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Een kleuter vraagt zich hardop af of meester Gerlof al kinde-
ren heeft. Hier heeft een andere kleuter een kort antwoord 
op: ‘Nee, meester heeft nog geen snor, dus dan kan hij nog 
geen kinderen hebben.’ 

In groep 3 vraagt Fedde zich af hoe die baby in de buik bij 
juf is gekomen. Gelukkig komt Vajèn juf helpen en geeft 
even een lesje seksuele voorlichting: ‘Juf heeft een zaadje 
en haar man een eitje en als die samen komen, dan komt 
er een baby.’ 

We ride lans AB Vakwerk nei de Poeisz for in boadskip. Lieke 
(6): ‘Werom stiet der Vakwerk op dat hûs? (Vak = fock/fuck) 
is toch in skeldwurd?’ 

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

Sandra Siderius: “De liefde 
voor paarden zat er al jong in!”
Voordat we starten met het interview krijg ik eerst een korte rondleiding door de stal. Vol trots 
laat Sandra me twee van haar paarden zien. Allebei zijn ze drachtig, iets dat ik nog niet had 
gezien. Waar ze vooral in de springsport begon, is ze later wat meer op dressuur over gegaan en is 
ze nu ook met het fokken bezig.

Sandra is 48 jaar en woont sa-
men met haar vriend Jan Yke aan 
de andere kant van het water. 
Zo’n tien jaar geleden kregen ze 
de kans om dit huis te kopen en 
er hun eigen draai aan te geven. 
De kassen maakten plaats voor 
een stal en naast het huis reali-
seerden ze een grote bak voor de 
paarden. De liefde voor paarden 
zat er bij Sandra al vroeg in en 
ging nooit meer weg. 

Ze groeide op met haar ouders 
en zusjes in Berltsum en wist al 
vrij snel dat ze wilde ponyrijden. 
Ze startte in Wjelsrijp om eerst 
maar eens te ervaren hoe het 
was en of ze het daadwerkelijk 
leuk vond. Ze haalde meerdere 
diploma’s en vervolgens maakte 
ze de overstap naar Molenruiters 
in Vrouwenparochie. Hier reden 
ook haar vriendinnen/klasge-
noten. Haar vader dacht dat het 
wel zou overwaaien maar San-
dra wist het zeker. Hier wilde 
ze graag verder in. Zo gezegd, 
zo gedaan. Op achttienjarige 
leeftijd kreeg ze van haar vader 
haar eerste eigen paard genaamd 
Utopia. Ze heeft dit paard zo’n 
acht à negen jaar gehad en reed 
er mee zowel in de dressuur als 
de springsport. In diezelfde tijd 
besloot ze ook om stiekem met 
haar eigen geld haar eerste eigen 
paard te kopen. Dit paard was 
het voor Sandra niet helemaal 
maar uit dit eigen paard heeft 
ze wel haar oogappel Tequila 
gefokt. Tequila was eigenlijk ge-
fokt vanuit de springsport maar 
ook in de dressuursport heeft 

zij het goed gedaan. Zij schopte 
het tot en met de Subtop en mag 
Zware Tour lopen en dat is een 
behoorlijke prestatie. Inmiddels 
heeft Tequila drie nakomelingen 
gehad en verwacht ze eind maart 
weer een veulen. 

Sandra werkt hard om goed zorg 
te dragen voor haar paarden. Zo 
rijdt ze elke dag op haar paarden, 
krijgt ze les van één goede in-
structrice en gaat ze regelmatig 
op wedstrijden. En als ze zelf niet 
rijdt, dan staat ze vaak aan de zij-
lijn als jurylid. Ook dat is iets dat 
ze erg leuk vindt om te doen. Het 
jureren doet ze ook in de bijna 
hoogste klassen. Ze houdt ervan 
om veel en goede feedback te ge-
ven zodat anderen daarvan kun-
nen leren en het mee kunnen 
nemen in hun trainingen. Maar, 
zo zegt ze, haar eigen paarden en 
wedstrijden gaan voor. Als er tijd 
over is, is er ruimte voor de jury 
sport. 

Naast haar liefde voor paarden 
werkt Sandra parttime bij Cen-
traal Beheer op de afdeling ver-
zekeringen. Ze kan hierbij haar 
eigen rooster ontwerpen en dat 
maakt haar baan de perfecte 
combinatie met de liefde voor 
paarden. Omdat ze haar eigen 
tijd kan indelen, is er genoeg tijd 
en ruimte om optimaal voor de 
paarden te zorgen. In het verle-
den heeft ze nog een tijdje op 
tennis gezeten maar de liefde 
voor paarden bleef voorop staan 
en ze stopte uiteindelijk met ten-
nis. 

Bij de absolute top de Grand 
Prix halen is een droom van elke 
vrouw, maar, zo zegt Sandra, 
met Tequila die is nu 20 jaar oud 
en drachtig daar gaat ze het niet 
meer mee redden. Met haar an-
dere paard Elzumara die elf jaar 
is hoopt ze na het veulen weer op 
te pakken en kijken hoe ver we 
kunnen komen in de subtop. Met 
een jonge nakomeling van Tequi-
la die nu drie is en deze maand 
zadelmak gemaakt wordt wil ze 
dit jaar ook mee aan de slag. Het 
mooiste vindt Sandra een paard 
zelf van helemaal niets tot zo 
hoog mogelijk op te leiden in de 
dressuur. Voor nu is Sandra ac-
tief in het fokken en verwacht ze 
eind maart en mei twee nieuwe 
veulens waar ze enorm veel zin 
in heeft. Ze heeft daardoor haar 
eigen rijden wat op een lager 
pitje maar sluit niet uit over een 
half jaar of een jaar gewoon weer 
bij de top te zitten! l 

 Stoarmke

Dringend vakantieouders gezocht
Zoals in het onderwerp al te lezen valt, zijn we dringend op 
zoek naar vakantie-ouders. Het klinkt misschien een beetje 
als een wanhoopskreet, maar we moeten toegeven: dat is het 
ook. 

De aanmeldingen tot dusver vallen tegen, wat betekent dat heel 
veel kinderen, die o zo'n behoefte aan een time-out, een break, een 
vakantie hebben, dit jaar niet op vakantie kunnen... Maar wij ge-
ven nog niet op! 
We zetten juist alle zeilen bij en hopen dat jullie ons willen 
steunen. Wilt u vakantieouder zijn, stuur dan een mailtje naar  
maaike.groeneveld@europakinderhulp.nl l 

Maak jij deze zomer plaats voor een vakantievriendje via 
Europa Kinderhulp?  
 
Ook dit jaar zoekt Europa Kinderhulp mensen die een kind of meerdere kinderen de 
zomer van zijn of haar leven willen geven. Niet door verre reizen met ze te maken of 
dure cadeaus te geven, maar door ze simpelweg onderdeel te laten zijn van het 
gezin en kind te laten zijn. Niets bijzonders, want wat voor jou 'gewoon' is, is voor 
hen al bijzonder. 
 
Of je nu jong of oud bent en alleen of met een partner woont: wij zoeken jou! Heb je 
een extra bed? Een plaatsje vrij aan de tafel? En misschien nog wel het belangrijkst: 
durf je je hart open te stellen voor een vakantievriendje uit Nederland, België, 
Duitsland of Frankrijk? Staan je vakantiedagen al omcirkeld in je agenda en matchen 
ze met een van onze reizen? Meld je aan en verrijk je gezin deze zomer met een 
vakantievriendje.  
 
Open jij dit jaar je deuren (weer) voor een vakantievriendje via Europa Kinderhulp? 
Neem contact op met Maaike Groeneveld voor meer informatie. Dit kan door te 
bellen naar 06-51683880  of te mailen naar maaike.groeneveld@europakinderhulp.nl. 
We horen graag van je! 

 
Europa Kinderhulp hoopt ook dit jaar weer honderden kinderen de vakantie van hun 
leven te geven, maar dit lukt niet zonder uw hulp! 
 
_____________________________________________EINDE PERSBERICHT_____________________________________________ 
Noot voor de redactie: Wij doen een beroep op jullie voor het plaatsen van ons persbericht, omdat ervaring ons 
leert dat plaatsingen in regionale kranten en tijdschriften de meeste vakantieouders over de streep trekt om zich 
aan te melden. We hebben hen dit jaar meer nodig dan ooit tevoren. Alleen samen met u kunnen wij deze 
kinderen uit kansarme gezinnen een fijne vakantie bieden. Als er tijd en ruimte is voor een groter artikel of 
persoonlijk verhaal, dan horen we het graag. Bij voorbaat dank!  
 
Verdere informatie: Lydia Siderius, PR-medewerker Europa Kinderhulp Regio Friesland.  
Te bereiken via: 06 2203 6136.  

     Vereniging Het Groene 
Kruis Berlikum/Wier e.o. 

 
Vraagt per direct voor de uitleen van hulpmiddelen: 
Een medewerker voor 1 uur per week

Functie-eisen: belangstelling en/of kennis van verpleegartikelen, 
klantvriendelijk
Vrijwilligersvergoeding
Inwerkperiode
Werktijden: donderdag t/m vrijdag van ongeveer 17.30-18.00 uur.
Plaats: Groene Kruisgebouw, Sportleane 7, Berltsum

Voor informatie: 
voorzitter Jantsje Anema, tel. 06-23392879, maandag t/m vrijdag 
van 18.00-19.00 uur l

Veel mensen zorgen voor hun 
zieke of gehandicapte partner, 
ouder, kind, vriend of buur. 
Die vaste verzorger wordt ook 
wel de mantelzorger genoemd. 
De zorg van de mantelzorger 
kan steeds meer tijd en ener-
gie gaan vragen waardoor de 
eigen activiteiten er vaak bij 
in schieten. 

Wie voor een ander zorgt moet 
echter de zorg voor zichzelf niet 
vergeten! Het Steunpunt Man-

telzorg Waadhoeke is in 2020 
gestart met het project: Geef 
mantelzorgers een zorgeloos 
moment!
Een vrijwilliger vervangt de 
mantelzorger op afgesproken tij-
den: zo nu en dan of regelmatig. 
Dit hangt af van de mogelijkhe-
den van de vrijwilliger en de be-
hoefte van de aanvrager. 
De vrijwilliger houdt de verzorg-
de gezelschap en kan een activi-
teit doen die aansluit bij diens 
interesses en mogelijkheden, 

zoals een spelletje, voorlezen of 
een wandeling.  Er worden geen 
verzorgende of verplegende ta-
ken gedaan door de vrijwilligers.
Ben jij enthousiast en vind je het 
waardevol om tijdelijk de zorg 
over te nemen van een mantel-
zorger? 
Voor meer info kun je contact 
opnemen met: Steunpunt Man-
telzorg Waadhoeke - De Skûle 
Welzijn. Contactpersoon An-
nelien Ellerman 0517- 393750, 
a.ellerman@deskule.nl l

Geef mantelzorgers een zorgeloos moment!



COLUMN
Zo ben ik nu eenmaal, of toch niet?
Bijna 4 jaar geleden maakte ik voor het eerst kennis met NLP 
(neuro linguïstisch programmeren). Een praktisch toepasbare 
techniek waardoor ik mijzelf en de mensen om mij heen be-
ter leerde begrijpen. NLP staat voor hoe wij de wereld om 
ons heen waarnemen en hoe wij daarop reageren. Het bewust 
worden van onbewuste processen: als je begrijpt hoe je brein 
en je onderbewuste werken, ben je in staat om veranderin-
gen door te voeren. Ieder mens ervaart de dingen vanuit zijn/
haar eigen perspectief. Bijvoorbeeld: Je zit in een vliegtuig, 
met jou zitten er nog 100 mensen in hetzelfde vliegtuig, met 
dezelfde piloot.  Jullie reizen naar dezelfde bestemming en 
maken op hetzelfde moment turbulentie mee. Toch kan er 
een groot verschil zijn hoe de reis wordt ervaren. Waar de 
één kan genieten van het stijgen en landen, raakt een ander 
daarvan juist in paniek.  Hoe kan dat? 
Alles wat wij waarnemen (zien, horen, voelen, ruiken, proe-
ven) wordt in ons brein gefilterd. Door herinneringen (eigen 
ervaringen of van anderen), door waarden (wat vinden we 
belangrijk) en door onze overtuigingen (“spanning is leuk” 
of “we gaan vast neerstorten”). Er zijn vele filters die de wer-
kelijke situatie: “het zitten in een vliegtuig waar niets aan 
de hand is”, vertroebelen. Onze innerlijke computer heeft op 
basis van levenslang verzamelde ervaringen een patroon sa-
mengesteld. Die computer denkt precies te weten hoe wij in 
elkaar steken. Ervaringen, gedachten, gevoelens en daaruit 
voorkomend gedrag hebben gemaakt tot wie we nu zijn.
NLP geeft praktische handvatten waarmee je vaardigheden 
ontwikkelt om je eigen gedachten, gedrag en gevoel te kun-
nen veranderen. Je leert hoe je zelf de regie kunt nemen in je 
leven. De aanname dat verandering niet mogelijk is omdat je 
nu eenmaal zo bent, gaat binnen NLP niet op. Dat is de groot-
ste les die ik de afgelopen jaren heb geleerd: er is geen ex-
cuus, er is altijd een keuze. Zelfs als het leven tegenzit, blijft 
het een keuze hoe jij je tot de situatie verhoudt.
Kennismaken met NLP? Kies voor jezelf en bel voor een gratis 
kennismakingsgesprek l

06 31 21 41 11 
h.moerings@podozorg.nl
www.podozorg-berlikum.nl 

Voetonderzoek
Loopanalyse
Steunzolen

Prômmehof 3  | 9041 GH  Berlikum
Frisiastate 23a | 9062 GX  Oentsjerk
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Bûterhoeke 62, 9041 AD Berltsum
Telefoon: 0518-462456

E-mail: info@agratotaal.nl
Website: www.agratotaal.nl 

Diervoeders & Accessoires | Kleding & Schoeisel | Hengelsportartikelen
Kunstmest & Bestrijdingsmiddelen | Tuingereedschap | Levende have

Weer volop 
pootaardappelen, 

tuinzaden & 
groenteplantjes 

bij ons verkrijgbaar

Muziekvereniging Op Maat uit 
Berlikum geeft ieder jaar toeter-
lessen aan groep 5.
Ook dit jaar zijn de kinderen 
van groep 5 van OBS Lyts Libben 
weer super enthousiast gestart.
Wat een concentratie en ple-
zier bij de kinderen en wat doet 
meester Tjipke het leuk!!
De lessen worden afgesloten met 
een echt optreden waarin de kin-
deren laten horen wat ze hebben 
geleerd. 
Een mooie samenwerking tussen 
OBS Lyts Libben en muziekver-
eniging Op Maat uit Berlikum l

Lekker spelen, knutselen, zingen en ontwikkelen in een veilige, liefdevolle omgeving zodat uw kind 
straks een opstapje naar de basisschool heeft.

Wil je weten of de peuteropvang 
ook iets voor jou kind is? Op dins-
dag 21 april 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 bij onze 
opvang aan de Ds. Van Eyk van 
Heslingastraat 1. Terwijl je kind 
lekker aan het spelen is kun jij al 
je vragen stellen aan de leidsters. 
De peuteropvang is van kinderen 
van 2-4 jaar. Inschrijven kan al 
vanaf 1 jaar en 6 maanden op: 
http:/www.stichtingkinderop-
vangfriesland.nll

Muzikaal talent OBS Lyts Libben

Open dag peuteropvang “it Hûnenêst”

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
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UITGELICHT

Interview met Durk Osinga, lid 
van de stuurgroep van het MFC 
Stel jezelf eens even voor! 
Ik ben Durk Osinga, 64 jaar, ge-
trouwd met Jolanda en we heb-
ben drie kinderen en drie fijne 
‘pakesizzers’. Ik kan het iedereen 
aanraden. Op dit moment ben ik 
werkzaam als bedrijfsadviseur 
voor het MKB. Ook help ik cultu-
rele verenigingen en instellingen 
met fondsenwerving. 

Op welke manier ben je betrokken binnen de stuurgroep 
van het MFC? 
Ik ben sinds 2012 kerkrentmeester van de Protestantse Ge-
meente en mede initiator van het MFC. Ik ben lid van de 
stuurgroep MFC en doe het onderdeel fondsenwerving. Om 
de financiering rond te krijgen zijn veel fondsen en organi-
saties aangeschreven. Om maar enkele te noemen: Provinsje 
Fryslân, Oranjefonds, VSB, Samenwerkingsverband Noord 
Nederland, Wonen NW Friesland, een totale toezegging van 
meer dan € 500.000. De financiering van het MFC is rond ten 
opzichte van de begroting in 2018. 

Wat speelt er momenteel?
De voortgang van het MFC loopt momenteel erg veel vertra-
ging op vanwege bezwaren van enkele omwonenden. Samen 
met de gemeente Waadhoeke, die zich hierin erg constructief 
opstelt, proberen we een oplossing te vinden die voor elk ac-
ceptabel is. Dit kost erg veel tijd en inspanning van de hele 
stuurgroep. 

Wanneer kan er gestart worden met de verbouwing denk 
je? 
Dat valt en staat met de afhandeling van de bezwaren van 
enkele omwonenden. Zijn die bezwaren op korte termijn op-
geheven, dan kan eind 2020 gestart worden.  Wordt het weer 
een procedure voor de Raad van State zoals in 2018 dan kan 
dat zomaar een jaar later worden. 

Wat voor voorstelling, bijeenkomst of activiteit zou je 
graag nog eens willen zien in de toekomst?
Kortgeleden is er overleg geweest met Wonen NW Friesland 
over de door hun toegezegde bijdrage van € 75.000. Vanuit de 
overheid is gesteld, dat aan deze toezegging nog een verplich-
ting ten behoeve van de huurders van de woningstichting 
gekoppeld moet worden. We kunnen een verbinding maken 
tussen de vele arbeidsmigranten en de huurders, bijvoorbeeld 
met een culturele avond met bijvoorbeeld muziek uit Polen 
en muziek uit Fryslân in het MFC. Daarmee maakt het MFC 
helemaal haar doelstelling waar en het zorgt voor saamhorig-
heid tussen de bevolkingsgroepen in Berltsum l

Het bedrijf is gegroeid in die ja-
ren oplopend naar dit jubileum, 
maar de rolverdeling is eigenlijk 
gelijk gebleven. Het onderhou-
den van de contacten met de 
klant, het digitaal in de markt 
zetten van de huizen en bij een 
zoekopdracht voor een klant is 
nog steeds in vertrouwde han-
den van Tjettje. Gosse blijft daar-
bij de man van het buitenwerk. 
Hij gaat naar de klanten toe en 
zorgt ervoor dat de woningen in 
de verkoop komen. Daarnaast 
doet hij de bezichtigingen van 
huizen, bouwkundige keuringen 
en de taxaties. 
De taxaties zijn een duidelijk 
groeiende markt in de makelaar-
dij en een van de pijlers binnen 

hun bedrijf naast bouwkundige 
keuringen, ondersteuning en 
afhandeling van zelf verkochte 
huizen van de klant en het aan-
bieden van een totaalpakket bij 
verkoop en aankoop van een 
huis. Een breed spectrum dus in 
dienstverlening dat er voor zorgt 
dat Miedema Makelaars op alle 
onderdelen binnen hun branche 
goed vertegenwoordigd is.

Want hoewel een huis van steen 
is komt er toch heel veel gevoel 
bij kijken en is het zeker geen 
koude en kille bedoening om in 
deze bedrijfstak actief te zijn. 
Een van de punten waarmee 
Gosse en Tjettje zich dan ook on-
derscheiden is hun persoonlijke 

benadering en hun bereikbaar-
heid voor de klant. “Koarte li-
nen en in minsklike persoanlike 
oanpak. Dér hâlde de minsken 
fan, se moatte witte mei wa se te 
dwaan hawwe.”, aldus Gosse. 

Het is een baan die je nooit los-
laat en waar je eigenlijk nooit 
vrij van bent maar het goede ge-
voel en de energie die het geeft is 
eigenlijk onbetaalbaar.  Met dat 
gevoel kunnen ze nog jaren voor-
uit en is er slechts een alles over-
heersende gedachte: Op naar het 
volgende jubileum! l

Tjettje Miedema

(voor het gehele stuk verwijzen wij u 
naar de website www.berlikum.com) 

Wat is het belang van een levenstes-
tament?
In een levenstestament kunt u 
vastleggen hoe u denkt over per-
soonlijke of financiële zaken als 
u (tijdelijk of langdurig) niet in 
staat bent zelf beslissingen te ne-
men. Dat kan zijn door bijvoor-
beeld dementie, een ongeluk, 
opname in een ziekenhuis of 
verpleeghuis.
U kunt uw wensen vastleggen 
ten aanzien van bijvoorbeeld:
•  Een volmacht: wie geeft u vol-

macht en mag namens u uw fi-
nanciën regelen of beslissingen 
nemen over uw woning? Mag 
uw woning worden verkocht 
als u wegens uw ziekte of ge-
zondheidstoestand niet meer 
terug kunt keren?

 
Wilt u iemand het recht van eer-
ste koop geven (voor een bepaal-
de prijs)?
•  Schenkingen: wilt u deze (blij-

ven) doen en zo ja, welke be-
dragen zijn toegestaan, onder 
welke voorwaarden en aan 
wie?

•  Medische verklaringen: u kunt 
aangeven welke medische be-
handelingen u niet wilt onder-
gaan, bijvoorbeeld reanimatie. 

Wilt u een behandelverbod in be-
paalde situaties?
•  Praktische zaken voor na uw 

overlijden: wat zijn uw uit-
vaartwensen (begrafenis of cre-
matie)?

•  Overige voor u van belang zijn-
de zaken: u kunt bijvoorbeeld 
aangeven of u wel of niet ge-
bruik wilt maken van dagver-
pleging of wilt worden opge-
nomen in een verzorgingshuis 
of hospice. Daarbij kunt u aan-
geven welk verzorgingshuis of 
hospice uw voorkeur heeft.

•  Wat dient er met uw huisdie-
ren te gebeuren?

•  Wat dient er met uw inboedel 
te gebeuren (opslaan, verko-
pen? Heeft u wensen met be-
trekking tot verzamelingen, 
foto’s, dagboeken?)

•  Uw onderneming; wie mag u 
vertegenwoordigen als u zelf 
niet kan handelen?

Belangrijke redenen om een levenstes-
tament te maken zijn onder meer:
-  U houdt zelf de regie in handen. 
Veel mensen denken dat de 
echtgenoot of partner namens 
u kan en mag handelen, als u 
dat zelf niet meer kunt. Maar 
dat is niet altijd het geval. 

-  U voorkomt het aanstellen van 
een bewindvoerder door de 
rechter. Ingeval van bewind 
bent u niet meer baas over uw 

eigen geld en woonhuis. Jaar-
lijks dient aan de rechter reke-
ning en verantwoording afge-
legd te worden. Voor bepaalde 
handelingen is zelfs toestem-
ming van de rechter nodig, bij-
voorbeeld voor het verkopen 
van de woning of voor het doen 
van schenkingen. 

-  U kunt erfbelasting besparen en 
de eigen bijdrage voor zorg ver-
minderen.

Wilt u meer informatie of een le-
venstestament opmaken? Neem 
gerust contact met ons op voor 
een vrijblijvend gesprek. In een 
persoonlijk gesprek en in begrij-
pelijke taal leggen we u graag 
het belang van een levenstesta-
ment uit l  

Jubileum Miedema makelaars 
smaakt naar meer
De “tiid hâldt gjin skoft” is 
een bekend Fries gezegde en 
zeker van toepassing op Gosse 
Miedema en dochter Tjettje 
die gezamenlijk Miedema 
Makelaars vormgeven. Het is 
namelijk alweer twaalf en een 
half jaar geleden dat vader en 
dochter de krachten bundel-
den en hun eigen makelaardij 
bedrijf begonnen. Eerst onder 
de vlag van de Vrijhuizen-
markt en sinds 2017 onder 
de naam Miedema Makelaars. 
Reden voor een feestje dus in 
die immer grillige en onzekere 
huizenmarkt, maar waarin 
Gosse en Tjettje stabiele spe-
lers zijn gebleken!

Heeft u al een levenstestament?
Misschien heeft u wel eens iets gelezen over het maken van een levenstestament of bent u door an-
deren erop geattendeerd. Gratis lezingen trekken geregeld vele bezoekers. Door rechtstreeks naar 
de notaris te gaan kunt u veel geld besparen. Dagelijks hebben we op kantoor besprekingen over 
levenstestamenten. Een bespreking bij u thuis kan natuurlijk ook. Een afspraak bij de notaris is zo 
gemaakt, daar is geen tussenpersoon voor nodig.



 

CORIENS ITEN
Bananenbôle 
Hast eltse dei yt ik in banaan tusken de 
mielen troch. Sa no en dan sla ik dat oer 
as der bygelyks in lekker stikje taart te 
krijen is en lit ik de bananen brún wurde. 
Ha jo dat ek wolris? Spitich genôch wurde 
bananen der faaks net lekkerder op, al-
linne wol swieter.  No hâld ik net sa fan 
iten fuortsmite én binne oer-ripe bananen perfekt foar in bana-
nenbôle! Ik ha ferskate resepten probeare en kaam op it lêst by 
dit resept út. Dit resept is, foar my, presys sa as in bananenbôle 
wêze moat: smaakfol, in bytsje smeuïg én sûn. Je kinne de ba-
nanenbôle yn plakjes snije en ynfrieze, dan kinne je eltse dei 
in plakje meinimme. Besykje jo dit lekkere resept ek ris? Eins 
is it hiel maklik! 

Ingrediënten voor een bananenbrood:
• 4 rijpe bananen, geprakt 
• 1 appel, geschild en geraspt
• 4 eieren
• 2 el vanille extract
• 2 el yoghurt
• 230 gram volkoren speltbloem

Zo maak je het: Zet de oven op 175 graden 
en vet een cakeblik in met boter. Breek de 
eieren en kluts ze met een vork in een kom. 
Voeg de yoghurt, het vanille extract, de ho-
ning, de geprakte banaan en de geraspte ap-
pel hier aan toe. Meng in een andere kom de 
droge ingrediënten met elkaar. Dus de smelt-
bloem, de bakpoeder, het amandelmeel, de 
suiker, de koek- en speculaaskruiden en het 

snufje zout. Voeg dan de droge ingrediënten beetje bij beetje 
toe aan de natte ingrediënten en meng alles met een spatel 
door elkaar tot een glad mengsel. Schenk het beslag in het 
cakeblik en bak af in 45 tot 55 minuten. Prik even in het brood 
met een satéprikker of de bananenbrood gaar is. Als de saté-
prikker schoon uit het brood komt is het gaar. l

Lekker ite!

It Achtepaed 7
9041 EE BERLTSUM

06 2036 5470
hisse@brouwergevelrenovatie.nl
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Bitgumerdyk 30b    
9041CE Berltsum 

    info@born-graaf.nl 
    www.born-graaf.nl
    T 0518-461800

Werken in 
de cloud? 
Online boekhouden 
tegen een vaste 
lage prijs.

Vaste prijs  
voor uw  
boekhouding?
Op ons kunt u rekenen

Bitgumerdyk 30b   
9041CE Berltsum 

    info@born-graaf.nl 
    www.born-graaf.nl  
    T 0518-461800

• 2 tl bakpoeder
• 70 gram amandelmeel 
• 1 el honing (of suiker)
•  1 el koek & speculaas-

kruiden
• 1 snuf zout

Grote opkomst voor behoud buslijn 71
Maandagavond 24 februari 
was er een grote opkomst op 
de informatieavond in 
Ingelum over buslijn 71. 
Deze buslijn die Marsum, 
Ingelum, Bitgummole, 
Bitgum, Berltsum en Wier 
aandoet dreigt met de nieuwe 
aanbesteding voor het open-
baar vervoer te verdwijnen. 

En daar zitten de inwoners van de 
dorpen niet op te wachten. Ook 
voor ouderen en minder mobiele 
reizigers zal het vervallen van de 
buslijn een grote achteruitgang 
zijn. Je kan niet verwachten dat 
ze vanuit Marsum 800-1000 me-
ter lopen naar de Westergowei. 
Empatec uit Berltsum had laten 
weten dat hun medewerkers 
vanuit Harlingen en Leeuwarden 
nu voor de deur uitstappen. Dat 
moet voor deze groep zo blijven.

Gedeputeerde Avine Fokkens had 
voor Omrop Fryslân verklaard 
dat ze de zorgen van de bewo-
ners snapt, maar dat ze geen 
overheidsgeld wil investeren in 
het laten reizen van lege bussen. 
Helemaal goed, want dan blijf je 
af van lijn 71, reageerde een in-
spreker. 
“Deze buslijn is een rendabele 
lijn. Elke ochtend moet ik staan 
in de bus. Juist met het nieuwe 
voorstel jaag je de mensen de bus 
uit.”  
We creëren zo onze eigen krimp, 
was een ander bang voor.

Een gemeenteraadslid vond 
dat we met de vorming van de 
nieuwe gemeente Waadhoeke 
voor een forse besparing voor 
de provincie Fryslân hebben ge-
zorgd. “Daar kunnen we nu best 
het behoud van lijn 71 voor te-
rugvragen.  We moeten wat over-
hebben voor leefbaarheid op het 
platteland. Het is toch te gek, nu 
al moeten inwoners 90 minu-
ten reizen om met het openbaar 
vervoer op het gemeentehuis te 
komen”. Een ding was na deze 
avond duidelijk: De talrijke dor-
pelingen laten de buslijn 71 niet 
zomaar verdwijnen.

Een aanwezig lid van de Provin-
ciale Staten wees op Resultaat 43 
die de provincie gesteld heeft. 
Het openbaar vervoer op het 
platteland is in de nieuwe con-
cessie minimaal gelijk aan het 

huidige. Daar kunnen jullie aan 
refereren. Tot 17 maart is er een 
mogelijkheid om reacties te ge-
ven bij de provincie. 

De verenigingen van Dorpsbe-
langen hebben een gezamenlijk 
online petitie gestart. De Dorps-
belangen zullen de provinciale 
politiek benaderen. En belang-
rijk is dat ook inwoners van zich 
laten horen. Er komt een voor-
beeld protestbrief. Deze zal bin-
nenkort via de Dorpsbelangen 
in de dorpen bekend gemaakt 
worden.

Met de genoemde voorstellen 
wordt onder andere lijn 71 opge-
heven, op onderstaande afbeel-
ding is de nieuwe mogelijke situ-
atie zichtbaar l

Geert Verf, 
Dorpsbelang Marssum 



Berltsum feriening
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It buske komt sa… ???
Twa minsken rinne oer de 
strjitte. Samar gewoan efkes 
oer de strjitte 
At de ien de oare freeget: 
sis wist do miskien hoe let 
….hoe let komt hjir de bus? 
Doe sei de oare dus…it buske 
komt sa, it buske komt sa. 

Der leine ris twa minsken 
tegeare op’e dyk. 
De iene heal yn libben en de oare heal siik
Doe kaam er in plysje oan en die sei “wat skeelt er oan, wat 
moat dat hier?”
“Wy wachtsje op ús bus, die komt oer in kertier”

It buske komt sa, it buske komt sa.
We dogge it ús oan tiid, want it buske komt sa 

Er tochten ris twa minsken wannear komt dochs die bus
Se sieten mar te wachtsjen dat it hun al de hieren op hun 
hôlle speet,  
dat se de auto stean lieten want de bus die kaam dochs echt 
‘too late’
Se freegen harren ôf …. Hoe let komt hjir de bus? 
Mar se stiene net op it júste plak kaamen se letter efter dus…
It buske komt net, it buske komt net

Lijn 71 yn Berltsum in begrip
Mar der is no al wat spektakel want de lijn stiet op de wip
Bliuwt er, giet er fuort, is it no echt klear?
En komt it buske echt net mear? 

Noch efkes geduld noch ….dan docht er miskien noch in 
rûntsje l

It Berltsumer Hûntsje

Gymnastiekvereniging Berlikum op wedstrijd
Gymnastiekvereniging Berlikum heeft het maar druk zo aan het begin van het kalenderjaar. 
Drie zaterdagen op rij in actie met het grootste deel van onze leden die vol enthousiasme hun 
beste oefeningen probeerden te laten zien. 

Op 25 januari reisden we af naar 
Joure waar onze oudste jeugd 
op de hogere keuzeniveaus de 
spits van ons wedstrijdseizoen 
mocht afbijten. Het lukte Su Lin 
Grijpma om een prachtige gou-
den medaille te bemachtigen en 
Iris Jasper won een bronzen me-
daille. 
Gorredijk was het volgende stati-
on waar op keuzeniveau gevoch-
ten werd om de podiumplaatsen. 
Hier won Fardau Miedema een 
mooie bronzen plak. Een span-
nende dag voor Berlikum, want 
alle deelnemers die mee deden 
op 1 februari maakten voor het 
eerst kennis met een verende 
vloer en een Pegasus. Daarnaast 
een primeur voor de club. Nog 
nooit eerder turnden er leden 
van Berlikum op D1 niveau. Wat 
dat betreft hebben we deze dag 
allemaal een beetje gewonnen. 
Op 8 februari gingen de meisjes 
van de vaste oefenstof de strijd 
met elkaar aan in Franeker. 
Fenna Zittema en Lieke Bijland 
bemachtigden het goud, Daniek 

Weijer won het zilver en Ilse 
Engbrenghof, Lois de Boer en 
Amarins Algra verdienden een 
bronzen medaille. 
Gefeliciteerd met jullie presta-
ties! We hebben een mooie start 
gemaakt van het wedstrijdsei-
zoen. 
Onze jongens en jongere recre-
anten hebben op 7 maart de 
Funwedstrijd gehad. De drie 
weekenden aansluitend daarop 
mogen eerder genoemde deelne-
mers opnieuw hun beste beentje 

voorzetten op hun tweede plaat-
singswedstrijd. 
Heeft u een nieuw talent op de 
bank zitten die staat te popelen 
om zijn of haar tricks en trucs bij 
ons in de gymzaal te laten zien? 
Jullie zijn van harte welkom om 
gratis twee proeflessen te komen 
volgen. Voor informatie over 
lestijden kunt u kijken op onze 
website (www.gymberlikum.nl) 
of kunt u ons mailen via gymber-
likum@gmail.com l

Bestuur en leiding

Vanaf vrijdag 20 maart starten 
onze tennislessen weer voor 
jong en oud, beginners en 
gevorderden. De tennislessen 
worden verzorgd door onze 
enthousiaste trainer Roland 
Lucardie van Tennisschool 
Lucardie. 

Voor nieuwe leden bieden we 
een Maak Kennis met Tennis 
pakket aan:  Jeugd 7 lessen voor 
€ 35,- en senioren 7 lessen voor  
€ 49,-. Eerst een proefles volgen? 
Dat kan! Neem contact op via on-
derstaande gegevens. Voor mate-

riaal (ballen en rackets) wordt ge-
zorgd. Voor meer info kijken op: 
www.tvdevierslag.nl en www.
tennisschoollucardie.nl. 

Open tennistoernooi bij TV de 
Vierslag
Heb jij altijd al eens willen pro-
beren of tennis een leuke sport 
is om te beoefenen? Of heb je 
eerder getennist en twijfel je 
weer te beginnen? Doe dan mee 
met het Open toernooi van TV de 
Vierslag op zaterdag 28 maart! 
Een gezelligheidstoernooi waar-
mee we de start van het nieuwe 

seizoen openen. En je hoeft hier-
voor geen lid te zijn van onze 
vereniging. Familie, vrienden, 
buren, iedereen is vanaf 15.00u 
van harte welkom om een bal-
letje te slaan en de sfeer op ons 
tennispark te proeven. Heb je zin 
om mee te doen? 
Geef je dan voor 24 maart op via 
tvdevierslag@gmail.com. 
Graag tot ziens op ons tennis-
park! l

Het Bestuur van TV de Vierslag: 
Jasper de Vries, Dirk Jan Holwerda,  

Sake Krol, Klaas Reitsma 
en AlettaKalma

Nieuwe shirts voor Volleybal Vereniging Berltsum

Een groeiend aantal leden (van 
14 naar 35), een prachtige ac-
commodatie en sportief succes. 
3 teams waaronder 2 dames en 
1 heren, actief in de onderlinge 
volleybalcompetitie (OVK) Fries-
land. Daar passen geen 20 jaar 
oude shirts meer bij. Dus zoch-
ten bestuur en leden naar één 
of meerdere sponsoren voor een 
nieuw shirt, het werden er uitein-

delijk 7. Muta Sport ontwierp een 
nieuw shirt en het resultaat mag 
er zijn. Muta sponsorde tevens 
de nummering van de shirts en 
stelde een drietal tassen ter be-
schikking. Het spreekt voor zich 
dat wij als volleybalvereniging 
alle sponsoren zeer dankbaar zijn 
voor hun bijdragen. 
De competitie loopt nog tot 10 
april a.s. dus dat kan letterlijk 

en figuurlijk nog een “mooi” slot 
worden l
Bestuur Volleybalvereniging Berltsum: 
Anke Vrij; Manon van der Graaf; 
Leo Faber en Frans Rob
Onze sponsoren:
Mechanisatiebedrijf Van der Laan; 
Siegersma Gevelrenovatie; Muta 
Sport; Synyco; Van Tuinen Tuinser-
vice; Bouwbedrijf Van der Graaf; De 
Berltsumer Makelaar S. Van Tuinen

Samar in Momint...

"mei elkenien, foar elkenien…"

Tennisles bij TV de Vierslag



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

■ KELDERAFDICHTING

Berltsum • 0518-41 92 95
www.siegersmagevelrenovatie.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
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 Afvoer
 verstopt?

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

Naast het ontstoppen van afvoeren doen wij ook 
aan renovatie van rioleringen, glasbewassing, 
houtwerk afnemen en schoorsteenvegen.

BEL 06 53 173 042

Uitvaartvereniging DE LAATSTE EER Berlikum
nodigt LEDEN EN DONATEURS uit voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING,
donderdag 2 april in ’t Heechhout, 20.00 uur

Voor agenda en bijlagen zie: www.dleberlikum.nl

Tijdens deze bijeenkomst wordt onder andere gepresenteerd 
het voorstel tot aanpassing van de statuten aan het huidige verenigingsrecht.

Verder laten we je kennismaken met de LEDENPAS
voor aantrekkelijke kortingen bij verschillende bedrijven

(zie dleberlikum.nl/ledenpas)

Graag tot ziens,
het bestuur

Klimmen tegen MS 2020
5 jaar geleden begon deze titel voor mij realiteit te worden. 
Wist ik voordien wat MS was? Nee, eigenlijk niet. Ik wist dat 
een aantal Berltsumers leed aan deze ziekte, meestal herken-
baar door moeilijkheden aan het bewegingsapparaat of func-
tieverlies van het zicht. Eerlijk gezegd, was dat het wel. 

Tot donderdag 18 juni 2015. Achteraf bekeken, ben ik vanaf die 
dag een MS patiënt. Van het een op het andere moment kreeg ik 
spraakproblemen, zonder enige aanleiding. Een bijzondere, soms 
grappige, maar ook confronterende situatie. Dat duurde enkele 
weken en een onderzoekstraject van een half jaar. Uiteindelijk is 
na diverse zijpaden de diagnose MS vastgesteld in januari 2016. 
Eigenlijk is er op die dag een nieuw leven begonnen. Zo ben ik 
ineens niet meer interessant voor zorgverzekeraars en, geloof me, 
dat scheelt best veel telemarketingoverlast in de herfstmaanden. 
Eigenlijk is alles waar je een gezondheidsverklaring voor nodig 
hebt, min of meer uitgesloten. Ook ben ik inmiddels voor een deel 
afgekeurd, want naast fysieke beperkingen, kost het ook meer 
energie om hetzelfde werk te doen. 
Dit overkomt 1 op de 500 mensen in Friesland in meer of mindere 
mate. In ons geval zijn dat gewoon ca. 6 Berltsumers. Statistisch 
gezien in ieder geval, maar voor de meeste van jullie ook gewoon 
mensen die je kent, die je tegenkomt en vooral mensen die, on-
danks de soms zichtbare beperkingen, zo goed en zo kwaad het 
gaat, mee doen in de samenleving. 
Daarom, klimmen tegen MS. Sportief gezien, Mont Ventoux op 
fietsen voor een hoger doel. De ziekte kan nog niet genezen wor-
den, in het beste geval wordt het proces ernstig vertraagd. Dit kan 
en komt maar door één ding: onderzoek. Het doel van de stichting 
Klimmen tegen MS is een MS-vrije wereld. Voor minder gaat men 
niet. Van alle gelden die op worden gehaald, gaat 99,7 procent 
rechtstreeks naar relevante onderzoeks- en ontwikkelingsprojec-
ten. 
Met het team “Ain’t no mountain high enough”, gaan wij de Mont 
Ventoux uitdaging aan op 1 juni aanstaande. 1,2 of zelfs 3 keer 
Mont Ventoux, voor het streven naar een MS vrije wereld, geza-
menlijk met een team van 14 mensen uit Berltsum en de regio. 
Mocht je bij willen dragen aan dit doel, of gewoon eens willen we-
ten wat het allemaal is, op de navolgende weblink is ons team te 
vinden en ook veel info over het doel, de ziekte, etc. https://www.
klimmentegenms.nl/team/aint-no-mountain-high-enough l

Mathijs Kalma

Plaatsten wij in de vorige Op 'e 
Roaster nog een oproep dat we 
het erg leuk zouden vinden dat 
de jongeren eens met ons mee 
zouden denken over wát zij zou-
den willen organiseren mochten 
zij een keer de 'baas' zijn van 
het piip.......vrijdag 14 februari 
was het al zover. Fardau, Anna, 
Tirza, Ingmar en Jesper hadden 

plannen! Teleurgesteld omdat de 
talentenshow niet door zou gaan 
en aangegrepen door de brand 
in Australië kwam de jeugd met 
het goede idee om de talenten in 
te zetten om geld in te zamelen 
voor de getroffen koala's in Aus-
tralië. Handen werden in één ge-
slagen, it Piipskoft beschikbaar 
gesteld met als resultaat een ge-

zellige avond met vertier voor 
jong & oud. 
Dat de organisatie zelf over veel 
talent beschikt dat bleek deze 
avond wel. De show werd ge-
opend door de meiden van de 
organisatie met een prachtige 
dans in een schitterende outfit 
(mogelijk gemaakt door de inzet 
van beppe Afke). 
Jesper kondigde de talenten aan 
en zorgde ervoor dat de avond 
voorspoedig verliep, chapeau 
voor de presentatie! Ook de orga-
nisatie was tip top... it Piipskoft 
hing vol mooie versiering, er was 
een draaiend rad, de jeugd had 
juf Slager geregeld als jurylid.
Heit Bernadus was DJ en Mir-
the had als bardame alles onder 
controle. Dat Berltsum zelf over 
talent beschikt dat bleek maar 
weer. 
Talent werd ingezet door het op-
halen van statiegeld flessen en 
heerlijk zelf gebakken cupcakes 
waren gebakken en werden ver-
kocht. Alle opbrengst voor de 
koala's. 
Dans-, zang-, muziek- en zelfs 
goocheltalent zorgden voor een 
gevarieerd programma.   De win-
naars van de avond: Nicky en 
Delina. Én uiteraard dé koala's, 
maar liefst .... euro werd er op-
gehaald! 
Onze complimenten voor deze 
gezellige avond. Organisatie, ta-
lenten en publiek: bedankt!!! l

 Bestjoer It Piipskoft

Aktie jeugd groot succes!

Schrijf je nu 

in bij Wonen 

Noordwest 

Friesland.
in bij Wonen 

Noordwest 

Friesland.

Betaalbare woningen in een fijne leefomgeving

Ben je 18 jaar of ouder en wil je straks op jezelf wonen? 
Schrijf je dan alvast in bij  Wonen Noordwest Friesland.
Er is namelijk een wachtlijst. Door je nu in te schrijven 
bouw je wachttijd op. Hoe eerder je je inschrijft, hoe 
sneller je een woning krijgt als je straks het huis uit wil. 
Ook al heb je nu nog geen verhuisplannen, schrijf je wel 
alvast in via www.wonennwf.nl/inschrijven
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Berltsum kultuer
14 maart 14.30 uur SCB 1 Dames - Blauw wit’34, de Koekoek
14 maart Hele dag  Expositie Jaap van Dijk - Hoansterdyk 

Tzummarum
15 maart 15.00 uur  Marjolein Meijers - Ioannis Teatertsjerke Wier
21 maart Hele dag  Expositie Jaap van Dijk - Hoansterdyk 

Tzummarum
26 maart  20.00 uur Jaarvergadering SBB - It Heechhout
28 maart 15.00 uur Open Toernooi, Tennisvereniging de Vierslag
28 maart 14.30 uur SCB 1 Heren - Veenhuizen, de Koekoek
28 maart Hele dag  Expositie Jaap van Dijk - Hoansterdyk 

Tzummarum 
3 april 18.00 uur Oud papier
4 april 14.30 uur SCB 1 Dames - FC Burgum 2
17 april 20.00 uur Alg. Ledenvergadering Oranje Nationaal
18 april 14.30 uur SCB 1 Heren - Wykels Hallum, de Koekoek
21 april 15.00-17.00 u. Open Dag peuteropvang it Hûnenêst 

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

De Rotterdamse Brigitte Kaandorp, zo wordt Marjolein 
Meijers ook wel genoemd. Een komische flapuit die haar 
publiek ook in het hart weet te raken. 

Marjolein Meijers maakt muziek en vertelt verhalen, al een leven 
lang. Zij staat al 43 jaar op de planken! Haar bekendheid kreeg ze 
vooral met De Berini`s, met optredens samen met Jan Rot en met 
de soloprogramma’s met haar twee vaste muzikanten, de broers 
Walter en Onno Kuipers. Marjolein, Walter en Onno maken we-
reldmuziek, muziek van de Balkan, Ierse muziek en cajun, om 
maar eens wat te noemen. Met teksten en composities van eigen 
hand. “Simpel mooi bestaan” is haar nieuwste programma, het 
vijfde alweer waarmee Marjolein het land doortrekt na haar tijd 
met De Berini’s. En iedere keer weer slaagt zij er in de handen 
op elkaar te krijgen met een combinatie van liedjes en verhalen. 
In “Simpel mooi bestaan” bevestigt zij maar weer eens haar hoge 
niveau, met prachtige, komische verhalen. Maar ook met verhalen 
die de bezoeker ontroeren. Want altijd komen de teksten recht 
uit haar hart. Marjolein speelt bas, gitaar en banjo en neemt daar-
naast zoals gewoonlijk ook de zang voor haar rekening. Daarbij 
wordt zij ondersteund door Walter, op viool, mandoline, bouzouki 
en doedelzak, en door Onno, die accordeon, trekzak en gitaar be-
speelt l
Marjolein Meijers ‘Simpel mooi bestaan’ - Zondag 15 maart 2020 om 15:00 
uur in Ioannis Teatertsjerke, Lautawei 3a, Wier.  Entree € 15,00
Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123

Het voorjaar is weer begonnen, 
dus tijd voor de traditionele 
voorstellingen van onze toneel-
vereniging ‘Elts Syn Rol’. Dit 
jaar niet twee voorstellingen, 
zoals wij gewend zijn, maar 
één gecombineerde voorstel-
ling van zowel het jeugdtoneel 
èn het volwassenentoneel. 

Leuk om te zien hoe volwassen 
kinderen kunnen zijn en hoe 
kinderlijk volwassenen kunnen 
zijn. Een geslaagde combi! Ook 
anders was dit jaar de locatie: 
deze keer niet in het Heechhout 
maar in TDF. De bar/zaal leende 
zich uitstekend voor deze uitvoe-
ring en gaf mogelijkheden waar 
volop gebruik van werd gemaakt. 
Zo werden de ventilatiebuizen 
aan het plafond onderdeel van de 
snoepfabriek en werd de aanwe-
zige lichttechniek goed gebruikt 
om de verschillende scenes op 
diverse locaties in de zaal uit te 
lichten. 

Misschien had hier een kans ge-
legen om ook gebruik te maken 
van de geluidsversterking? Bij 
binnenkomst worden wij de fa-
briek ingezogen door een kleurig 
versierde hal, waarbij twee lief-
tallige dames ons verwelkomen 
met overheerlijke spekjes, vers 
en rechtstreeks uit de Suertsjefa-
bryk. Eenmaal in de ‘fabriek’ aan-
gekomen, wordt er door middel 
van flashbacks teruggekeken op 
vervlogen tijden (toen de fabriek 
werd gesloten), maar dan wordt 
al heel snel weer geschakeld naar 
het heden: naar de heropening 
van de fabriek die door nieuwe 
technieken gaat werken zonder 
personeel. Maar hoe kan dat? 
Met een rondleiding wordt de fa-
briek ontdekt. Voor deze rondlei-
ding komen slechts vijf jongeren 
in aanmerking die allen een gou-
den wikkel hebben gevonden. Zo-
als in de moderne tijd past, wordt 
deze rondleiding door middel een 
liveshow uitgezonden (inclusief 

reclameblokken). De presentatie 
van de liveshow wordt op specta-
culaire wijze verzorgd door een 
duo die het Euro Songfestival 
hiervoor had afgezegd. Omdat 
ook het publiek onderdeel is van 
de fabriek worden wij na de pau-
ze allen verplicht een haarnetje 
te dragen omdat anders de rond-
leiding niet kan beginnen. Alle 
afdelingen van de fabriek worden 
bekeken en krijgen wij een kijkje 
achter de schermen van deze vol-
ledig geautomatiseerde fabriek. 
De meest geavanceerde robots 
lopen hier rond met ongekende 
mogelijkheden, alhoewel er toch 
nog wel eens een mensenhand 
uit de coulissen kwam om de no-
ten op de lopende band in bewe-
ging te houden. 

Een onderhoudend toneelstuk, 
waar door heel veel mensen heel 
veel werk is verzet om dit tot een 
succes te maken: vier volledig 
uitverkochte voorstellingen! l

Marjolein Meijers ontroert met “Simpel 
mooi bestaan” in Ioannis Teatertsjerke

Sake & it Suertsjefabryk

Dames & HerenDames & Heren 

Iedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tariefIedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tarief 

Donderdag 2 april zijn leden 
en donateurs om 20.00 uur 
welkom bij de algemene leden-
vergadering in ’t Heechhout. 

De voor een jaarvergadering ge-
bruikelijke agendapunten passe-
ren daar de revue. Een punt dat 
niet elk jaar op de agenda staat is 
het voorstel tot wijziging van de 
statuten. In dit voorstel zijn de 
statuten aangepast aan het huidi-
ge verenigingsrecht. Daarnaast is 
daarin expliciet opgenomen dat 
de vereniging gehouden is aan 

een driejaarlijkse actuariële rap-
portage. Zo weten wij als bestuur 
over hoeveel reserve we moeten 
beschikken om het laatste lid de 
ledenkorting te kunnen uitbeta-
len. Best wel droge kost, maar in 
het belang van onze leden.

Ledenpas
Veel leuker, en voor uitvaartver-
enigingen uniek, introduceren 
wij de ledenpas voor onze leden 
en donateurs. Deze pas geeft 
recht op kortingen bij verschil-
lende leveranciers. Op dit mo-

ment bij Notariaat De Vries en 
Feenstra, Jelle Eijzenga Fysiothe-
rapie, Miedema Makelaars, Ria 
Algra Afscheidsfotograaf Fries-
land en Digitale Nazorg. 
We zijn op dit idee gekomen 
omdat we ook voor onze leden 
en donateurs ‘bij leven’ iets wil-
len betekenen. Dat maakt het 
nog aantrekkelijker om je aan te 
sluiten bij onze vereniging. De 
grootste van het dorp, midden in 
de mienskip. Bezoek onze web-
site dleberlikum.nl voor meer 
informatie l

A.L.V. De Laatste Eer met verfrissend tintje



 

Redactieleden:
Henny van der Graaf
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 4 maart 2020 aan-

geleverd te worden per email: advertentie@berlikum.com. 
•  Kopij dient uiterlijk woensdag 4 maart 2020 op de 

redactie aanwezig te zijn via krant@berlikum.com

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
zaterdag 11 april 2020

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

■  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!

> Glasbewassing 
 (bedrijf en particulier)

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

Berlikum  |   06 57 70 36 90   |  vandergraafmultiservice.nl

Bedrijfseconomische adviezen
Sparringpartner

Vertrouwenspersoon
Subsidies en fondsenwerving

Durk Osinga • Kleasterdyk 3A
T: 06-17 14 61 34 • 9041 VH Berltsum
www.osinga-adviesdiensten.nl

CONNECTING THE DOTS

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


