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DORPSKRANT VOOR BERLTSUM EN WIER 

10 17lzaterdag 21 oktober

Moeder: “Veerle, wil je even de tafel gaan dekken?”
Veerle (5), zuchtend: “Wanneer leer je dat nou eens zelf ?!”

Moeder tegen Ted (6): "Heb je nog verkering met Iris?"
Ted: "Nee mam."
“Oh nee?
“Ted: “Nee, ze wil geen kinderen.”

Chava - 5 jaar:
"Mama kun jij ook nog met iemand anders trouwen?"
"Nou, liever niet..."
“Oh jammer, want ik wil eigenlijk liever een stiefmoeder”

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

Via een nieuwsbericht op onze 
Facebookpagina kregen we van 
vele zijden hulp aangeboden. 
Tussen al die aanbiedingen zat 
ook het idee voor een benefiet-
optreden van een aantal vereni-
gingen en bands uit de omgeving 
om ons korps in elk geval finan-
cieel weer op de been te helpen. 
En toen werd al snel besloten 
dat we op onze “OpMaat Kuier-
tocht”, op de laatste zaterdag 
van september, een benefietdag 
zouden organiseren. Naast de 
kuiertocht en de taptoe werden 
een fancy-fair en een avond in 
de feesttent toegevoegd. Deze 
vier “componenten” maakten de 
Benefiet-dag. 

Het verloop van de dag hadden 
we natuurlijk niet geheel zelf 
in de hand. Alles was prima ge-
regeld maar het weer liet het af-
weten. Tussen de middag kwam 
er zo gezegd een schip met zure 
appels aan. De hemel betrok en 
wij hielden het niet droog. Het 
draaiend rad trok zich terug in 
de feesttent, de overige spelletjes 
en verkoop redden zich zo goed 
mogelijk buiten in hun kramen. 
Deelnemers aan de kuiertocht 

kwamen in de loop van de mid-
dag nog “binnendruppelen”. Het 
voetbalveld was intussen inge-
richt als taptoeterrein en tegen 
de avond arriveerden de eerste 
showkorpsen.
 
Even de lijst van deelnemende 
verenigingen.
Streetparade: Jeugdband Takos-
tu, Drumfanfare van CMV Oran-
je Minnertsga, CMH Menaldum, 
Showband Sternse Slotlanders 
Franeker.

Taptoe: Muzykferiening 'OpMaat' 
Berltsum, Slagwerkgroep Caden-
ce Harlingen, Jeugdband Takostu
Drumline Sternse Slotlanders, 
Jong Pasveer Leeuwarden, CMH 
Menaldum, Showband Sternse 
Slotlanders, Pasveerkorpsen 
Leeuwarden.

De weergoden streken de hand 
over het hart en stopten met 
het regenwater omstreeks de 
start van de streetparade door 
Berltsum, toch een mooi ge-
baar. Na de Streetparade was er 
een prachtige taptoe door show-
korpsen van wereldklasse. Velen 
vanuit Berltsum en van buiten 

hebben kunnen genieten van het 
enthousiasme en de perfectie van 
de optredens. Jaren van training 
en oefening waren merkbaar! 

Tijd voor de grote finale, alle 
korpsen - ook OpMaat - kwamen 
nog eenmaal op het veld. Dan de 
traditionele afsluiting: het koraal 
“Abide with me” het taptoesig-
naal geblazen door Jaap Akker-
man en tenslotte het Wilhelmus. 

Onze leden haastten zich naar de 
feesttent voor hun klus; de deel-
nemende showkorpsen namen 
stijlvol afscheid van het publiek. 
Na de taptoe gingen gelukkig 
velen naar de tap toe en ging de 
bierkraan open onder de spette-
rende klanken van Hjirris, Virus, 
Arnold Postma en Iris van der 
Weide.

En het bleef nog lang bruisen 
in de tent en de bar draaide een 
goede omzet. Moet ook, dat was 
de bedoeling van dit gebeuren. 
Alle stipers en ondersteuners 
onze grote dank. Zonder jullie 
hadden wij het niet gered! En 
graag tot ziens bij een optreden 
van korps en/of drumband! l

Geslaagde Benefietdag Muzykferiening 
‘OpMaat’ Berltsum
Waar begon het allemaal mee? Antwoord: met de brand op zaterdag 15 juli, nauwelijks drie maan-
den terug. Onze muziekvereniging - korps & drumband - raakte niet alleen haar repetitiegebouw 
plus inventaris kwijt, maar ook en met name haar geschiedenis.

De opbrengst van de Benefietdag is ruim 5500 of te wel bijna 6000 euro! 

Nieuwjaarsreceptie voor heel 
Berltsum, de 12e stad van Fryslân!
De één vindt het gezellig, de ander vindt het vreselijk en 
ziet er al weken van te voren tegenop: nieuwjaarsrecepties… 
De maand januari staat vaak in het teken van deze bijeen-
komsten waarbij we elkaar alle goeds voor het nieuwe jaar 
toewensen onder het genot van een hapje en een drankje. 

Dit levert in onze bruisende 12e stad, vaak planningsproblemen 
op. En dus heeft een aantal sportverenigingen samen met Under-
nimmend Berltsum-Wier het initiatief genomen om één nieuw-
jaarsreceptie voor het hele dorp te organiseren. En om dit evene-
ment voor iedereen toegankelijk en leuk te maken, wordt er niet 
alleen getoast op het nieuwe jaar maar is er ook de mogelijkheid 
om een stevige nieuwjaarswandeling te maken van ca. elf kilome-
ter of lekker sportief te beginnen met de trailrun die vorig jaar ook 
een succes was. Zowel de wandeling als de trailrun zullen een spe-
ciaal tintje krijgen dit jaar maar daarover later meer. Ter afsluiting 
van de dag kan en mag er natuurlijk getoast worden. Aan het be-
gin van de avond volgt dan de nieuwjaarsreceptie en ook dat wordt 
iets bijzonders. Voor zover bij de initiatiefnemers bekend, zal er 
voor het eerst een sportgala in Berltsum worden georganiseerd. In 
5 categorieën zullen verschillende mensen worden gehuldigd voor 
hun (sportieve) prestaties. En daar is de hulp van alle inwoners van 
Berltsum nodig. Hierbij dan ook aan iedereen de oproep om na te 
denken over: Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Talent, Vrijwil-
liger van het jaar 2017. Uit alle inzendingen worden per categorie 
3 mensen genomineerd voor de titel. Tijdens de nieuwjaarsrecep-
tie worden vervolgens de winnaars bekend gemaakt. De komende 
maanden volgt nadere informatie over het evenement en de ver-
kiezing. Houd hiervoor Dorpskrant Op ‘e Roaster, de website ber-
likum.com en social media in de gaten. O ja, en schrijf alvast de 
datum in de agenda: zaterdag 6 januari 2018 l

Quilt-en handwerktentoonstelling Wier

In het jubileumjaar van 100 jaar V.v.V. Wier mag een crea-
tieve noot natuurlijk niet ontbreken. Daarom is er op 18 en 
19 november is er een Quilt-en handwerktentoonstelling in 
de Ioannis Theatertsjerke in Wier. 

Een quilt is een doorgestikte deken. Deze wordt gemaakt van drie 
lagen textiel die op elkaar genaaid worden door middel van quil-
ten. De top (bovenste laag) kan een hele lap stof zijn (whole cloth) 
of patchwork. Deze quilts en andere mooie handwerken worden 
gepresenteerd op de Quilt- en handwerktentoonstelling. Er zitten 
ware kunstwerken tussen! De kerk is op beide dagen geopend van 
13.30 uur tot 17.00 uur. De entree is gratis l



Eartiids en No…
Praat fan de hoeke
As muorren prate koene, dan wiene der ferskate plakken yn Berltsum dêr’t 
de muorren ús prachtige ferhalen fertelle soene. No ja, ferhalen, miskien 
binne it ek wol roddels. As de muorren fan it eartiids âld postkantoar op’e 
hoeke fan ‘e Buorren/Krússtrjitte prate koene, dan hiene dy ús fan alles wol 
fertelle kinne. Troch de wike kamen der eartiids alle útwurke mannen by in 
oar. En dan giet it oan, ‘It praat fan de hoeke’. 

Witte jimme eins wol wêr oft de namme Op’ e Roaster wei komt? Sels wist 
ik it eins net, oant ik it boek ‘Berlikum. Beeld van een dorp’ iepen sloech. 
Jimme wol it net leauwe, mar it hat eins wol te krijen mei wat ik hjir boppe 
opskreaun haw. 

It praat fan de hoeke wie nammentlik net altyd op de hoeke. Noch folle ea-
rder praatte in folk by op it roaster foar de tagongspoarte fan de Herfoarme 
tsjerke. Oan dit roaster tankje wy ús namme. No snap ik wêr ‘t de namme 
wei komt en wat it betsjut. 

Mar werom nei it praat fan de hoeke. Hjoed de dei wurdt der net allinne mear 
op de hoeke praat. Ik kom de mannen ek gauris tsjin op oare plakken, sa as it 
fuotbalfjild en it keatsfjild. Mar krekt hokker seizoen it is. We hawwe it hjir 
oer mannen dy’t útwurke binne. We sjogge hjoed de dei ek hieltyd faker fan 
dit soarte hingplakken foar de jongerein. 

No ja, hingplakken binne it eins net, dat wurdt der fan makke. Eartiids wiene 
foar sawol de hingjongeren as de útwurke mannen gjin spesjale plakken. 
Hjoed de dei sjogge we faak spesjale plakken dêr’t hingjongeren by in oar 
komme kinne. Ek yn Berltsum hawwe wy dy genôch. Lokkich mar, dat ge-
eamel op de dyk, dêr wurde je ek net altyd bliid fan. 

Dochs hat it ek wol wer wat. Wat eartiids wie, is hjoed de dei noch altyd itsel-
de. De mannen hawwe noch deselde plakken en ek de jongerein fynt úteinlik 
harren plak. Dochs soe ik noch graach ris mei de muorren yn Berltsum prate 
wolle want ik bin best nijsgjirrich wat dy my allegearre fertelle kinne.

(Tekst en ynformaasje is ôfkomstich út it boek “Berlikum. Beeld van een Dorp”) 

Stoarmke l

 

 
                                                                                                                                                                                                 
 

Bouwbedrijf 
v.d. Graaf
20 jaar vakmanschap in o.a.

•   Nieuwbouw, verbouw en        
onderhoudswerkzaamheden

• Isolatieglas leveren en plaatsen
• Hout- en kunststofkozijnen
• Badkamers

It Koartlân 7, Berltsum
T 0518-462246
M 06-53378373
www.bouwbedrijfvdgraaf.nl

    

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

Volledige dienstverlening voor een goede prijs. Of het nu gaat 
om verkoop, aankoop of een ander woonadvies.

Bij G2 krijg je:

•	 Een gratis waardebepaling.

•	 Styling advies.

•	 Een aankoopcourtage vanaf € 1250,- incl BTW.*

•	 Een verkoopcourtage van 1,55% incl. BTW.

•	 Een hoge positie op funda.

•	 Bezichtigingen ook op avond en op zaterdag!
W

WW.G2MAKELAARS.N

L

Verkoop je huis via G2 makelaars!

Franke Zijlstra   06-22998793

SAMEN OP ZOEK 
NAAR EEN 
BEWANDELBARE WEG...

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

INFO@PAADSIKER.NL
WWW.PAADSIKER.NL

Buorren 37 
9041 AX Berltsum 
tel: 0518-462242 

www.kapsalontsteegje.nl 

Dames & Heren 

Iedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tarief 
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In het onderstaande verhaal vertelt Ivar 
ons iets over zich zelf. Wij horen iets 
over zijn hobby’s, school en hoe hij het 
vindt om in Berltsum te wonen. Veel 
leesplezier gewenst met zijn eigen ge-
schreven verhaal!

Hallo, mijn naam is Ivar van Schepen. Ik 
ben 9 jaar en zit in groep 6 van OBS Lyts 
Libben. Ik woon samen met mijn vader 
en moeder en broer en zus op de Keats. 
Mijn vader heeft een schildersbedrijf en 
mijn moeder een kapsalon. 

Mijn hobby’s zijn voetballen en met 
mijn vrienden spelen. Ook vind ik het 
leuk om FIFA 18 en Minecraft te spelen. 
Later zou ik wel profvoetballer willen 
worden, maar een eigen restaurant lijkt 
mij ook wel heel leuk. Op school zijn 
mijn lievelingsvakken: spelling, reke-
nen en studievaardigheden.

Ik vind Berlikum een leuk dorp, we heb-
ben een hele mooie speeltuin bij school 
en een mooi voetbalveld. Zoals het nu 
in Berlikum is vind ik het goed. Ik denk 
dat ik wel in Berlikum wil blijven wo-
nen. Ik ken “Op ‘e Roaster” niet, maar 
ik vind het wel leuk dat ik gevraagd ben 
om een stukje te schrijven. Nu ga ik het 
vast wel vaker lezen. Ik vind het ook be-
langrijk dat aan de kinderen in Berlikum 
gevraagd wordt wat ze van sommige din-
gen vinden.

Groetjes van Ivar

Tot zover de bevindingen van Ivar van 
Schepen in deze jeugdrubriek. In de 
volgende editie weer een ander persoon 
van groep 6 voor deze rubriek! l

Bern mei in ferhaal: Ivar van Schepen
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Ivar van Schepen. Hij is leer-
ling van OBS Lyts Libben en zit in groep 6. Jarenlang was de jeugdrubriek het 
podium voor groep 8, maar voor de afwisseling leek het ons leuk om eens een 
andere groep voor het voetlicht te brengen.

Ivar van Schepen



Berltsum yn bedriuw
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Postzegelhandel S. Herrema 
handelt wereldwijd
Wist u dat er een heuse postzegelhandel in ons dorp 
is gevestigd dat internationaal zaken doet? Wij van de 
redactie ook niet, maar inmiddels weten wij beter. Sije 
Herrema begon als 12-jarig jochie met het verzamelen 
van postzegels.

Toen hij 16 jaar was en geld nodig had, verkocht hij zijn ver-
zameling. Na drie jaar bij de mariniers, ging hij bij Unigro in 
Leeuwarden werken en pakte hij zijn oude hobby weer op. 
Wat is er nu leuker om van je hobby je beroep te maken en 
toen Sije de kans kreeg om bij Postzegelveiling Friesland te 
gaan werken, greep hij die kans met beide handen aan. Na er 
15 jaar te hebben gewerkt, begon hij in 2014 als zelfstandig 
ondernemer. Vanuit huis; het enige wat hij nodig had, was 
een computer en een website. De nodige kennis, inzicht en 
een groot scala aan contacten in deze wereld was reeds in 
ruime mate aanwezig. Op zijn website kunt u lezen dat hij 
is gespecialiseerd in postzegels uit Australië en Nieuw-Zee-
land. “Waarom?”, zult u denken. Omdat de meeste mensen 
in Nederland Nederlandse postzegels verzamelen, is dat geen 
interessante handel meer. Postzegels uit Australië en Nieuw-
Zeeland zijn vele malen mooier dan de postzegels uit Neder-
land en (niet onbelangrijk) er zijn veel Friezen naar die regio 
geëmigreerd, waardoor er veel interesse is in deze zegels. Sije 
koopt vooral in op veilingen en verkoopt via zijn eigen site, 
maar ook via de veilingsite catawiki. 

Daarnaast moet je als postzegelhandel zichtbaar zijn op beur-
zen om te kunnen verkopen maar vooral ook om het contact 
met je klanten te kunnen onderhouden. Ondanks het feit dat 
zijn afnemerskring veroudert, blijft er voldoende interesse in 
deze hobby. Oudere mensen hebben enerzijds de tijd om er 
serieus mee bezig te zijn, hebben vaak de middelen ervoor èn 
kunnen deze hobby tot op zeer hoge leeftijd beoefenen. Sije 
kan uren vertellen over zijn werk, maar het leukste verhaal 
vond ik het verhaal van de drie Indonesische postzegels die 
erg kostbaar bleken te zijn. Wat bleek: na uitgifte van een 
nieuwe serie postzegels vond de toenmalige Keizer van Siam 
dat hij hierop niet mooi was afgebeeld en beval om alle post-
zegels te vernietigen. Omdat er al een paar postzegels op de 
eerste dag van uitgifte waren verstuurd, zijn deze bewaard 
gebleven en dus zeer schaars geworden, met als gevolg dat 
deze nu voor de liefhebber zeer kostbaar zijn. 

Nieuwsgierig geworden? U kunt meer informatie vinden op 
www.pzhsherrema.nl l

In het metaalmetier gingen zijn 
pake en zijn  heit hem reeds 
voor, dus met de “metaalgenen” 
zat het van kinds af aan wel 
goed. Een vonkje was dan ook 
voldoende om door deze beide 
ambachtslieden aangestoken te 
worden met het metaalbewer-
kingvirus. Een dergelijk voor-
traject is uiteraard niet voor een 
ieder weggelegd en Marco beseft 
daarmee geluk te hebben gehad. 
Met zijn nieuwe bedrijf Quality 
Welding Doldersum (QWD) wil 
hij niet alleen zichzelf op een 
hoger platform plaatsen maar 
ook talentvolle jongeren verder 
helpen.

“Dat is it wat ûntbrekt. De jon-
gerein leart fan alles wat op 
skoalle, mar it is eigenlik krekt 
neat. De echte oplieding dy’t ik 
wol hân ha is der net mear en 
dat is tige spitich.” Marco wist 
meteen waar zijn talenten lagen 
en de LTS Metaal was voor hem 
dan ook de basis voor meer. Dat 
extra stukje metaalbagage vond 
Marco bij het bedrijf OREEL PME 
Leeuwarden gevestigd in de oude 

Phillips Fabriek. Hier kon hij 
werken en leren combineren en 
aangezien zijn vader hier ook 
werkzaam was, was dit in zijn 
geval een bevoorrechte situatie. 
Onder de noemer FOM (Fries Op-
leiding Metaal) op MBO niveau 
vond hier voor Marco een gede-
gen en leerzaam traject plaats. 

“Ik ha yn dy tiid ek wol mei dien 
oan de sa neamde “Kanjerwed-
strijden”, dat wienen wedstriden 
foar de jongerein oant twaent-
weintich jier. Sa bin ik bygelyks 
fjirde fan Nederlân wurden mei 
konstruksje bankwurker en 
laskjen.” Marco was toentertijd 
rond de zeventien jaar en in de 
vakantieperiodes stond hij al in-
geschreven bij de uitzendbureaus 
als metaalwerker. Op het brom-
mertje naar Miedema Winsum, 
alweer een halte op het traject 
van zijn huidige staat van dienst. 
“Myn earste baan hie ik oars by 
Piet de Jong metaalbewerking. In 
protte minsken kinne him noch 
wol as útsmiter by Sans Souci.” 
Marco werkt al vanaf 2007 als 
eigen baas. In zijn eerste jaren 

veelal ingehuurd en op locatie 
in ondermeer de zuivelindustrie 
heeft hij nu sinds een jaar een 
werkplek in Sint Annaparochie. 
“Dat befâlt my tige goed. Ik hie 
nea tocht dat ik in fêst wurkplak 
sa wurdearje soe.” Momenteel 
heeft Marco een grote klus in 
handen van SMI Leeuwarden die 
legervoertuigen moet bewerken. 
Maar ook ESV uit Berltsum en 
Meijer Vrouwenparochie kun-
nen tot zijn klantenkring gere-
kend worden. 

Maar gelukkig is het niet alle-
maal metaal wat er in het leven 
van Marco blinkt. Met veel liefde 
en tevredenheid woont hij aan de 
Hofsleane samen met zijn vrouw 
Sylvia en hun twee zonen Maik 
en Milan. Een grote rijkdom voor 
Marco en hij geniet van het ge-
zinsleven en het dorpsleven. “Ik 
hâld fan it doarpslibben. De ge-
selligens fan de minsken en al-
lerhande aktiviteiten dêrby. Ik 
sit no by SBB en bin ek aktyf by 
de boarterstún.” Sylvia slaat het 
verhaal van Marco glimlachend 
gade want dat hij niet om een 
praatje verlegen zit moge duide-
lijk zijn!
Want dat is Marco, enthousiast 
en bevlogen over alle zaken die 
hem aan het hart gaan. Liefde 
voor zijn gezin, zijn werk en 
de nodige ontspanning binnen 
de dorpsgrenzen met alles wat 
Berltsum levend houdt. Genieten 
doet Marco ook van talentvolle 
metaalbewerkers die dankzij 
zijn “tips en trics” net even meer 
kunnen en weten. Wat nu op 
scholen achterwege blijft in de 
opleiding of onderbelicht is voor 
Marco een uitdaging om die ex-
tra metaalingrediënten wel over 
te brengen. 
Je zou kunnen veronderstellen 
dat een meester plaatbewerker 
gelijk is aan een illusionist die 
niet al zijn geheimen prijsgeeft 
maar dat is voor mensenmens 
Marco uiteraard geen eenvou-
dige opgave! Nee, dan liever 
uitbreiding van het arsenaal 
metaalwerkers die het predicaat 
“Vakmanschap is Meesterschap” 
verdienen l

JAN J 

UITGELICHT

Marco Doldersum meesterlijk in 
metaal en dorpsleven
Marco Doldersum is nog zo’n lasser van de oude stempel ondanks zijn jeugdige 36 jaar. Gepokt en 
gemazeld in het metaalgilde. Marco kan als lid van de “oudere garde” hierbij wél terugzien op een 
gedegen opleiding waarbij de fijne kneepjes van het vak onderdeel waren van de opleiding die hij 
volgde. 

Marco Doldersum, al jaren werkzaam in de metaalwereld, heeft nu zijn eigen 
bedrijf Qaulity Welding.  

Najaarsmodeshow Marion Mode
De nieuwe najaarscollectie van Marion Mode zal op 26 okto-
ber te bewonderen zijn in het dagcentrum in Berlingastate. 

Mode voor 55+ en aansluitend aan de modeshow is er een kle-
dingverkoop. Er is gelegenheid om de kleding te passen. Een 
mooie en gezellige gelegenheid om dicht bij huis de nieuwe col-
lectie te bewonderen voor alle belangstellenden in de omgeving 
van Berltsum. Ook is het een mooie gelegenheid om te zien hoe 
gezellig we het hebben in Berlingastate. Koffie/thee met iets lek-
kers staat voor u klaar om 10.00 uur! Door beperkte ruimte willen 
we graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Opgeven 
kan op maandag en donderdag tijdens kantooruren op tel. 0518-
461465. We hopen u te zien op donderdagochtend 26 oktober! De 
deur staat voor u open!

Plaats : Dagcentrum Berlingastate, Hofsleane 30A te Berltsum
Datum : Donderdagochtend 26 oktober 2017
Tijd :  10.00 - 11.00 uur modeshow en tot 12.00 uur kleding-

verkoop. U bent welkom vanaf 9.30 uur
Kosten : TOEGANG IS GRATIS, incl. koffie/thee + cake
Opgave : Ja, want VOL = VOL l

Verkoop Amaryllisbollen
Het bestuur en medewerkers 
van het Documentatiecentrum 
en Historisch Archief komen in 
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 ko-
pen. De bollen zijn verpakt in 
doosjes. Misschien ook alvast een 

idee om deze 5 december aan ie-
mand cadeau te doen. De bollen 
kosten € 3,50 per stuk. Wij blij-
ven op zoek naar alles wat met 
Berltsum te maken heeft.

Dit kunnen foto’s zijn, maar ook 
bijvoorbeeld documenten, kaar-
ten, krantenknipsels etc. Dus 
bent u thuis aan het opruimen 
en komt u iets tegen dan zouden 

we het erg op prijs stellen dit van 
u te mogen ontvangen.

Komt u ook eens langs op don-
derdagavond? Het documenta-
tiecentrum is namelijk elke don-
derdagavond open van 19.30 tot 
21.30 uur. Misschien kunt u ons 
ook helpen met namen van men-
sen die op foto’s staan, die voor 
ons nog onbekend zijn l

Stichting de Grusert 
Documentatiecentrum & Historisch Archief Berltsum



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

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

Berltsum
0518-41 92 95
www.siegersmagevelrenovatie.nl

Jouw nieuwe Beko Selective Line 
vaatwasser, wasmachine of wasdroger inclusief 
vijf jaar garantie, levering en installatie in de  
regio, die shop je natuurlijk bij Wytguod!

Wytguod | Ir. C. M. van der Slikkeleane 4 Berltsum 
+ 316 16 09 62 96  |  + 316 55 70 08 19  |  open op afspraak  |  pieter@wytguod.nl

WTV 7734XSO

€449,-

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!

Voor een 
zichtbare 

verzorgingBuorren 76, Berltsum
Telefoon 0518-461744

Sander sit net stil, hy docht in protte en 
fynt in soad leuk. “Ik doch ien kear yn ‘e 
wike oan kids streetdefense, dat is hjir 
yn Berltsum, it is in selsferdigenssport. 
Derneist sit ik op it jeugdtoaniel hjir yn 
Berltsum. Dit jier spylje ik foar de tredde 
kear mei. We spylje ‘Lang en Lokkich’. 
Ik haw in rol mei in protte tekst”. Hy 
moat in soad teksten leare, mar dat li-
ket him fry goed ôf te gean. “Doe ’t wy 
yn Berltsum kamen te wenjen, hawwe 
se my frege foar it jeugdtoaniel, it like 
my fuort leuk. Yn Stiens hawwe se gjin 
jeugdtoaniel, ik hie gjin idee wat it wie 
en dat it bestie. Doe ’t ik lyts wie, woe 
ik altyd al graach optrede, ik die faaks 
lytse optredens, no fyn ik dat noch hiel-
tyd leuk.” 

Op ‘e fraach at Sander dan letter ek fer-
neamd (beroemd) wurde wol, is hy dúd-
lik. “Nee, dat wol ik net en dêr fyn ik ek 
neat oan. Ik wol letter wol biolooch as sa 
wurde, as skriuwer, as broadsjebakker. 
Ik wit it ek noch net.” 
Dat Sander kreatyf is mei wol dúdlik 
wêze. Neist toanielspylje hat hy noch in 
soad oare hobby’s: “Ik fyn it leuk om te 
knutseljen, tekenje, útsliepe, lêze, bûten 
boartsje, mei de tún oan de gong, muzyk 
meitsje op it keyboard, ja ik fyn in soad 
dingen leuk.” Sander sit dan ek net stil 
en ferfeelt him nea. Hy fermakket him 
mei fan alles en noch wat. Fanút skoa-

lle is der ynkoarten yn de Koornbeurs 
in gedichtenwedstriid. Sander sil hjir ek 
oan mei dwaan. “Ik moast in gedicht út-
sykje, dat moat ik út de holle leare en 
dan moat ik dat foardrage.” Genôch te 
dwaan foar Sander. “En doe stie Jantien 
samar foar de doar, as ik mei spylje woe 
yn BAUCK, no ja, dêr woe ik earst even 
oer neitinke, mar ik wie der gau oer út. 
Dat wol ik wis wol. We hawwe in soad 
oefene en ik haw der in soad plezier 
oan belibbe. Ik hie der hiel folle sin oan 
en doe gong it mis. Uteinlik haw ik net 
meispile... mar ik haw der in soad leard, 
ik ha leard hoe ik spylje moat, wannear 
ik wol as net wat sizze moat, wannear 
ik opkomme moat en wannear je wol as 
net in publyk oan sjogge.” 

Sander hâldt der fan gekke types te 
spyljen en der nei te sjen en fan gekke 
muzyk lústerje en meitsje. In strjitte-
festival is mear Sander syn ding dan in 
aktearsearje op tillefyzje. “Nee, dêr is 
neat oan. Ik fyn komedianten ek leuk 
en dêr mei ik ek graach nei sjen. Jochem 
Meijer fyn ik echt fantastysk.“It is wol 
dúdlik dat Sander in kreatyf talint is dêr 
’t wy hooplik noch folle faker oer hearre 
meie. Sander wit wat hy wol en is dúdlik 
yn alles wat er seit. Spontaan, iepen en 
humoristysk is hoe ’t je Sander it bêste 
beskriuwe kinne l

Harmke Siegersma

Bern mei in talint: Sander Born, in spontaan 
ferhaal oer in kreatyf talint op alle flakken
 
Ik bin op besite by Sander Born. Sander is âlve ier en wennet tegearre mei syn 
heit, mem en suske yn Berltsum. Dêrfoar hat er yn Stiens wenne. Sander sit 
op OBS Lyts Libben yn groep acht. Hy tinkt dat der takom jier nei de Ulbe giet, 
mar it kin noch alle kanten op. 

Sander Born, wat soe der letter wurde, biolooch, skriuwer as broadsjebakker? 

Kampioen op school!

Dennis van der Ploeg (groep 8) is een 
paar weken geleden Nederlands kampi-
oen geworden in de 85 cc (grasbaanra-
ces). Op het schoolplein werd hij gehul-
digd door de school. Als verrassing hield 
de wethouder nog een praatje en kreeg 
hij een leuk presentje. Wat een knappe 
prestatie! Nogmaals gefeliciteerd!

Programmeren

De kinderen van groep 7/8 zijn vorige 
week aan het programmeren geweest 
m.b.v de micro:bit. De Micro:bit is een 
computertje, dat werkt op batterijen, 
met programmeerbare knopjes, lamp-
jes, een kompas en Bluetooth. Ook kun 
je er allerlei andere apparaten aan kop-
pelen, zoals lichtsensoren of motortjes. 
Kinderen sturen zelfgeschreven code 
draadloos naar het computertje en kun-
nen meteen testen of het werkt. Zo 
laten we de kinderen kennis maken met 
de 21 century skills, voorbereiden op de 
toekomst!

Kinderboekenweek

In het kader van de kinderenboeken-
week (griezelen) mochten de kinderen 
verkleed op school komen. Wat zagen ze 
er allemaal griezelig uit! l

Nieuws van OBS Lyts Libben
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Tsjin-Poalen?
As Berltsumer Hûntsje strún 
ik geregeld troch ús doarp. 
Sa bin ik dan ek wol aardich 
op ‘e hichte oer wa ‘t myn 
doarpsgenoaten binne. En wêr at se yn omlizzende doarpen 
oer krimp ynsitte, tink ik dat krimp yn Berltsum wol wat ta 
falt. Net allinich sjoch ik gauris in earrebarre yn’e tún stean en 
komme Berltsumers om útens werom nei harren berteplak. 
Ek net-Berltsumers komme nei ús doarp. Dan hawwe je ek 
noch in groep minsken dy ’ t net spesifyk ús doarp útsocht 
hawwe, mar troch omstannichheden yn eigen lân yn Berltsum 
telâne kamen. Minsken dy ’t net fan it bestean fan Berltsum 
wisten mar no ‘t se hjir mei hun famylje wenje meie, der ek 
wat fan meitsje. Sûnt in pear jier is der noch in groep wa ‘t 
wy ta ús nije ynwenners rekkenje kinne. Seachen wy de ea-
rste pear jier de Poalske arbeiders yn groepkes kommen en 
gean, no wy dat in diel beslúten hat dat it moai is yn Berltsum. 
Dat se hjir wol in takomst foar har en harren gesin sjoche. Se 
komme hjir wenjen, keapje yn Berltsum harren boadskippen, 
hun bern gean nei de berne-opfang en nei skoalle, de Foarút-
gong. In skoalle mei in namme welke no wol fan tapassing 
is. De foarútong,  want ik liuw der wol yn dat it goed is foar 
Berltsum. Goed dat jongerein en jonge gesinnen hjir harren 
thús makket. Moai foar it doarp, harren skoallen, bedriuwen 
en ferienings. Gjin krimp foar ús doarp, genôch oanwaaks. 
Mar op dit stuit liket net eltsenien wiis mei ús nije ynwen-
ners. Berltsum en ‘harren’ Poalen ha sels de Ljouwterkrante 
helle. Wat der te rêden is? It liket derop dat in oantal hûzen 
yn de nijbou bestimd binne foar Poalske wurknimmers en dat 
de buorren der net bliid mei binne. Sjoen myn tinkwiize hjir 
boppe soe ik no sizze moatte…wêrom net? Is it just net moai 
foar Berltsum dat der no einliks wer wat skot yn ‘e saak sit 
wat de wenningbou oanbelanget? Nei in hiel skoft stilstân yn 
de wenningmarkt is it dochs moai dat er no wer wat reuring 
is. En dat fyn ik ek. Mar it is altyd wol de kontekst wêr at yts 
bart en it is de muzyk dy ’t de toan makket. Sa binne 6 manlju 
as buorren oars as in heit,mem en fjouwer bern. It makket 
net út at jo roots dan yn Poalen as ergens oars lizze. It giet 
der om dat je in oare ferhâlding hawwe wanneer at je buor-
ren hjir allinich komme om te wurkjen  en te feesten as om 
hjir in bestean op te bouen. Seis mannen dy ‘t berne binne 
yn Berltsum binne ek oare buorlju as in húshâlding. En ja, at 
jo dan foar it earst in hûs keapje en jo hearre dat jo buorlju 
miskien wol minsken binne dy ‘t net yn jo plaatsje fan gesel-
liche bourlju passe dan mei je bêst wol efkes bale. Mar moat 
in ferkeaper jo ynformearje oer de buorlje? Moatte net. Mar it 
hie yn dit gefal miskien wol netsjes fan de belutsen partijen 
west at se jo ynformaasje jûn hiene,  sadat jo wisten wêr ‘t je 
oan ta wiene op it stuit dat jo je wenning kochten. Sadat je 
sels de kar meitsje kinne at jo it wol as net beswierlik  fine. 
Ik ha mysels ek de fraach stelt…soe ik beswier ha? Ik ha net 
beswier tsjin minsken en bin ek net gau benaud mar ik fyn it 
wol moai at minsken  yntegrearje. Berltsumer wurde. Ik tink 
dat je dat better doche troch allegear troch inoar te wenjen 
yn stee fan nije Berltsumers by inoar. Nije Berltsumers neist 
âld Berltsumers, dat sjoch ik it leafst. Mar wa bin ik…ik bin 
mar in domme hûn yn in prachtich doarp. En lit wy dat sa 
hâlde, mei syn allen. Litte wy dat moaie fan ús doarp ek diele. 
Net allinich foar inoar mar ek foar josels. Foar it behâld fan 
jo doarp. Berltsum hat nije ynwenners en ferjongjen nedich. 
Nedich tsjin fergrizing. At je no foar as tsjin-poalen binne. Pas 
op elkoar! Pas op Berltsum! l

It Berltsumer Hûntsje

Dag 1 vrijdag 22 september
Met een bus vol  (44) trotse 
Friezen gingen we vrijdagmor-
gen op weg naar Regio Aarhus. 
Een prachtige groep mensen 
die bestond uit bestuurders van 
verschillende dorpsbelangen, 
medewerkers van Gemeente 
Leeuwarden, Doarpswurk, 
Streekwurk, Provincie Fryslân, 
netwerk Noordoost en Noord-
west, studenten en gedeputeer-
den. Een gemêleerd gezelschap 
wat al snel uitgroeide tot één ge-
zellige familie.
Doel van deze reis: meet en 
greet, deel en leer! En dat heb-
ben we gedaan en dat konden 
we doen vooral ook door de open 
en ontzettend gastvrije houding 
van de Denen en reisgenoten uit 
Friesland. Het gezelschap werd 
opgedeeld in drie verschillende 
regio’s rond Aarhus (culturele 
hoofdstad 2017). Als Berltsumers 
verbleven we in de Regio Heden-
sted, een gemeente ten zuiden 
van Aarhus. Vrijdagavond was 
de eerste meet en greet in het 
gemeentehuis. Na een korte ken-
nismaking met de gastgezinnen 
en een presentatie van en over 
de gemeente Hedensted, werd 
er wijn gedronken en de rosbief 
aangesneden. Super ontvangst 
en een warm welkom. Erik Jan-
sen, Mathijs Kalma en onder-
getekende werden voorgesteld 
aan Peter en Lea Andersen. Wij 
mochten bij deze ontzettend 
lieve mensen een weekend ver-
blijven. Onder het genot van wat 
wijntjes en kaasjes hebben we 
die vrijdagavond uitgebreid ken-
nis met Peter en Lea gemaakt. 
Ook het Deens spreken werd 
naarmate de wijnflessen opraak-
ten steeds beter. Gezellig! 

Dag 2 zaterdag 23 september
Dag van de Village Fair in Grund-
for; aangekondigd aldaar als 
“Oplev Landsbyen”: vrij vertaald 

“Beleef het Dorp”. Een soort 
van grote dorpsbraderie rond 
de kerk In Grundfor waar wij 
als gasten uit Friesland werden 
verwelkomd. Een voor die regio 
groots opgezet evenement waar 
alles in het teken stond van de 
promotie van het Deense plat-
teland. Veel energie, zo kwamen 
wij te weten, wordt in Denemar-
ken gestoken in de groei van het 
platteland. Men wil daar wonen 
waar de voorzieningen zijn, is 
het Deense motto. Wij benoe-
men dat hier als leefbaarheid 
van de dorpen. Het verschil met 
Denemarken is, dat het politiek 
gedragen wordt en de trek naar 
het platteland actief bevorderd 
wordt. Enerzijds om de stede-
lijke gebieden te ontlasten, maar 
ook om de leefbaarheid op het 
platteland te borgen. Immers 
jongeren, eventueel met kinde-
ren, heb je nodig om een vitaal 
platteland te zijn. Een enigszins 
andere insteek dus, toch zie je di-
rect de overeenkomst van beide 
regio’s.
De Village Fair. Naast verkoop 
van streekproducten werd er ook 
kennis gedeeld van waar deze 
regio zich zoal mee bezig houdt. 
Zo werden ook de Friezen uitge-
nodigd om projecten te presente-
ren. Voor Berltsum was dat het  
MFC. Zowel de Denen alsook de 
meegereisde Friezen waren heel  
benieuwd naar “the Churchpro-
ject” in Berltsum. Het vertellen 
over die dorpse droom tot (bijna) 
realisatie, van medewerking en 
tegenwerking, van mogelijkheid 
en bedreiging, van financiering 
en subsidie, van verschil tot ge-
zamenlijk doel, maar vooral van 
doorzetten, maakte dat wij daar 
stonden als trotse Berltsumers. 
Vragen en applaus versterkten 
dat gevoel. Ook de presentatie 
van andere dorpen met voor hun 
belangrijke projecten was heel 
leerzaam.

Dag 3 Zondag 24 september
Dag van bezoek lokale projec-
ten, in de ochtend door onze 
gastheer Peter. Zo bezochten 
we in Barrit de lokale school, bi-
bliotheek, sportzaal, dorpshuis, 
sportvelden en verzamelplek 
plek voor de jongeren. Alles ge-
concentreerd binnen het cen-
trum van dit mooie streekdorp. 
Gastheer Peter (voorzitter dorps-
belang) vertelde vol trots over 
de totstandkoming. Wat hier 
het meest opviel was de omvang 
van al deze voorzieningen in een 
dorp van (maar) 800 inwoners.  

Ook de vrijheid van de jeugd, 
mogelijkheden tot kampvuur, 
vrij entree in sportzaal, inloggen 
op muziek bij sportvelden om ge-
woon jeugd te zijn was voor ons 
als lokale bestuurders een eye-
opener. Rotzooi trappen was daar 
niet aan orde, de vraag alleen al 
was vreemd voor onze gastheer 
Peter. In de middag hebben we 
een bezoek gebracht aan een an-
der dorp uit de regio alwaar de 
stationslocatie was ingericht tot 
een soort van park met dorps-
huis. Met mogelijkheden tot vrij 
gebruik van een soort van open 
kapschuur met barbecue facili-
teiten e.d. Alles gericht ook daar 
op leefbaarheid. Ook hier geldt: 
mensen willen daar wonen waar 
de juiste voorzieningen zijn! 

Op de namiddag hebben we onze 
gastgezinnen bedankt voor de or-
ganisatie en geweldige gastvrij-
heid. Om een uur of acht in de 
avond terug richting Friesland. 
Vroeg in de ochtend konden we 
moe maar voldaan terug kijken 
op een leerzaam maar vooral 
ook gezellige Utvekseling. De-
nemarken bedankt, reisgenoten 
bedankt, organisatie bedankt! l

Utveksel Aarhus: Rethink the Village!
Uitwisseling Friese dorpen met dorpen uit de 
regio Aarhus in Denemarken
Soms heb je dat… sta je ineens als bestuurslid van SBB op een lijst voor een bezoek aan Denemar-
ken. En vraag je je af… wat kan ik, wat kunnen wij als Berltsumers toevoegen aan een uitwisseling 
met andere dorpen in Denemarken. En ook vooral wat kan ik nu meenemen aan ideeën uit dat 
andere overigens prachtige land Denemarken. Met deze vraag geef ik eigenlijk tevens het doel aan 
wat de organisatie van het uitwisselingsprogramma voor ogen heeft. En nu terug kan ik, kunnen 
wij, zeggen: Veel!, heel veel!

Peter Andersen (voorzitter dorpsbe-
lang Barrit) verteld vol enthousiasme 
over projecten

Van links naar rechts: Peter en Lea Andersen (gastgezin), Erik Jansen (SBB), Ma-
thijs Kalma (Streekwurk) en Johan van der Graaf (SBB)

HUISARTSPRAKTIJK	  COMELLO	  
BERLIKUM	  

	  

	  Griep	  Vaccinatie	  
2017	  

	  
DONDERDAG	  2	  NOVEMBER	  
16.00	  UUR	  -‐	  17.00	  UUR	  
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10.30	  UUR	  -‐	  11.30	  UUR	  

	  
	  

	  

plaats:	  
IN	  DE	  HUISARTSPRAKTIJK!!	  

	  

	  
VERGEET	  NIET	  UW	  OPROEPKAART	  	  

MEE	  TE	  NEMEN!	  
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Griep Vaccinatie 2017

 DONDERDAG 2 NOVEMBER
 16.00 UUR - 17.00 UUR

 WOENSDAG 8 NOVEMBER
 10.30 UUR - 11.30 UUR

Plaats: IN DE HUISARTSPRAKTIJK!!

VERGEET NIET UW OPROEPKAART MEE TE NEMEN!
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Ondertussen bij het MFC… 
Zomerreces: Na het pannenkoeken bakken op de mid-
zomernachtmarkt van 29 juli jl. (waarbij de totale 
opbrengst aan Muziekvereniging OpMaat is gedoneerd) 
heeft de activiteitencommissie zichzelf een welverdiend 
reces toegekend. 

Even geen vergaderingen of activiteiten organiseren. We la-
gen met een ijskoude cocktail aan het strand op Mallorca of 
zaten op de camping in Bakkeveen. En natuurlijk vergde ook 
het dorpsfeest de nodige voorbereiding en deelname van onze 
vrijwilligers.  Ondertussen werd het harde werken van de 
stuurgroep stukje bij beetje zichtbaar. Het VSB fonds kende 
het MFC een subsidie van 30.000 euro toe. Het Oranje Fonds 
deed er een schepje bovenop met een subsidie van 40.000 
euro. Tot slot draagt de Woningbouwvereniging Noordwest 
Friesland haar steentje bij met maar liefst 75.000 euro! Wat 
ontzettend fijn om te zien dat het plan om een gezamenlijk 
MFC voor ons mooie dorp zo veel steun krijgt. Maar… we zijn 
er nog niet!  Inmiddels hebben we de eerste vergadering van 
onze activiteitencommissie er weer op zitten. Grootse plan-
nen werden op tafel gesmeten om de laatste gaten in de be-
groting op te vullen. Zoals abseilen vanaf de kerktoren…Wat 
onze volgende actie zal worden? We houden u op de hoogte! l 
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Ruim 20 jaar was zij als uitvaart-
verzorgster verbonden aan de 
vereniging. Henk Dekker van 

Nardus samenwerkende uitvaar-
torganisaties noemde de gedrags-
code de kroon op het werk van 
de scheidende bode.

Met de gedragscode borduurt de 
vereniging verder op de reeds 
lang ingeslagen weg naar sterk 
gepersonaliseerde uitvaartver-
zorging van een hoog kwaliteits-
niveau. “Er hangt nu alleen een 
kaartje aan en iedereen mag het 
weten” aldus voorzitter Uilke 
Strooisma. “We zijn blij met dit 
keurmerk. Vergeleken met de 
grote jongens zijn wij een kleine 
eend in de bijt en kunnen wij 
nooit voldoen aan de kwantita-
tieve eisen die aan de landelijke 
keurmerken hangen. Voor ons is 
de Nardus gedragscode een pri-
ma alternatief.”
Transparantie, betrokkenheid en 
kwaliteit liggen besloten in de 

Nardus gedragscode en worden 
uitgedragen door het bestuur en 
de nieuwe bode van de vereni-
ging, Sybren Klaas Visser. Een 
groot pluspunt voor de leden is 
dat de vereniging zonder winst-
oogmerk werkt en dat scheelt 
natuurlijk aanmerkelijk in de 
uitvaartkosten. 

“Veel mensen weten dat niet. 
Daarom, naast het bewaken van 
kwaliteit en dergelijke is een van 
onze speerpunten het aantrek-
ken van jonge aanwas die we 
nodig hebben voor een gezonde 
toekomst van onze vereniging. 

We zijn al veel te lang op de 
achtergrond gebleven in het uit-
vaartgeweld dat over ons wordt 
uitgestrooid. Tijd voor een in-
haalslag”, concludeert de strijd-
vaardige voorzitter l 

De Laatste Eer Berlikum ontvangt De Nardus 
Gedragscode Uitvaartzorg
Dinsdag 26 september kreeg het bestuur van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Berlikum de Nar-
dus Gedragscode Uitvaartzorg uitgereikt. Dit heugelijke feit vond plaats tijdens de receptie ter 
gelegenheid van het afscheid van bode Wimmie Wassenaar.

Overhandiging Nardus Gedragscode 
door Henk Dekker (Nardus) aan voor-
zitter Uilke Strooisma (De Laatste Eer 
Berlikum)

Sybren Klaas: “In het voetspoor 
van mijn vader was de patat-
fabriek aanvankelijk ook mijn 
toekomst. Na de “Suvelskoalle” 
in Bolsward kon ik daar direct 
beginnen. Mijn dienstplicht ver-
vulde ik bij de Landmacht in Ede, 
waar ik opgeleid ben tot radiote-
legrafist. Een half jaar maakte 
ik deel uit van de internationale 
vredesmacht in de Sinaï tussen 
Egypte en Israël. Daarna ben ik 
al snel bij de Marine Verbindings-
dienst beland. Na 15 prachtige 
jaren bij Defensie, keerde ik 11 
jaar geleden terug naar de patat-
fabriek. Dit vanwege de gezinssi-
tuatie. Ik was intussen getrouwd 
met Gerbrig Postma en ons eer-
ste kind was op komst. Nu heb-
ben we drie kinderen: Sipke (10), 
Fokke (8) en Janneke (7). Via de 
begraafplaatsadministratie die ik 

verzorgde, ben ik in verschillen-
de functies gerold: van grafdel-
ver tot onder andere reservebode 
van De Laatste Eer Oosterbierum 
Klooster-Lidlum. Zo ben ik in-
middels bij ruim 120 uitvaarten 
betrokken geweest. Het bode-
werk beviel mij zo goed, dat ik de 
opleiding “Uitvaartverzorger” bij 
Docendo heb gevolgd en ook de 
cursus ‘piëteitsvolle verzorging 
en eenvoudige restauratietech-
nieken’. 
Wie ik voor jullie als bode wil 
zijn: een betrokken dorpsman, 
met als basis de tradities van 
dorp en kerk, bescheiden met 
een groot verantwoordelijk-
heidsgevoel, hart voor de zaak 
en hart voor de mensen. Dag en 
nacht bereikbaar op het bekend-
gemaakte telefoonnummer, en 
wanneer ik even niet bereikbaar 

ben wordt de oproep automa-
tisch doorgeschakeld naar mijn 
echtgenote, die werkzaam is als 
verzorgende IG in verzorgings-
huis Nij Bethanië te Tzummarum 
en mij in deze functie bijstaat.” l

Sybren Klaas Visser, vervangt 
Wimmie Wassenaar als bode

Nieuws van Stichting Berlikumer 
Belangen (SBB)
De vergaderingen zijn na de zomervakantie weer opgepakt. 
Wij hebben inmiddels alweer drie vergaderingen gehad. Twee 
reguliere en een vergadering met de gemeente Menameradiel. 

Deze vergadering was met de nieuwe burgemeester en de twee 
wethouders. Enkele punten die wij met de gemeente hebben be-
sproken zijn verkeersveiligheid, hondenpoepafvalbakken, duide-
lijkheid over de aanwezigheid van brandkranen naar aanleiding 
van de brand aan de Mulseleane, de burgemeester gaat dit persoon-
lijk oppakken, en onderhoud groen. Dit was het laatste overleg in 
deze samenstelling, want volgend jaar worden wij onderdeel van 
de nieuwe gemeente Waadhoeke. Volgend jaar zal deze jaarlijkse 
vergadering wel een vervolg krijgen, maar dan wel op een andere 
manier. Tijdens de reguliere vergaderingen hebben wij ook weer 
insprekers gehad. Dit ging oa over de veranderende rijrichting 
van de Buorren, de brand aan de Mulseleane en Bauck. Bauck was 
een succes en krijgt op diverse manieren nog een vervolg. Een do-
cudrama, een kinderboek, een dvd en van de laatste voorstelling 
zijn opnamen gemaakt en deze worden rond de kerstdagen door 
Omrop Fryslân uitgezonden.

MFC - Berltsum
Zowel de stuurgroep als de vele werkgroepen (bouw, communica-
tie, etc.) verzetten nog altijd veel werk. Dit gebeurt niet allemaal 
in het zicht maar veelal op de achtergrond. Enorm mooi om te 
zien. De stuurgroep komt maandelijks bij elkaar. De werkgroepen 
soms nog frequenter. Vele vrijwilligers zijn in de weer om van het 
MFC een succes te maken. Een enorm voorrecht is het om deel uit 
te mogen maken van zo een groep enthousiaste Berltsumers. Dag 
voor dag komen wij een stukje dichterbij de daadwerkelijke op-
dracht tot bouw en realisatie. Er is een definitieve keuze gemaakt 
met betrekking tot de verdeling van de diverse ruimtes, de interne 
indeling zeg maar. De meeste huurders gaan er op vooruit, qua m2 
maar ook qua uitstraling, dit wordt door de huurders als erg posi-
tief ervaren. Ook qua funding zitten wij niet stil, er zijn veel nieu-
we toezeggingen gedaan, deze zijn bijna allemaal al gecommuni-
ceerd. Wij zitten nu echt aan het einde van dit “funding”traject, 
de definitieve start komt steeds dichter bij! De puntjes moeten nog 
op de “i” gezet worden, daar zijn wij als stuurgroep erg druk mee 
bezig. Dit jaar komt er nog een informatieavond voor de direct 
betrokkenen, alle direct omwonenden zullen daarvoor per adres 
persoonlijk uitgenodigd worden. Er wordt hard aan dit project ge-
trokken, door vele mensen! Dank daarvoor vanuit de stuurgroep, 
zonder jullie lukt het niet!

Donateur van SBB
Ook u kunt iets voor Berltsum betekenen door donateur te worden 
van SBB. Door de bijdragen van donateurs kunnen wij ons werk 
doen. De jaarlijkse bijdrage is € 8,00. Wilt u donateur worden, 
meld u dan aan bij onze penningmeester of via de mail naar SBB@
Berltsum.com.

Inloopspreekuur SBB
Wij vergaderen altijd op de eerste maandag van de maand en be-
ginnen om 19.30 uur. Hebt u ook iets te melden aan of te overleg-
gen met SBB kom dan ook eens op het inloopspreekuur dit is altijd 
het eerste punt van onze vergadering. 
De eerstvolgende vergadering is 6 november 2017 l

Honderd jaar geleden werden de 
scholen en met name Christe-
lijke scholen, niet gefinancierd 
door de overheid. De gemeen-
schap moest zelf heel veel geld 
betalen om onderwijs mogelijk 
te maken. Toen de overheid de 
scholen ging financieren, was 
de bijdrage van de gemeenschap 
niet meer nodig. Elk kind heeft 
recht op onderwijs. Zo ontstond 
de gedachte dat het geld dat we 
niet meer aan onze eigen scho-
len hoeven te geven, we nog 
steeds kunnen geven. Er zijn nog 
zoveel landen waar kinderen zijn 
die geen of slecht onderwijs krij-
gen. In de loop van de jaren zijn 
mensen wel minder gaan geven, 
maar dat er nog steeds gul wordt 
gegeven, komt door deze histo-
rie. 

Dit jaar wordt de Edukans Unie-
collecte gehouden van 17 t/m 27 
oktober 2017. De opbrengst gaat 
naar het project “Beter onderwijs 
in Ethiopië”. Heel veel kinderen 
in Ethiopië gaan - sinds scho-
ling gefinancierd wordt door de 
overheid - naar school. Dat lijkt 
fantastisch nieuws, maar de 
kwaliteit van het onderwijs laat 
te wensen over. Overvolle klaslo-
kalen, slecht opgeleide docenten 
en een gebrek aan goed lesmate-
riaal zorgen ervoor dat de kinde-
ren van de lessen weinig opste-
ken. Dat kan beter! 
Edukans werkt samen met 42 
scholen om de kwaliteit te ver-
beteren. We kijken niet alleen 
naar het schoolgebouw en de 
materialen, maar ook naar de 
kwaliteit van de leraren en het 

school management. We betrek-
ken de gemeenschap bij het on-
derwijs en zorgen dat de school 
geschikt is voor jongens en voor 
meisjes. Edukans ondersteunt de 
scholen met lesmateriaal en ex-
tra aandacht aan de scholing van 
meisjes om te voorkomen dat zij 
vroegtijdig stoppen met school. 
De leerlingen worden aangemoe-
digd om elkaar te helpen bij het 
leren en de best presterende stu-
denten krijgen aan het einde van 
het schooljaar een onderschei-
ding. Meer informatie: www.edu-
kans.nl. We hopen ook dit jaar 
weer op uw steun te mogen reke-
nen. Het motto van Edukans is: 
“Omdat onderwijs ‘echt’ helpt”. 
Alvast bedankt! l

Plaatselijk Uniecollecte Comité

De Laatste Eer verwelkomt nieuwe bode: 
Fan wa bist ien en wêr komst wei?
Afgelopen 26 september namen we afscheid van Wimmie Wassenaar als bode van onze vereniging. 
Bij die gezellige en geslaagde bijeenkomst stelde Sybren Klaas Visser, onze nieuwe bode zich voor. 

Edukans Uniecollecte 2017
Waarom wordt er gecollecteerd voor de Edukans Uniecollecte? En waarom wordt er over het alge-
meen meer gegeven aan deze collecte dan aan andere collecten?
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Berltsum kultuer
26 oktober   10.00 - 11.00 uur  Najaarsmodeshow 
  Marion Mode Berlingastate
18, 19 nov.  13.30 - 17.00 uur  Quilt- en handwerktentoonstel-

ling (Ioanistsjerke Wier)
18 november  10.00 - 16.00 uur Boekenmarkt (De Vermaning)
20 t/m 25 nov.  MS Collecteweek 

Naast verkoop van boeken is er 
ook een proeverij en is uiteraard 
het buffet geopend met koffie, 
thee en fris. Onze voorraad boe-
ken bestaat grotendeels uit Frie-
se boeken, maar we hebben ook 
een tafel met Nederlandse boe-
ken. Daarnaast puzzels & spelle-
tjes en CD’s. Mocht u trouwens 
nog overtollige boeken hebben, 
wij houden ons aanbevolen om 
onze voorraad nog wat uit te 
breiden. Pockets, gebonden boe-
ken, ook albums en jeugdboe-

ken: allemaal welkom. Heel oude 
boeken liever niet, die zijn prak-
tisch niet te verkopen. Oude LP’s 
lopen meestal wel goed, hebt u 
ze over: wij hebben ze graag! U 
kunt ze aanleveren bij de familie 
Sijtsma, Vermaningstrjitte 5  (tel. 
461656) of bij Froukje Meijer, 
Hôfsleane 58 (tel. 461753). 
Zaterdag 18 november aanstaan-
de van 10.00 tot 16.00 uur Boe-
kenmarkt. Welkom! l

Bernard Posthumus

EHBO-vereniging Berlikum / 
Wier start nieuwe cursussen
De EHBO-vereniging Berlikum / Wier is heel erg actief. De af-
gelopen maanden waren wij zichtbaar op diverse evenemen-
ten in de gemeente maar ook daarbuiten. 

Ook de komende tijd zullen er weer diverse evenementen vragen 
om gemotiveerde hulpverleners. Om aan die vraag te kunnen blij-
ven voldoen, start de EHBO-vereniging Berlikum Wier begin 2018 
een nieuwe opleidingscursus Eerste Hulp.  U wordt opgeleid tot 
gekwalificeerd hulpverlener en u ontvangt, na het goed afleggen 
van het examen, het diploma Eerste Hulp van het Oranje Kruis.

Wat biedt de EHBO-vereniging u?
•  Een Opleiding Eerste Hulp: Weet jij wel hoe je in geval van nood 

eerste hulp moet verlenen? Of hoe je moet reanimeren wanneer 
iemand een hartstilstand heeft? Door het volgen van een EHBO 
cursus weet jij het hoofd koel te houden in geval van nood en 
weet jij hoe je hulp kunt bieden. In een paar lessen leert u wat 
u moet doen, maar ook wat u vooral niet moet doen als het gaat 
om het verlenen van eerste hulp.De cursus wordt gegeven door 
een gecertificeerd Oranje Kruis instructeur. De nadruk ligt op de 
praktijk, maar er wordt ook aandacht geschonken aan de the-
oretische achtergrond en kennis van het menselijke lichaam. 
Om het oefenen zo realistisch mogelijk te maken worden Lo-
tusslachtoffers ingeschakeld. In deze cursus is de opleiding re-
animatie en AED-bediener opgenomen en vanaf januari 2018 
tevens de (belangrijkste) lesstof van de cursussen reanimatie bij 
kinderen en EHBO aan kinderen, omdat dit onderdeel is gewor-
den van de eindtermen van het Diploma Eerste Hulp. De cursus 
wordt afgesloten met een examen. Na het behalen van het exa-
men ontvangt u het Diploma EHBO van Het Oranje Kruis. Dit 
diploma is twee jaar geldig.

 • Ondersteuning van ervaren EHBO’ers bij de praktijk inzet
 •  Jaarlijkse herhalingslessen op 5 dinsdagavonden in oktober en 

november
 • Inzet bij (sport-)evenementen in de gemeente
 • Lezingen over algemene eerste hulp vraagstukken,
 • Reanimatietrainingen voor Burger Hulp Verleners
 • Lidmaatschap van de EHBO-vereniging,
 • Een leuke en enthousiaste groep collega hulpverleners
 •  De opleidingskosten worden, afhankelijk van de aanvullen-

de verzekering, vergoed door de zorgverzekeraar. Zekerheid 
daarover krijgt u bij uw zorgverzekeraar.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan de opleiding Eerste 
Hulp, of wilt u leren reanimeren, neem dan zo spoedig mogelijk 
contact op met de secretaris van de EHBO-vereniging, Dik Schol-
ten, e-mailadres scholten459@tele2.nl o.v.v. ‘Basis EHBO-oplei-
ding’. De start van de nieuwe cursus gaat door bij minimale op-
gave van 10 personen. Als u geen EHBO-opleiding wil volgen maar 
wel de techniek van het reanimeren wil beheersen, bieden wij de 
cursus reanimatie en AED-bediener. In één avond van 4 uren leer 
je hoe je een hartstilstand herkent, hoe je hartmassage en beade-
ming uitvoert (reanimatie) en een AED (defibrilleren) gebruikt. 
Slachtoffers van een hartstilstand zijn voor een overlevingskans 
afhankelijk van directe hulpverlening door omstanders. Door bin-
nen 6 minuten 112 te bellen, te reanimeren en defibrilleren, kan 
de overlevingskans oplopen tot 50 à 70 procent.
Kosten zijn bij de meeste zorgverzekeraars tot 100% vergoed. Geef 
je nu op!! scholten459@tele2.nl o.v.v. Reanimatie cursus l

De vrouwelijke klok wordt voor 
restauratie naar een gespeciali-
seerde klokkenmakerij in Duits-
land gebracht. Naar verwachting 

is deze midden december weer te 
horen in Berltsum en omstreken. 
Voor de volledige fotoreportage: 
kijk op www.berlikum.com l

Luidklok uit Koepelkerk 
Berltsum getakeld
Woensdagmiddag 4 oktober werd de luidklok van de Koepelkerk 
uit de toren gehaald. 

PCOB: Skiednis 
fan Joazef, profesij 
oer Jezus en Israël

De Protestantse Christelijke 
Ouderen Bond (PCOB) ôfd. Me-
nameradiel hie op moandei-
temiddei 18 septimber yn “de 
Molewjuk” te Bigummole har 
1ste  ledegearkomste fan it 
nije seizoen.

De 2de foarsitter Gosse Bootsma 
hjit eltsenien wolkom, benam-
men in grut oantal gasten. Nei 
de brûklike iepening is it wurd 
oan de sprekker dhr. H.Poot, dy’t 
as dûmny ferbûn is oan “Chris-
tenen voor Israël”. Hy hâldt 
ferskate lêzings. Fan’e middei is 
de titel: ”Geschiedenis van Jozef, 
profetie over Jezus en Israël”
Faak is de skiednis fan Joazef lê-
zen as it ferhaal fan de fromme 
soan fan Jakob dy’t nettsjinstean-
de alles wat him oerkaam, trou 
bleau oan syn leauwen.

Ds. Poot neamt ferskate fergely-
kingen fan Joazef en Jezus, sa as 
de nammen fan de broers en ek 
de haat fan minsken om harren 
hinne.  Joazef waard ferkocht 
troch Juda, Jezus troch Judas. 
Jozef komt yn in put telâne, Je-
zus oan’t krús. As Joazef kening 
fan Egypte wurdt, rêdt hy de 
wrâld fan de hûngerdea, Jezus is 
de  ”Rêder fan ‘e wrâld”. Nei de 
Babylonyske oerhearskjen kear-
den de joaden út de ballingskip 
werom nei Israël, no geane dêr 
ek in hiel soad joaden út de hiele 
wrâld werom nei Israël. Sa kin de 
skiednis sjoen wurde as in profe-
sij oer it libben fan Jezus en Gods 
plan mei it folk Israël.
Dûmny Poot neamt ek in protte 
bibelteksten, û.o. út de Psalmen.
Dan is der noch romte foar it stel-
len fan fragen, mar dêr wurdt 
gjin gebrûk fan makke. Alles wat 
der sein is, moat earst ferwurke 
wurde. De foarsitter betanket 
dûmny Poot foar dizze tige boei-
ende lêzing. Mei it sjongen fan 
Liet 868: 1 en 4 wurdt de gear-
komste slúten. De earstkommen-
de ledegearkomste is op 20 no-
vimber o.s. Dan komt dhr. Rienk 
Bouwman mei ”Ljocht en Skaad 
by Rembrandt” l

A.S.- J .

Boekenmarkt in de Vermaning
Zaterdag 18 november hoopt de Doopsgezinde Gemeente Berli-
kum weer een boekenmarkt te organiseren. Dat is al een traditie 
van tien jaar. Vroeger hielden we dat in de kerk, tegenwoordig in 
de Mennozaal, alles wat op kleinere schaal. 

Samar in Momint...

"Us Dick..."

Reünie Fûgelsang (periode 1972 tot 1978)
Afgelopen 16 september was een prachtige dag, want na 40 jaar kwam onze basisschoolklas weer 
bijeen! 

Na de eerste ontmoetingen en 
het delen van onze herinne-
ringen zijn we in het treintje 
gestapt en zijn we bij ieder ou-
derlijk huis langs gereden. Het 
ijsje bij de Poarte was alvast ons 
toetje voor de barbecue. Een hele 
gezellige en geslaagde dag! 
Op de foto van links naar rechts en 
van boven naar onder: Johan van Tui-
nen, Nynke Runia, Janke Nieuwhof, 
Jaap Plekkringa, Benny van der Wal. 
Meester Dijkstra, Gerard Siegersma, 
Aukje Ynema, Wilma Nijboer, Martha 
Steenbergen, Tineke Boomsma, Ytsje 
Vrij, Rinse de Jong. Klaas Johan Os-

inga, Yvonne van Zetten, Juf Lamsma, 
Alie Zijlstra, Anneke Geerstma, Ingrid 

van Wigcheren. Meester van Stein-
voorn, Elske Algra, Karla de Boer l



Redactieleden:
Henny van der Graaf
Jan Joostema
Dick Abma
Geertje Miedema
Henk Muller
Karina de Vries
Harmke Siegersma

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

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

Opmaak
Brandsma Offset Ferwerd
(Druk- en zetfouten voorbehouden)

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

Colofon 
Op'e Roaster

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

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

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

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

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

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

of artikelen te weigeren. 

Sluitingsdata voor de eerstvolgende editie van                        
Op ‘e Roaster
•  Advertenties dienen uiterlijk woensdag 8 november 2017 

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

•  Kopij dient uiterlijk woensdag 8 november 2017 op de          
redactie aanwezig te zijn via roaster.berlikum@gmail.com 

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
zaterdag 18 november 2017

 

■  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!

Sybren van Tuinen
registermakelaar - taxateur

Sybren van Tuinen

registermakelaar - taxateur

* taxaties (o.a.-gevalideerd NHG)

* aan- en verkoop onroerend goed

* lid VBO-Taxateurs Unie-SCVM-NRVT

Neem vrijblijvend contact op
via tel. 0629.07.03.03
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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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

VOOR AL 
UW 
TUINWERK 
GAAT DE 
DEUR 
ALTIJD 
OPEN! 
 

 
 
Hemmemawei 2 
9041 CD Berlikum 
0518 462667 
www.vantuinen.nl 

NAJAARSBEURT? Maak het niet moeilijker 
dan het is.

Voor een persoonlijke uitvaart 
word je gewoon lid van de 
uitvaartvereniging dichtbij.

www.dleberlikum.nl
dle.berlikum@gmail.com

0518-462375

 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

Volgende maand 
uw advertentie hier?

Voor meer informatie neem 
contact op met het bestuur

roasteradvertenties@gmail.com


