Werom yn it feest mei de Berlinga Bastards
“Hawwe jo dat no ek? Efkes werom sjen nei it doarpsfeest. En dan tinke oan de bewenners
fan Berlingastate. Persoanlik wie ik dochs altiten yn ‘e gedachte dat wy der sa op
foarútgongen wiene yn it doarp mei sa’n moaie Berlingastate yn us fermidden. Blykt dat der
gewoan in protsje healwize jonges en famkes mei-inoar wenje. En it slimste wie noch wol dat
se dat ek nochris op’e film sette doare. Dit kin dochs net ? Wat moat de jeugd hjir wol net fan
tinke?”
Sa hie de reaksje wêze kind by de earste berjochten oer de Berlinga Bastards, mar it tsjindiel
die bliken. De oanpak wer’t de bewenners fan Berlingastate foar hiene keazen, wie in
boppeslach. Mei de gedachte oan de televyzjesearje Benidorm Basterds en oare persiflaazjes
derop, wie it de buurtferieniging fan Hofsleane Midden dy’t de bewenners útdage hat om op
in bysûndere wize mei te dwaan oan it doarpsfeest. En op in pear nei hawwe se meidien, en
dat hawwe se us witte litten ek. Op de earste jûn hienen wy yn ‘e optocht al wat fan die
Bastards sjoen yn sa’n hiel stoere Amearikaanske auto fan it merk Humme. It like wol oft se
allegearre by it rut sitte woene. En nei de optocht moasten wy allegearre nei Berlingastate
komme. Der wie in immens grut filmdoek delsetten om de premiêre fan’e film “Berltsumer
Bastards” sjen te litten. En de ferwachtings wiene grut. Heal Berltsum wie útrûn mei de
gedachte “Wat soe dat âld spul der no fan bakt hawwe, want ja sy hawwe in âld bakker yn
harren fermidden is’t net?

De filmposter voor de première van ‘Berlinga Bastards’

En wat wy doe seagen: In bysûnder humoristysk ferhaal. Wat siet der sa al yn: Ald
skoalmaster Visser wol wer oan’t wurk fia it utsindburo AB fakwurk (de tiden wurde minder
net wier), mar hy jout wol oan dat hy twa linker hannen hat. Froukje Weijer dy’t by de
blommeman op syk giet nei nije wietplanten. En de froulju die’t by De Spar karrefrachten
alkoholhâldende drank ynslaan en dernei skootmobielraces organisearjen. En hawwe jo dat
groepke by de bushalte sjoen? Mei de flesse yn ‘e han de passearjende automobilisten útdage.
Lit wy mar hope dat de jeugd der net tefolle in foarbyld oan nimt. Mar it is my dan ek bekend
dat net els en ien it droech holden hat by it sjen fan de film. It wie prachtich.

In pear wike nei it barren haw ik mei in tal haedrolspylers (de heren Visser en Meijer, en de
froulju Herder en De Graaf) in petear hân. Doe’t ik frege nei de moaiste mominten yn ‘e
oanrin, begongen de eagen fan de minsken te glinsterjen. Mar it earste dat op tafel kaam
wiene de kompliminten foar de minsken fan de buertfereining. Sy hawwe der foar soarge dat
wy der no hielendal by hearre.
Se fertelle dat se it yn ‘e oanrin freeslik gesellich han hawwe. Mar de film is hjir en dêr wol
wat bewurke neffens in oantal, want it taalgebrûk wie net altiten even netsjes. Mar de minsken
wiene allegearre sa enthousiast, en yn jo enthousiasme sizze jo wolris wat.
Ien ding is foar my wol dúdlik wurden, lol en plezier is fan alle tiden en foar alle leeftiden.
Neffens my kinne wy oer trije jier noch mear spektakel ferwachtsje. Mar realisearje jo no wol
dat dizze minsken oeral op ‘e wrâld te sjen binne?
Wolle jo ek noch efkes neigenietsje fan de Berlinga Bastards? Gean dan op jo kompjûter nei
de site fan ‘www.youtube.com’ en tik dêr yn ‘berlinga bastards’.
Wol earst efkes nei it huske ta gean.
DICK

‘Bern mei in ferhaal’ – jongeren met ‘fris elan’ doen van zich spreken!
Op ‘e Roaster gaat enigszins verjongen en is reeds van start gegaan met een jeugdrubriek!
Afwisselend wordt van de beide basisscholen de Fûgelsang en Lyts Libben of van iemand die
een ander leertraject volgt, uit groep 8, gevraagd om iets over zichzelf te vertellen en ons dorp
Berltsum eens goed onder de loep te nemen. Wat is er allemaal goed in ons dorp en wat kan
misschien beter? Dus de doelgroep van dit vraaggesprek zijn de jongens en meisjes die op de
drempel staan van een nieuwe start in het voortgezet onderwijs en een nieuwe fase in hun
leven tegemoet treden. Ditmaal het woord aan de tweeling Dennis en Kevin van Dijk die hun
leertraject volgen in Leeuwarden. Zeer benieuwd hoe zij hun leven in Berltsum en op hun
school in Leeuwarden ervaren. Hieronder volgt dan ook hun eigen geschreven relaas.
Wy binne Dennis en Kevin van Dijk. Wy binne 12 jier âld. Us heit hyt Geert en us mem Joke.
Dêrneist hawwe wy ek noch in grutte suster, sy hyt Esther. Wij binne een ienaaiige twaling en
sitte tegearre yn groep 8 op de SBO Aquamarijn yn Ljouwert.
De hobby’s fan de beide heren:
Dennis: Ik mei graach tillevyzje sjen, kompjûterje mar ek bûten boartsje. We hawwe in hut en
dêr kinst moai yn “chille.” En dan fansels de Playstation, dat fyn ik machtich!
Kevin: Ik mei ek graach kompjûterje mar ek muzyk lústerje, en lykas Dennis bûten boartsje
en yn ûs hut “chille.”
Wy wenje yn Berltsum yn de Buorren op nûmer njoggentsjin. Us heit wurket as sjef by de
Nederlânske Plastic Yndustry en myn mem wurket as skjinmakster by SMB Vlietstra út
Frentsjer.

Wat de moaiste learfakken binne fan
Dennis en Kevin:
Dennis: Rekkenje
Kevin: Lêze en spelling.
Wy geane nei dit skoaljier wierskynlik nei it
Comenius Zamenhof yn Ljouwert. We witte
beide noch net wat wy letter dwaan sille,
mar wy tinke dat it in berop wurdt wêr’t wy
ûs hannen by brûke kinne.
Yn Berltsum fine wy it Hemmemapark wol
in moaie plak om te”Chillen”. It doarp koe
miskien noch wol mear natoer ha, sa as in
moaie beammestripe, wat strûken en
planten. Lykas it plak by de âlde feiling. It is
no krekt in fergetten stik gebiet, dêr koe best
wat mear mei dien wurde.
Wat ús oanbelanget binne dêr genoch foarsjenningen as wy sporte wolle, it is allinne spitich
dat der hieltiden minder winkels binne. En fansels dat dêr safolle huzen te keap steane.
Oer ferbetteringen yn it doarp hawwe wy eigenliks nea sa neitocht.
Sa wy der no oer neitinke bliuwe wy yn Berltsum wenjen, mar je witte dat fansels noait seker.
Wy koenen de krante “Op ‘e Roaster” noch net mar dêr is no wol feroaring yn kommen!
We binne ek bliid dat bern no ek yn de krante komme want dan begripe de folwoeksene
minsken de jeugd fan dizze tiid ek wat better!
Tot zover de bevindingen van de gebroeders Kevin en Dennis. Volgende maand mogen we
weer een ander jeugdig persoon uitnodigen om vervolg te geven aan onze nieuwe
jeugdrubriek!

Redactie zoekt meer schrijvers!
Soms vragen mensen mij: “Schrijven voor de krant, is dat nu leuk?” Om eerlijk te zijn: “Ik
zou het niet weten”. Maar wat is er dan zo leuk aan?
Een krantenbericht is een samenvoeging van allerlei informatie. Het is de kunst om eerst deze
informatie te verzamelen door het stellen van vragen en vervolgens die dingen eruit te halen
waarvan jij als schrijver denkt dat ze interessant zijn voor de lezer. En dit is pas leuk, vooral
als je op zeker moment reacties hoort op hetgeen je hebt geschreven.
Als redactie zijn we op zoek naar belangstellenden die ons willen helpen om artikelen te
schrijven. Als redactie zijn we zelf verantwoordelijk voor de onderwerpen, maar we zoeken
wel steeds naar nieuwe richtingen. Richtingen die interessant zijn voor alle lezers. Tegelijk
willen we ons daarbij richten op jongere lezers. Doel is om enerzijds het stimuleren van het
lezen van kranten en daarbij voor diezelfde jongeren interessant nieuws te brengen. We
zoeken daarom naar schrijvers die in alle leeftijdscategorieën passen en zich kunnen inleven
in interessante onderwerpen van de diverse leeftijden.

Ook jij kunt daar een van zijn. Doe mee en meld je aan!
E-mail naar: roaster.berlikum@gmail.com. Aansluitend op jou e-mailbericht nemen we
contact met je op. Natuurlijk zorgen we voor goede begeleiding onder het motto: “Samen
sterk.” Wij kijken uit naar je aanmelding.
DICK

Roelof Berga trotse voorzitter van jubilerende ijsclub
Een unieke gebeurtenis voor de ijsclub Berlikum want gezamenlijk met de verrijzenis van een
schitterend nieuw clubgebouw is daar vrijwel gelijktijdig het 150 jarig jubileum! Hiermee is
de ijsclub met afstand de oudste vereniging van ons dorp, gevolgd door de kaatsvereniging die
een poosje terug haar ruim 125 jarig jubileum vierde. Het kan al met al een heel mooi jaar
worden voor de vereniging en alleen het uitblijven van een echte Friese winter kan nog roet in
het eten gooien, voor de rest is het vooral de wind in de rug.
De 37 jarige Roelof Berga is in dit geheel de nieuwe voorzitter die bijna twee jaar terug het
‘schaatshoutje’ overnam van Cor Runia. Samen met het vertrek van Runia verdween ook een
deel van het oude bestuur van het ijstoneel, na vele jaren van zeer trouwe dienst. “Ik waard
frege foar de foarsitterfunksje en ha der earst marris goed oer nei tocht. Myn frou Nynke
joech doe dochs wol wat it lêste setsje doe’t se sei: “Oanpakke, dit is krekt wat foar dy.”
Onderdeel zijn van een ijsclubbestuur lijkt een op het oog niet al te tijdrovende functie gezien
de seizoensgebondenheid en het feit dat een strenge winter eerder uitzondering is dan regel.
Maar met een nieuwe groep mensen waait er gelijktijdig vaak ook een frisse wind en is er een
gerede kans dat het ijsvirus toeslaat. Roelof Berga, in het dagelijks leven operationeel
manager bij Smeding in Sint Annaparochie kon meteen zijn logistieke en organisatorische
talenten aanspreken voor het realiseren van een nieuw clubgebouw. “Dat hie earst foar ús
allegear de grutste prioriteit. It âlde gebou wie ferrot en foldie nei ús tinken net oan de
hjoeddeiske winsken en easken.” Een stappenplan werd een tweetal jaren terug dan ook met
gezwinde spoed opgesteld en voor de ontwikkeling daarvan ook expertise van buiten
ingeschakeld. Waar het aanvankelijk eerst opgezette plan nog strandde in iets te grote
ambities voldeed uitgave twee aan de twee kernbegrippen realistisch en haalbaar. Hierbij
werd meteen de veelzijdigheid van kwaliteiten binnen het bestuur aangesproken en benut.
Rond februari van dit kalenderjaar ging het proces dan ook op volle toeren in gang.
Roelof zorgde met zijn brede sociale en zakelijke netwerk voor de beschikbaarheid van
materialen en diensten, maar ook het nodige lobbywerk bij de open
gemeenteraadsvergaderingen en bij de politieke fracties zat in zijn portefeuille. “Myn taak wie
it meitsjen en ûnderhâlde fan kontakten mei de boargelike gemeente. Op ynspraak jûnen yn
Meneam je sterk meitsje foar in breed draachflak foar finansjele stipe foar it nije gebou.”
Bijval kreeg Roelof vooral van wethouder Lute Pen en ambtenaar Wieger Feddema. Het
kostte enige tijd en moeite maar uiteindelijk ging de gemeenteraad overstag en zorgde samen
met de provinciale gelden voor een mooie financiële basis aan steun. Daarnaast vertolkt
penningmeester Hieke Joostema-Greidanus binnen de ijsclub enigszins de rol van “Minister
van Financiën” en doet dit met verve! Ook gezien haar ervaring met fondsenwerving een niet
onbelangrijk onderdeel in de bedrijfsvoering. De post van secretariaat wordt verzorgd door
Petra van der Meij en aanvullend completeren de praktijkmensen Johan Runia, Folkert
Werkhoven, Bauke Wiersma en Alfred Tuinenga het gezelschap en zorgen voor een ideale
mix van denkers en doeners! Roelof Berga is dan ook duidelijk in zijn nopjes met deze

bestuurssamenstelling. “It is in entûsjaste ploech minsken, echt fan alle merken thûs. De sfear
is dan ek hiel goed.”
Nu staat er dan ook een multifunctioneel clubgebouw dat ook in de zomer haar diensten kan
bewijzen met een openbaar toilet, elektrisch laadpunt en andere aanverwante zaken (datum
van officiële opening van clubgebouw en viering jubileum volgen nog). Belangrijk wordt het
dan ook voor de komende jaren de positieve “flow” vast te houden en weer nieuwe
uitdagingen en speerpunten binnen de ijsclub te vinden. Momenteel gaat er overigens al weer
een schrijven rond in het dorp om extra gelden te genereren voor de buitenaankleding bij het
nieuwe clubgebouw en verzorgt de ijsclub regelmatig een update van informatie over de
huidige stand van zaken. Er wordt actief naar meer leden gezocht en vrijwilligers zoals een
uitbreiding van het legendarisch klinkende “baancommissarissen bestand”, die
verantwoordelijk zijn voor het schoonmaken en schoon houden van de ijsbaan in de winter.
Zeer waarschijnlijk zullen er altijd actiepunten blijven voor het bestuur want er zijn meer
zaken die de nodige aandacht vragen zoals de geluid en licht installatie maar ook de vorm en
afmeting van de jubilerende ijsbaan. Uiteraard waren er rond de oprichting (zo rond 1864!)
geen 400 meter banen keurig afgepast binnen het kader. Wat betreft de vorm, bij de
Olympische Spelen van Calgary (1988) werd de ijshal “Olympic Oval” genoemd en de
ijsbaan in Berltsum is inderdaad ietwat ovaal maar niet echt Olympisch!

Het bestuur van de ijsclub voor het ijsclubgebouw. Op de foto ontbreken Hieke Joostema-Greidanus
en Folkert Werkhoven.

En hoewel er immer een zekere nostalgie rond een ijsclub hangt met in gedachten de
schilderachtige taferelen van een Anton Pieck, is het toch wel een toekomstige wens om de
ijsbaan te vergroten en de vorm aan te passen. Maar afstand doen van deze locatie, wat her en
der nogal eens geopperd wordt door derden zit er zeker niet in. “Dit is in plak út tûzenen.
Altiden hat de iisbaan hjir west en je hawwe hjir foarsjenningen . Ek kin je fan dit plak ôf sa
de feart út.”.
Wat Roelof Berga wel graag ziet is dat de ijsclub een samenspel wordt van bestuur,
vrijwilligers en de dorpsgemeenschap. Er moeten weer schoolwedstrijden van hardrijden op
het programma, priksleeën en ander ijsvermaak nadrukkelijker gepromoot en er moet ook
gebruik gemaakt worden van mensen uit het dorp die hun sporen in de schaatssport verdienen
of verdiend hebben. “We hawwe hjir bygelyks Gjalt Biesma ût de shorttrackwrâld. Hat by de
Olympyske spullen aktyf west en is ynternasjonaal aktyf. Sa’n persoan kinst freegje foar de

organisaasje fan in wedstriid en der binne ek genôch maratonriders dy’t bêrn entûsjast meitsje
kinne.”
Berltsum beleeft sowieso hoogtijdagen wat de sportvoorzieningen en de vernieuwingen daarin
betreft. Voor de kaats en tennisvereniging een kaats/tennis muur en voor de tennisvereniging
ook nog eens een nieuw clubgebouw. Daarbij opgeteld van enige jaren terug het
kunstgrasveld voor de voetbalvereniging en uitbreiding van de kleedboxen en we kunnen
sportief gezien weer jaren vooruit in ons dorp. En dan nu het ijsclubgebouw klaar voor
gebruik, zowel voor winter als de zomer.
De veranderingen en modernisering bij de ijsbaan zijn dan ook goed zichtbaar en met een
eigen website en Facebook pagina wordt eveneens adequaat ingespeeld op de sociale media.
Er kunnen aanstonds berichten ‘gepost’ worden, foto’s geplaatst en openingstijden en
activiteiten aangekondigd worden.
Nu alleen nog hopen dat koning winter haar beste ijsbeentje voor zet dit winterseizoen en dan
valt alles op zijn plaats! De ultieme nostalgische ijspret op die historisch culturele plek, sedert
150 jaar de thuisbasis van vertier op de ijsbaan gecombineerd met de moderne mogelijkheden
van deze tijd! Op naar het volgende jubileum! Voor meer informatie kunt u terecht op
www.ijsclubberlikum.nl/facebookijsbaanBerltsum)
JAN J
Herinrichting en renovatie riolering Berltsum Zuid
In 2015 renoveren en herstellen wij, in samenwerking met Wetterskip Fryslân, de riolering in
Berltsum Zuid. Omdat er een flink aantal wegen op de schop gaat door de werkzaamheden,
wordt gelijktijdig een herinrichting van deze wegen uitgevoerd.
Wat gaan we doen?
1. Gescheiden stelsel
Bij heftige regenbuien ontstaat er in het zuidelijke deel van Berltsum wateroverlast. Om dit
op te kunnen lossen wordt er in de Ir. CM van der Slikkeleane, Mulseleane,
Túnbouwstrjitte, Sportleane en Fûgelsang een gescheiden rioolstelsel aangebracht. Dit
betekent dat het vuile water en regenwater afzonderlijk wordt opgevangen en afgevoerd.
Ook gaan wij, na overleg met de bewoners, de regenwaterafvoeren van de voorgevels van
woningen in deze straten afkoppelen.
2. Verplaatsen Wetterskip Fryslân gemaal
Wij verplaatsen het huidige gemaal van Wetterskip Fryslân aan de Sportleane naar het
kruispunt Koekoeksleane/Bûtenpôle. Gelijktijdig hiermee brengen wij een nieuw
verzamel- en transportriool door het Achtepaed aan.
3. Tuinbouwgebied Berltsum en industrieterrein Berltsum - West
Op dit ogenblik is de afvoercapaciteit van het persriool in het tuinbouwgebied bij intensief
gebruik (dit noemen wij lozingspieken) niet toereikend. Daarom brengen wij een extra
persleiding in de Bûtenpôle aan. Hiermee wordt het riool in de kern van Berltsum ontlast
en versterkt de werking van de pompputten in het tuinbouwgebied. Vanwege het
verplaatsen van het gemaal van Wetterskip Fryslân verleggen wij ook de persleiding van
het industrieterrein Berltsum-West.

4. Herinrichting wegen
Als aanvulling op de rioleringswerkzaamheden binnen de bebouwde kom is een
herinrichtingsplan gemaakt. In dit plan staat wat we gaan doen (herinrichten) met de
straten waarin riolering werkzaamheden plaatsvinden. Hierin is ook de herinrichting van de
straten rondom de ‘Brede School’ meegenomen. De tekeningen van de herinrichting kunt u
tijdens de inloopavond bekijken. Daarnaast liggen deze plannen in de periode van 6
oktober t/m 19 oktober op het gemeentehuis ter inzage. In deze periode is het voor iedereen
mogelijk hierop zienswijze in te dienen.
Meer informatie
Meer informatie over dit project vindt u op de website www.menameradiel.nl onder het kopje
‘Beleid en projecten’ onder ruimte en riolering Berltsum. Voor vragen kunt u ook altijd
telefonisch contact opnemen via (0518) 45 29 00.

Situatieschets van omgeving

It Piipskoft presenteert ’Piip Giet Neet!’ met Sander Metz live
Hawwe wy genoch cola? Hawwe wy genoch
sjips? Binne der siepels foar de frikandellen?
Docht de discobal it? Jaseker!! Sûnt lange
tiid wie der op 27 septimber wer in 12-16
jûn. Wy wiene suver in bytsje senuwachtich.
Nergen foar nedich, want wat in feest dat it
wie! 60 Bêrn kamen mei ús in feestje
bouwen. Ûnder stie DJ Almer plaatsjes te
draaien en stie de dûnsflier fol en boppe wie
der ek muzyk. De cola's fleagen oer de
toanbank. Op ús Facebook side stean hiele
moaie foto's fan dizze jûn. Sneon 25 oktober
is de folgende edysje wer mei DJ Almer en
wy hoopje jimme allegear en jimme freonen
te sjen.
At it goed is hawwe jimme allegeare al heard
fan "Piip giet neet!", op 1 novimber
organisearret It Piipskoft in jûn foar de
âlderen yn Berltsum, dus boppe de 18. It
wurdt in gesellige jûn mei musyk fan Sander
Metz, de helte fan it suksesfolle duo: Van
Geeft 'M. Op momint fan skriuwen rint de
foarferkeap nog by Rewi Fashion. De
kaarten binne €5 it stuk en op=op! Dus helje
snel in kaart en kom sjen hoe leuk it is yn It Piipskoft.
Wy kinne ek alfêst ferklappe dat Sinterklaas en syn swarte pieten op sneon 22 novimber wer
yn Berltsum oankomme. Om 13:30 op de kade by it Houtstek mei dernei in feest foar de bêrn
oant en mei groep 4 yn it Heechhout. Sinterklaas hat via de mail witte litten dat hy der in soad
sin oan hat. Hy hat allinne wat problemen mei de boat, dus at der ien yn'e buurt is mei in boat
wêr 10 swarten pieten en Sinterklaas op passe....Dan heare wy it graach.
Froukje-Berber Oliver
Bestjoerslid

Nieuws van IJclub Berlikum
Via een brief zijn alle leden al geïnformeerd over de betaling van de contributie in oktober.
Oktober wordt namelijk de nieuwe betaalmaand voor de IJsclub. Mocht u dit nog niet gedaan
hebben dan kunt u de contributie overmaken op rekeningnummer NL41 RABO 0135 9179 48
ten name van IJsclub Berlikum. De ledentarieven voor het seizoen 2014/2015 zijn:
 € 7,50 per jaar voor 2 volwassenen per adres met/zonder kinderen
 € 5,00 per jaar voor 1 volwassene per adres met/zonder kinderen
 Donateurs € 2,50 per jaar.
Dit jaar komen wij op verzoek niet meer aan de deur om de contributie op te halen, steeds
minder mensen contant geld in huis en maken het liever via de bank over. Mocht u nog oude

betaalgegevens hebben lopen via uw bank naar ons oude Frieslandbank rekeningnummer? U
moet dit zelf stopzetten bij uw bank omdat u zelf hiertoe de opdracht hebt gegeven.
Let op: uw contributie wordt vanaf 1 november niet meer automatisch overgeschreven van
onze oude Frieslandbank rekening naar onze nieuwe Rabobank rekening. Houdt u hier
rekening mee?
Lid worden van IJsclub Berlikum?
Als u zich aanmeldt vóór 1 november 2014 dan ontvangt u € 2,50 korting op de genoemde
tarieven. Opgeven kan via ijsclubberlikum@gmail.com of bij Hieke Joostema-Greidanus,
telefoon (0518) 46 25 42.
Bestuur IJsclub Berlikum

Vrijwilligers voor AED Berltsum gezocht
De AED voor Berltsum is er. Na veel inspanning van de EHBO vereniging en sponsoren is de
AED sinds 24 mei een feit! Zoals we in eerdere berichten hebben genoemd hangt de AED aan
de buitenmuur van Berlinga State en bij de voetbal kantine van SC Berlikum.
Hoe gaan we de AED gebruiken?
 Er is ergens in het dorp een slachtoffer met hartproblemen.
 Er wordt gebeld naar 112.
 Bij 112 is bekend welke vrijwilligers geregistreerd staan bij www.hartslagnu.nl.
Vanuit de 112-centrale ontvangen de vrijwilligers direct een sms-bericht via de
mobiele telefoon op welk adres een hartstilstand is.
 Vrijwilliger haalt de AED bij Berlinga State. Het is van groot belang dat de
vrijwilliger binnen 6 minuten bij het slachtoffer is met de AED bij zich.
 Vrijwilliger helpt slachtoffer tot de professionele hulp aanwezig is.
Wat is onze vraag?
Hebt u een AED certificaat dan willen wij u graag als vrijwilliger voor de AED in Berltsum.
Zoals u natuurlijk begrijpt willen we graag veel vrijwilligers uit alle hoeken van het dorp om
adequaat te kunnen handelen.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via e-mail scholten459@tele2.nl. Vermeld in de e-mail uw mobiele
telefoonnummer. U kunt zich ook aanmelden via de post; Dik Scholten, Kersehof 9, 9041GC
Berltsum.
EHBO vereniging Berlikum/ Wier
Dik en Tineke Scholten, scholten459@tele2.nl
Telefoon (0518) 46 25 05
Voor meer informatie kun je terecht op www.hartslagnu.nl.

Steunpunt mantelzorg wil u graag uitnodigen voor de Dag van de Mantelzorg
In Nederland vervullen een kleine 2.6 miljoen mensen mantelzorg. Dit is zorg die verleend
wordt aan bijvoorbeeld partner, kind , ouder, buur of vriendin. Mantelzorgers doen dit vaak
naast andere bezigheden zoals de zorg voor het eigen gezin, een baan of een opleiding.
De meeste mantelzorgers hebben nooit echt gekozen voor deze zorgtaak, maar werden
geconfronteerd met de ziekte of handicap van iemand uit de omgeving. Naarmate de zorg
langer duurt is er steeds minder tijd voor ontspanning en een eigen leven.
Omdat mantelzorgers stille werkers zijn, willen wij hen in het kader van de Dag van de
Mantelzorg in het zonnetje zetten. Daarom willen wij u graag uitnodigen voor een gezellige
bijeenkomst in ‘Ons Huis’ in Sint Annaparochie op maandag 10 november 2014 van 16.00 –
19.30 uur. Deze middag zal in gezamenlijkheid door Mantelzorgers uit gemeente het Bildt en
Menameradiel gevierd worden.
Bent u mantelzorger of kent u een mantelzorger? Geef dit dan door aan het steunpunt
mantelzorg. Dit geldt alleen voor mantelzorgers uit de gemeente Menameradiel en het Bildt.
U kunt zich hiervoor aanmelden tot 3 november bij Sieta Kuipers van Stichting Welzijn
Middelsee, via telefoon (0518) 46 08 05 of via e-mail s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl of via
Ekie Altena, SWO het Bildt via telefoon (0518) 40 27 78 of e-mail e.altena@swohetbildt.nl.
Wij hopen u te mogen begroeten op de Dag van de Mantelzorg!

Stichting de Grusert- Documentatiecentrum & Historisch Archief Berltsum
Het bestuur en medewerkers van het Documentatiecentrum en Historisch Archief komen
begin november weer bij u aan de deur met prachtige Amaryllisbollen. Wij zouden het fijn
vinden als u ons wilt steunen door één of meerdere bollen van ons te kopen. De bollen zijn
verpakt in doosjes. Misschien ook alvast een idee om deze 5 december aan iemand cadeau te
doen? De bollen kosten € 3,50 per stuk.
Verder blijven wij op zoek naar alles wat met Berltsum te maken heeft. Dit kunnen foto’s
zijn, maar ook bijvoorbeeld documenten, kaarten, krantenknipsels etc. Dus bent u thuis aan
het opruimen en komt u iets tegen? Dan zouden wij het erg op prijs stellen dit van u te mogen
ontvangen.
Elke donderdagavond vanaf 19.30 is het documentatiecentrum open, kom gerust eens langs!

Audysjedei foar produksje Iepenloftspul Dronryp
Yn 2015 spilet Iepenloftspul Dronryp it stik ‘Twifel’. Jan Arendz en Marijke Geertsma
hawwe foar de nije produksje it toanielstik en de film ‘Doubt’ fan John Patrick Shanley
oerset en bewurke. Sy dogge ek de rezjy fan it stik. It stik ‘Twifel’ hat in protte kanten en giet
oer in non dy’t in priester beskuldiget fan it misbrûken fan in jonge jonge. Mar is it wol sa?
De twifel slacht ta.
Op sneon 1 novimber hâldt Iepenloftspul Dronryp in audysjedei foar ‘Twifel’. De audysjedei
sil bestean út in persoanlik petear, it lêzen fan in stik tekst en it spyljen fan in stikje tekst. Ek
is der gelegenheid om eventueel spesifike kwaliteiten sjen te litten.
Elk is fan herte wolkom om audysje te dwaan. Yn it bysûnder wurdt der socht nei jongeren,
sawol jonges as famkes, yn de leeftyd fan 14 oant en mei 20 jier. Der wurdt besocht om de
spilers safolle mooglik út Dronryp en omkriten komme te litten. Mar ek minsken dy't net út
dizze regio komme, kinne harren opjaan foar dizze audysjedei. Uteinlik giet it der om dat de
meast gaadlike persoanen
de rollen spylje.
Oanmelde foar de audysje kin troch it oanmeldformulier op de webside yn te foljen. Minsken
dy’t achter de skermen mei helpe wolle, kinne dit oanmeldformulier ek ynfolje.
It formulier kin opstjoerd wurde fia de mail of post. Opjaan foar de audysjedei kin oant
woansdei 29 oktober.
De audysjes fine plak yn it Parochiehuis oan de Dûbelestreek 12 yn Dronryp. Nei oanmelding
wurdt der in útnoeging stjoerd mei dêrop it tiidstip fan jo audysje. Sjoch ek:
www.iepenloftspuldronrijp.nl Hast noch fragen? Belje dan mei foarsitter Oebele Harmsma,
fia (06) 12 16 76 05.

€ 1664,03 voor KWF Kankerbestrijding
De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Berltsum heeft € 1664,03 opgebracht.
Met het geld dat onze collectanten hebben opgehaald, blijft KWF Kankerbestrijding zich
inzetten voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor
kankerpatiënten. Dat doen wij niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen,
donateurs en vrijwilligers.
Samen moeten én kunnen we kanker overwinnen
Dankzij onderzoek is de 5-jaars overlevingskans gestegen van 25% in 1949 tot 61% in 2011.
Helaas zijn we er echter nog niet. Jaarlijks overlijden er bijna 42.000 mensen aan kanker. Er is
nog een lange weg te gaan. Wetenschappelijk onderzoek blijft daarom heel hard nodig. De
KWF-afdeling Menameradiel bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage aan de
collecteweek!

Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog een bijdrage leveren? Dat kan:
 Sms ‘gift’ naar 4333 en investeer eenmalig 2 euro
 Doneer online via www.kwf.nl/doneren
 Doe een eenmalige donatie via de machtigingskaart, die de collectant heeft
achtergelaten als u niet thuis was
 Doneer via Facebook: collectebus.kwf.nl
Namens Berltsum,
Mirjam Dijkstra-Schwiening

Kinderboekenweek: feest op de Fûgelsang
Woensdag 1 oktober was de opening van de kinderboekenweek op de Fûgelsang. Tijdens de
opening kwamen alle kinderen van de Fûgelsang bijeen in het gymnastieklokaal. De kinderen
waren er getuige van dat iedereen meester Ysbrand zijn verjaardag vergeten was. De collega’s
waren te druk met andere dingen en de kinderen uit groep zes waren alleen maar aan het ruzie
maken en wilden niet naar school. Dit was natuurlijk erg sneu.
Alleen juf Thea was zijn verjaardag niet vergeten en daarom spoorde ze de kinderen aan om
de week erna, tijdens de afsluiting van de kinderboekenweek, ervoor te zorgen dat meester
Ysbrand een onvergetelijk feest zou krijgen.
De onderbouw zorgde ervoor dat de zaal feestelijk versierd was en de bovenbouw ging het
verhaal afmaken dat meester heeft geschreven. Zo was het bij de afsluiting een prachtig feest!

Opening van de kinderboekenweek in het gymnastieklokaal van de Fûgelsang

Kofjemoarn Berltsum op 30 oktober
Iedere laatste woensdag van de maand organiseert Stichting Welzijn Middelsee een
Kofjemoarn voor 55-plussers. Deze Kofjemoarn vindt plaats in de grote zaal van het Groene
Kruisgebouw van 10.00 tot 11.30 uur in Berltsum. De kosten zijn € 1,50 per persoon.
Tijdens de Kofjemoarn is het de bedoeling dat er zo nu en dan een gastspreker langskomt of
dat we gezamenlijk een activiteit doen. Tussendoor is er volop tijd om even met uw
buurvrouw of buurman te praten.
De eerstvolgende Kofjemoarn is op donderdag 30 oktober 2014.
Tijdens deze Kofjemoarn zijn we te gast in de dagopvang van BerlingaState.
Een vertegenwoordiger van Palet zal ons het een en ander vertellen over de mogelijkheden
van Palet en dagopvang.
Kofjemoarn
Tijd
Plaats
Kosten

Donderdag 30 oktober 2014
Aanvang 10.00 uur.
Groene Kruis gebouw
€ 1.50 per persoon

In november zitten we weer op onze vaste locatie in het ‘Groene Kruis gebouw’.
Dan is gastspreker Harm de Vries aanwezig.
Gastvrouwen
Voor de Kofjemoarn zijn we op zoek naar twee nieuwe contactpersonen die tijdens de
Kofjemoarn als gastvrouw aanwezig willen zijn.
Voor meer informatie over deze vrijwilligersfunctie of ideeën kunt u contact opnemen met
Sieta Kuipers, ouderenwerker van Stichting Welzijn Middelsee via telefoon (0518) 46 08 05
of e-mail s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl . Ook als het u leuk lijkt om de deelnemers eens bij u
op locatie te ontvangen kunt u contact met ons opnemen.

Edukans Uniecollectie 2014
Al sinds jaar en dag wordt er in Berltsum de Edukans Uniecollecte gehouden. Dit jaar is de
collecte van 18 t/m 28 oktober. Vroeger werd deze collecte in bijna alle dorpen gehoudenmaar
op dit moment zijn we binnen de gemeente Menameradiel nog het enige dorp waar deze
collecte wordt gehouden. Dat is wel iets om trots op te zijn.
Het motto van Edukans is ‘Omdat onderwijs ‘echt’ helpt!’Dit jaar gaat de opbrengst naar een
project in India. De oorspronkelijke inwoners van India zijn een minderheid geworden, net als
de Indianen in Amerika. Ze hebben een eigen taal en cultuur. In de Indiase samenleving tellen
ze niet mee. Ongeveer de helft van deze kinderen gaat niet naar school omdat ze op de
basisschool van de overheid gediscrimineerd worden en omdat de scholen vaak te ver weg
zijn voor kleine kinderen. Daarom heeft een Indiase organisatie gezorgd voor zogenaamde
brugscholen. Met uw steun kunnen we ervoor zorgen dat de Indiase kinderen wel naar school
kunnen. Bekijk ook de website www.edukans.nl (projectnummer: IN1415N01). We hopen dat
we ook dit jaar weer op uw steun mogen rekenen.
Alvast bedankt!
Plaatselijk Uniecollecte Comité.

Nationaal MS Fonds zoekt collectanten

Het Nationaal MS Fonds zoekt voor de MS Collecteweek collectanten. Er zijn meer handen
nodig om bij iedere voordeur te kunnen aanbellen.
Eén op de duizend Nederlanders krijgt de diagnose MS. Jaarlijks komen er 300 nieuwe
mensen met MS bij. MS is de meest voorkomende invaliderende aandoening onder jongeren
in Nederland. Het Nationaal MS Fonds strijdt daarom voor een beter leven met MS. Het
opgehaalde collectegeld wordt besteed aan onderzoek (voor een beter leven nu en een
toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting.
Het Nationaal MS Fonds ontvangt geen subsidies van de overheid en is volledig afhankelijk
van donaties, giften en sponsoren. U kunt het Nationaal MS Fonds ook steunen door een gift
over te maken naar giro 5057 te Maassluis.
Aanmelden als collectant?
Wilt u zich aanmelden of meer informatie? Kijk op www.nationaalmsfonds.nl. Of neem
contact op met Pamela Zaat, landelijke coördinator van de MS collecteweek, via telefoon
(010) 59 19 839 of e-mail pamela@nationaalmsfonds.nl.

Jonge collectanten aan het werk!

Online chatten met hulpverleners
Online chatten met hulpverleners is nu ook mogelijk in Fryslân. Dit kan via de website
www.fryslanonline.nl. De website is deze zomer gestart en is het gevolg van een gezamenlijk
project van Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân, Timpaan Welzijn en Zorgcombinatie
Interzorg. Deze online hulpverlening is bedoeld voor zowel jongeren, volwassenen als
ouderen.
De website biedt verschillende chatspreekuren per week, waarbij er rechtstreeks per mobiele
telefoon of computer ´gesproken´ kan worden met een maatschappelijk werker. Ook mailen
behoort tot de mogelijkheid. Voor wie het prettig vindt om anoniem te chatten is dit ook
mogelijk. Aan deze nieuwe vorm van hulpverlening zijn geen kosten verbonden.
De chatmedewerkers van Frysl@n Online bieden de hulpvrager een luisterend oor, geven tips
en advies en indien gewenst kunnen zij diegene doorverwijzen naar de juiste instantie(s). Van
familiezaken, financiën, geweld, relaties, school, seksualiteit, verslaving, vrienden, werk,
opvoeding, rouwverwerking tot echtscheiding en nog veel meer: de medewerkers behandelen
alles vertrouwelijk. Met dit initiatief wordt mensen in Fryslân op een toegankelijke en
eigentijdse manier professionele hulpverlening aangeboden. Meer informatie is te vinden op
de website www.fryslanonline.nl

Ledegearkomste Protestantse Christelijke Ouderen Bond
Byldhouwster Roelie Woudwijk ferteld oer har wurk
De Protestantse Christelijke Ouderen Bond ( PCOB) Menameradiel hie op
moandeitemiddei 15 septimber yn ‘de Molewjuk’ te Bigummole har ledegearkomste.
Neidat de gebrûklike aginda ôfwurke is krijt ús gast fan dizze middei mefrouw Roelie
Woudwijk it wurd. Sy is de dochter fan de bekinde byldhouwer Anne Woudwijk.
Doe’t se jong wie woe se beslist net, sa as har heit, byldhouwer wurde, mar de kreativiteit siet
wol yn har. Op har njoggende jierdei krige se in ‘trapnaaimasine’ en op har tolfde in
elektrische naaimasine. Sy koe har der goed mei rêde en folge in oplieding: ‘Mode en
Kleding’. Dat wie it foar har lykwols net en doe hat se noch in stúdzje ‘Bouwkunde’ en
dêrneist in kursus ‘Tekenjen’ dien.
Trochdat har heit dosint wie en Roelie dêrby faaks syn assistinte, kaam it byldhouwen hieltiid
tichterby en sa is se 15 jier ferlyn yn it fak belâne. Sy krige har offisjele status yn 2004 troch
de erkenning fan de stichting ‘Keunstwurk’. Fanút har wurkplak yn De Pein makket se har
bylden út ‘Belgische Hardsteen’.
It is benammen foar in frou in swier berop, it komt foaral op de polsen en nekke oan. Dêrom
kin se sawat 30 minuten oan ien stik wei hakje, boarje en slypje, mar moat dan wer in skofke
rêst nimme.Sy lit ús in hiel soart ark sjen út har greate ‘arkbak’, dy’t se meinommen hat.
De swierste hammer weaget 1250 gram! Al it wurk freeget in soad enerzjy fan it lichem, mar
troch goed te iten û.o. Brinta en levertraan, kin se it oan. Se kryt dêrby sa no en dan ek wolris
de stipe fan har heit.
Har earst opdracht wie in séhûn. Hjir foar makke se earst in lyts model fan gasbeton, dat se ús
sjen lit. Mei it echte model wie se sawat 3 fearnsjier dwaande.
Nei in koart skoft krije wy prachtige foarbylden fan ‘Betinkstjinnen’en ‘Grêfmonumenten’ fan
har hân te sjen. Benammen de symbolyk, dy’t se dêryn ferwurke hat, sprekt tige oan. Trochdat

de foarstúdzje in hiel soart tiid freeget kin se net folle bylden meitsje en dêrtroch net fan it
byldhouwen bestean. Mar troch in baantsje as skjinmakster dêrby, komt se troch de tiid.
Foarsitter Durk v.d.Schaaf betanket Roelie Woudwijk foar har nijsgjirrig en humoristysk
ferhaal oer har bysûnder berop. De earstkommende ledegearkomste is op moandei 17 novimber
2014.
A.S.-J.

Op stap met de Uitvaartvereniging naar Andringastate
De buitenkant van Andringastate bij Marsum kennen de meesten van ons wel, maar de
binnenkant? Nu is er wel een Open Dag geweest. Heb je die gemist maar ben je wel
nieuwsgierig hoe het om en toe gaat in dit eigentijdse crematorium?
Pak dan nu de kans om een kijkje te nemen achter de schermen. Dat kan dinsdagavond 21
oktober aanstaande. Uitvaartvereniging De Laatste Eer is dan te gast in Andringastate.
Sowieso bezoeken we het crematorium met bestuur, helpsters en dragers. Daarnaast mogen
belangstellende dorpsgenoten aansluiten. Vandaar deze oproep.
Wil je mee? Geef je dan op via e-mail dle.berlikum@gmail.com of telefoon (0518) 46 23 75.
Opgeven kan tot uiterlijk zaterdag 18 oktober. Na opgave ben je welkom in Marsum om 19.30
uur.
Het bestuur ‘De laatste eer’

Nieuws uit de Vermaning oktober 2014
Dopers Café - 23 oktober
Op donderdag 23 oktober aanstaande om 9.30 uur hopen we weer een Dopers Café te houden.
We noemen het ook wel koffiemorgen. Als spreker is uitgenodigd broeder Sikke Roosma uit
Stiens. Hij vertelt over zijn reis naar het bekende pelgrimsoord Santiago de Compostella in
Noord-Spanje. Het beloofd een boeiende morgen te worden. De toegang vrij en iedereen is
van harte welkom!

Herdenking overledenen - 2 november
Zondag 2 november om 9.30 uur willen wij onze overledenen weer gedenken. Wij
nodigen dan de familie en naaste vrienden uit dit met ons mee te maken. Dit jaar betreft
het zr. Trijnie Krol-Bos. Zij verbleef de laatste jaren in Menaam. In deze bijzondere
dienst hoopt Geja Laan, onze vaste predikant, voor te gaan. De datum is passend, het
kerkelijk jaar is praktisch voorbij. Een tijd om even achterom te kijken. Bij de
katholieken staat 2 november bekend als Zondag Allerzielen, ook zij gedenken dan de
gestorvenen.
Boekenmarkt: dit jaar niet…
Helaas, het gaat dit jaar niet lukken om onze Boekenmarkt XL te organiseren. Te veel
van onze vrijwilligers moeten verstek laten gaan om allerlei redenen. En we organiseren
het ’t liefst met onze eigen mensen, dan heeft het een Doopsgezind gezicht. Mogelijk gaat
de ‘boekwinkel’ op Buorren 4 wel open, daar hoort u nog over.
Volgend jaar zijn er weer nieuwe kansen. Zodra een goede mogelijkheid zich voor doet
gaan wij weer aan, en in, de slag met duizenden boeken!
Jeugddiensten Pg Berltsum in de Vermaning
Wij zijn blij dat we het komende winterseizoen vijf keer onderdak kunnen bieden aan een
serie jeugddiensten, uitgaande van de Protestantse gemeente Berltsum. Jeugdwerker
Nynke Oosten gaat telkens met een groep jongeren een dienst voorbereiden. Men roemt
de knusse sfeer en intimiteit van onze kerk en daar zijn we het natuurlijk helemaal mee
eens! Graag tot ziens in de vermaning.
Bernard Posthumus

Verslag van de Christelijke Plattlands Vrouwenvereniging Berlikum
Dinsdag 9 september 2014 in ‘t Centrum
Er waren 46 dames aanwezig op onze startavond. Geertje Algra had de leiding en las uit de
Bijbel Matth.21 :33-39, De gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. Wij hebben de taak en
opdracht gekregen om de aarde te bewaren en te bewerken maar we zijn en blijven pachters.
Onze gast voor deze avond is De heer Hedman Bijlsma uit Drachten. Hij heeft een heel
bijzondere lezing over ijs, schaatsen en alles wat daar mee te maken heeft. Hij schrijft en
verzamelt boeken, fotografeert en presenteert alles wat met ijs en schaatsen te maken heeft.
Fryslan ademt iis en riden. Overal kom je het tegen, straatnamen, windwijzers, afbeeldingen
op preekstoelen en dergelijke. Schaatswedstrijden, kortebaan, kunstrijden, schoonrijden,
pronkriden. Ook van de ijsbaan van Berltsum waren mooi plaatjes en hij wist ons zelfs te
vertellen dat de ijsbaan hier dit jaar 150 jaar bestaat. We hebben heel veel gezien en gehoord
en mede door de manier waarop de heer Bijlsma alles presenteerde, was het een heel
geslaagde avond.
Op 14 oktober hopen we elkaar weer te ontmoeten en dan is onze gast Titia Lindeboom uit
Minnertsga. Zij geeft een lezing over het leven van Kerkdichter Jochem Klepper tijdens de 2e
wereldoorlog.

