsjerke, Lautawei 
5a, Wier.
Entree € 12,00
Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of 
0518-471123 l

Video 'De Klokken 
fan Berltsum' 
verkrijgbaar
Het heeft even geduurd maar eindelijk is de videoregistratie 
over de voorstelling van De Klokken fan Berltsum klaar. De 
financiën hadden nogal wat voeten in de aarde maar dat is 
dankzij fondsen en sponsoren opgelost. 

Het is heerlijk om weer helemaal in de sfeer van vorig jaar te ko-
men. De video is gemaakt door Wimer Algera van GEOCAST me-
dia, een professional in beeld en geluid. 

U kunt de video in MP4 bestellen door € 10,- over te maken op de 
bankrekening van De Klokken fan Berltsum: NL 96 RABO 0321 
5289 80 met vermelding van uw e-mailadres. De @ moet u vervan-
gen door een A want de banken geven geen apenstaartje door. Op 
dit e-mailadres ontvangt u dan via We Transfer de video l

Het bestuur van stichting De Klokken fan Berltsum

Met het ouder worden veran-
dert uw situatie. Sommige ver-
anderingen zijn prettig, zoals 
het krijgen van kleinkinderen 
en het hebben van vrije tijd. 

Andere veranderingen zijn min-
der prettig, zoals achteruitgang 
van gezondheid, het weg vallen 
van een vaste dagindeling of ver-
lies van dierbaren. Door dit soort 
veranderingen kunt u de behoef-
te hebben aan nieuwe manieren 
om grip te houden op uw leven 
en om uw leven een beetje meer 
glans te geven. 

De groepscursus Grip en Glans 
helpt u in het vinden van nieuwe 
mogelijkheden om uw tijd pretti-
ger in te vullen. In de cursus leert 
u vaardigheden om zelf actief 
een bijdrage aan de glans van uw 
eigen leven te geven.
De cursus is voor mannen en 
vrouwen van 50 jaar en ouder. 
Tijdens de bijeenkomsten komen 
onderwerpen aan de orde die te 
maken hebben met manieren 

waarop het leven meer glans ge-
ven kan worden. Als rode draad 
door de cursus loopt het gebruik 
van de zogenaamde GLANS-schijf 
van vijf.  De glansschijf is verge-
lijkbaar met de voedingsschijf.

Concrete onderwerpen in de 
cursus zijn:
• positief zijn en blijven;
• initiatief nemen en zelfvertrou-
wen opbouwen;
• samen met anderen zijn en 
vriendschap;
• doelen stellen en bereiken;
• persoonlijke sterke punten ont-
dekken en uitbouwen;
• de positieve kanten van het al-
leen zijn, dan wel samenzijn er-
varen.
   
De cursus bestaat uit 6 weke-
lijkse bijeenkomsten van 2.5 uur 
met een eigen bijdrage van 
€ 25.00. Mocht dit bedrag voor 
u een probleem,  zijn dan kunt 
u gebruik maken van het partici-
patiefonds. De groep bestaat uit 
8 tot 10 personen en wordt  be-

geleid door twee ervaren GRIP & 
Glans docenten. 
De cursus wordt aangeboden van-
uit de Skûle Welzijn in samen-
werking met het gebiedsteam 
van gemeente Waadhoeke en 
Harlingen.  Mocht u vervoer no-
dig hebben, geen probleem, dat 
kunnen wij voor u regelen. Voor-
afgaand aan de cursus heeft u een 
kennismakingsgesprek met een 
Glanstrainer. 

De cursus Grip en Glans gaat op 
donderdag 17 oktober 2019 weer 
van start.
Tijdstip: 10.00 tot 12.30 uur, met 
aansluitend een lunch tot 13.30 
uur. 
Locatie: Theresia Zuiderkade 35 
8801MK Franeker

Voor meer informatie en/of aan-
melden kunt u contact opnemen 
met een van de trainers Tjik 
Flameling,  tel: 06-11860776 / 
t.flameling@waadhoeke.nl of Jo-
hanna Schaap tel: 06-10890607 
/j.schaap@harlingen.nl l

Cursus positief in het leven staan 



 

Redactieleden:
Henny van der Graaf
Jan Joostema
Henk Muller
Frans Rob
Harmke Siegersma
Joke Wassenaar
Maaike Moerland

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

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

Opmaak
Brandsma Offset Ferwerd
(Druk- en zetfouten voorbehouden)

Email
Advertenties: advertentie@berlikum.com
Kopij: krant@berlikum.com 

Colofon 
Op'e Roaster

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

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

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

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

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

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

of artikelen te weigeren. 

Sluitingsdata voor de eerstvolgende editie van 
Op ‘e Roaster
•  Advertenties dienen uiterlijk woensdag 9 oktober 2019 

aangeleverd te worden per email: advertentie@berlikum.
com. 

•  Kopij dient uiterlijk woensdag 9 oktober 2019  op de re-
dactie aanwezig te zijn via krant@berlikum.com

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
zaterdag 19 oktober 2019

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

trappen, meubels, vloeren, lijstwerk, scheepsbetimmering.

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

Telefoon 0518-46 23 57

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

> Glasbewassing 
 (bedrijf en particulier)

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

Berlikum  |   06 57 70 36 90   |  vandergraafmultiservice.nl

Kersehof 14

9041 GC Berltsum

     germsgrien

germsgrien.nl

F O A R  M O A I  T Ú N W U R K

06-2693 4267

Beko WTV7732XWO
Nu voor €299,- met 2 jaar garantie

Berltsum 
www.wytguod.nl 

pieter@wytguod.nl
06 16 09 62 96

OP=OP

Wytguodadvertentie_NEW.indd   1 09/07/2019   09:26

De 
Uitvaartvereniging:

Van Wieg tot Graf
het meest

Logische
Lidmaatschap

www.dleberlikum.nlwww.dleberlikum.nl
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Volgende maand 
uw advertentie hier?

Voor meer informatie 
neem contact op via: 

advertentie@berlikum.com


