
Webeditie Op ‘e Roaster – September 2015 

Redactie 
Redactie Op ‘e Roaster: Henny van der Graaf (voorz.), Jan Joostema, Dick Abma, Henk 

Muller, Brigitte Matter, Geertje Miedema, Karina de Vries; e-mail kopij: 

roaster.berlikum@gmail.com. 

Redactie berlikum.com: Jeanet Terpstra, Romy Groenewoud, Ella Vis, Akke Zijlstra, Ilona 

Wetting; e-mail: berlikum@gmail.com 
Penningmeester Op ‘e Roaster en berlikum.com: Ella Vis 
e-mail advertenties: roasteradvertenties@gmail.com. 

Van de redactie: 
Het eerstvolgende nummer van Op ‘e Roaster komt uit op woensdag 21 oktober. De kopij 

dient uiterlijk maandag 12 oktober ingeleverd te zijn. 
De redactie houdt zich het recht voor kopij niet te plaatsen dan wel in te korten. De 

ingezonden stukken die worden geplaatst vallen niet onder verantwoordelijkheid van de 

redactie. 

Nieuws 
Beoefent u een aparte hobby of weet u iemand die dat doet. Loopt u tegen iets aan waarvan u 

denkt: ‘Hé, dat zou leuk zijn voor de krant’, aarzel niet, maar tip iemand van de redactie. 

Advertenties 
Advertenties levert u via roasteradvertenties@gmail.com. 

Verspreiding 
Op ‘e Roaster verschijnt 11 keer per jaar (3

e
 woensdag van de maand) in (delen van) de 

gemeentes het Bildt, Menameradiel, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en in de dorpen Ried, 

Boer, Dongjum, Oosterbierum, Sexbierum en Tzummarum. 

Geen krant? 
Mensen die geen krant hebben gekregen, kunnen een exemplaar afhalen bij de Spar. Klachten 

over bezorging kunt u doorgeven aan Van Leer en De Jong in Sint Annaparochie (0518) 

401222 
 
 
 

+ LOGO CBS De Fûgelsang  
Visles op de Fûgelsang 
Vrijdag 19 juni stond bij groep 7 in het teken van vissen. ’s Ochtends kregen de kinderen 

uitleg over vissen en over hoe ze moeten vissen. Daarna hebben de kinderen een tuigje 

gemaakt, een haakje aangeknoopt en een vis onthaakt. ’s Middags werd de theorie in de 

praktijk gebracht. Alle kinderen kregen een mooie hengel te leen. Ze wisten nu precies hoe ze 

zelf moesten vissen en dat is helemaal gelukt met een stuk of 10 gevangen vissen! 

+ foto’s “Vissen groep 7” (2x) + onderschrift: Dat valt allemaal nog niet mee! 
 

Zomerfeest groepen 1 t/m 3 
De laatste, zeer warme woensdag van het schooljaar werd het zomerfeest gevierd. De groepen 

1, 2 en 3 van de Fûgelsang zijn met het treintje door het dorp gegaan. Dat was een grote 

verrassing voor de kinderen! Voor het picknicken werd een plekje in de schaduw gezocht. Het 

was een geslaagde gezellige ochtend. 

+ foto’s “Zomerfeest” (3x) + onderschrift: De kinderen van groep 1 t/m 3 genieten van 

het warme weer. 
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+ LOGO PCOB & ANBO 
Utnoeging Mienskiplike PCOB/ANBO gearkomste. 
De lêste jieren ha de beide âlderbûnen mei sukses yn oktober in mienskiplike gearkomste  mei 

in ûntspannend karakter organisearre. Ek dit jier is it wer safier! 

Hjirby noegje wy alle 55-plussers yn ús gemeente út foar in geselliche middei op: 
 

- Tiisdei 6 oktober 2015 om 14.00 oere yn Nij Statelân te Menaam. 
 
It  “Leeuwarder Accordeon Ensemble” û.l.f. Sjaak v.d.Reijden  sil foar ús optrede. 
De tagongspriis (kofje as té ynbegrepen) is foar sawol leden, as gasten € 7.00. 
Oan’t sjen! 
 
 
 

Swalk 2015, it Frysk literêr festival, docht op sneon 19 septimber de Ioannis 

Teatertsjerke oan. 
Dit jier reizget Swalk opnij troch Fryslân, no fan fan freed 11 oant en mei snein 20 septimber. 

Swalk komt yn ferskate plakken rûnom troch de provinsje. Op freed 11 septimber set Swalk 

útein mei it Frysk Boekefeest. De njoggen dagen dêrnei swalket it festival troch Fryslân, mei 

de Fryske rasartysten Dette Glashouwer en Wiebe Kaspers as fêste gasten. It tema fan Swalk 

is dit jier ‘jild’. 

Teatermakster Dette Glashouwer treedt mei har teaterprogramma’s oer jild, banksystemen en 

ruilhannel gauris yn ’t bûtenlân op. Dette bringt foar Swalk in Frysktalich teaterprogram oer 

jild mei stand-up economy fol nij ynsjoch, seksy oplossingen en ‘rumble in the jungle’. Dette 

Glashouwer hat û.o. furoare makke mei ‘Suver Nuver’en hat optreden op De Parade en Oerol. 

Wiebe Kaspers - jong muzikaal talint - bringt in totaalprogram oer jild. Hy komponearret sels 

muzyk en skriuwt teksten, hat al eigen muzykprogramma’s makke, sa as ‘It Gouden fjild’ en 

is geregeldwei te sjen en te hearren op Omrop Fryslân en ek yn de teaters. In multy-talint dy’t 

mei Daan Slagter en Florian den Hollander it publyk nije, bekende en foaral klinkende muzyk 

hearre litte sil op in folslein eigen wize. 

Yn Wier is Simy Sevenster “special guest”. Sy is û.o. bekind fan ”Bildtspraak” en “Ut ‘e 

foarein”. Simy sil wat fertelle oer it boek dat sy oan it skriuwen is en dat him ôfspilet yn de 

omkriten fan Wier. 
Swalk biedt yn Wier ek romte om oer de nijste boeken te praten en foar oare keunstuteringen. 

Fansels binne ek de nijste Fryske boeken en it Kado- en Aksjeboek tidens it Swalkprogram te 

keap. By oankeap fan in Frysk boek krije jo it Kadoboek “De ferjilder” fergees. It is de 

fertaling fan “De vergelder” fan Maarten Toonder en giet, hoe kin it oars, oer jild. It 

Aksjeboek “Dy iene foto” is in boek mei in tal jeugdferhalen fan ferskillende Fryske 

skriuwers. 
Op 20 septimber, de lêste dei fan Swalk, jildt “De ferjilder” of “Dy iene foto” as ferfierbewiis 

foar de bussen en treinen fan Arriva en Qbuzz yn Fryslân en foar de treinen ek yn Grinslân. 

(Dus gjin yntsjek nedich, mar ‘De ferjilder’of ‘Dy iene foto’ sjen litte). 
Mear ynformaasje is te finen op www.swalk.nl (Frysk- en Nederlânsktalige ferzje). 
 

Swalk 2015 - Frysk literêr festival 
Sneon 19 septimber om 20:00 oere 
Ioannis Teatertsjerke, Lautawei 5a, Wier 
Tagong € 5,00 
Reservearje: l.bonnema@tresoar.nl. of: 058 – 7890740 / 7890792 (op wurkdagen en foar 

15.00 oere) 
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of: s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123 

www.ioannistheatertsjerkewier.nl 

+ foto’s “19-09-2015 Swalk - Wiebe” & “19-09-2015 Swalk – Dette” + onderschrift: De 

fêste gasten fan Swalk: Wiebe Kaspers & Dette Glashouwer. 
 
 
 

+ LOGO ‘it Heechhout’ 
J&M Theaterwurk in 't Heechhout 
Op zaterdag 10 oktober spelen Jan Arendz en Marijke Geertsma hun succesvolle   in het 

dorpshuis 't Heechhout in Berltsum. De voorstelling begint om 20.00 uur. 
 

In 2014 ging "It Jubileum" met veel succes in première. De boekingen verliepen zo snel dat 't 

Heechhout te laat was. Gelukkig waren we nu op tijd en zijn we er in geslaagd om "It 

Jubileum" in Berltsum op de planken te brengen. Laat deze kans niet voor bij gaan! 
 

In december 2012 hebben Jan en Marijke na 38 jaar afscheid genomen van Tryater. 

In 2014 was het 40 jaar geleden dat zij voor het eerst in de Friese beroepstoneelwereld 

waren te zien. 

Jan en Marijke zijn niet alleen collega’s maar ook al bijna even lang getrouwd. 

Deze voorstelling gaat daarom ook over het wel en wee van een acteursechtpaar in- en ook 

buiten de schijnwerpers. 

Naast een schat aan informatie over wat de acteurs op het toneel hebben meegemaakt, gaat de 

voorstelling ook over de drukke werkzaamheden in combinatie met kinderen. 

Maar ook het thema ouder worden en de verandering die daar mee gepaard gaat, komt aan de 

orde. Dit allemaal gesitueerd in Friesland, met zijn uitzonderlijke culturele landschap. 
 

In de voorstelling "It Jubileum" vieren Jan en Marijke niet alleen hun 40 jarig jubileum 

samen, maar ook met het publiek het 60 jarig jubileum. 

Door er nog 20 jaar bij op te tellen, putten zij niet alleen uit eigen ondervinding, maar laten zij 

ook nog een licht schijnen over de toekomstige 20 jaar. 

Toekomstjaren waar niemand nog van kan weten, wat er zal gebeuren… 

Graag tot ziens op 10 oktober in 't Heechhout. 
 

De kaarten kosten € 15,- voorverkoop bij kapsalon Gretina Bûterhoeke 30 Berltsum 

+ foto “j&m.jpg” + onderschrift: Een terugblik op 40 jaar wel en wee, zowel op de 

planken als privé… maar ook een voorschot op de komende 20 jaar. 
 
 
 

AFSCHEID VAN BERLTSUM  
(met pijn in het hart) 
Na 48 jaar in Berltsum te hebben gewoond hebben Karel en Hiske Biesma afscheid van hun  
geliefde woonplaats moeten nemen.  
Karel kwam uit Surhuisterveen en Hiske kwam uit Peins, maar toen Karel het bedrijf van zijn 

baas (Fa. De Jong – commissionair in groenten en fruit) in Berltsum kon overnemen, was de 

keus snel gemaakt en werd besloten in Berltsum te gaan wonen. Eerst hebben zij 10 jaar in de 

Buorren gewoond, in het pand waar nu Kapsalon ‘t Steegje is gevestigd. Daarna konden zij 

het pand aan de Hofsleane kopen, waar beneden de opslag van de groente en het fruit was en 

zij boven woonden. Een ideale locatie, zo vlak bij de veiling van Berltsum. In het pand was 

eerder Garage Rotgans gevestigd. Toen de fam. Biesma het pand overnam, stond voor het 

pand nog de benzinepomp. Deze werd door Hiske bediend, waardoor zij ook heel snel 
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inburgerde in Berltsum. Naast de bediening van de pomp was de boekhouding haar 

verantwoordelijkheid binnen het bedrijf en was Karel dagelijks op pad om zijn handel te 

verkopen. Later werd een vrachtwagen gekocht om de goederen te bezorgen.  
Om snel ‘tussen’ de Berltsumers te komen, werd deelgenomen aan allerlei activiteiten. Men 

ging naar de uitvoering van het korps en de gymnastiekvereniging, werd lid van het kerkkoor 

van de Doopsgezinde kerk en was lid van de St. Nicolaas commissie van Lyts Libben. 

Daarnaast heeft Karel jarenlang in het bestuur van de IJsclub gezeten. Ook leerde Karel 

kaatsen. Omdat hij uit de Wâlden kwam, kon hij niet kaatsen en dat blijkt ook wel want hij 

presteerde het eens om in al zijn enthousiasme een tegenstander een bloedneus te slaan. 

De familie Biesma kijkt terug op een plezierige tijd in Berltsum waarin gemeenschapszin 

alom aanwezig was. Met name aan het gehuwden- en verloofdenbal op de avond voor de 

Kermis, denken zij met veel plezier terug.  
Niet lang nadat de veiling van Berltsum dicht ging, is ook de fam. Biesma gestopt met hun 

bedrijf, zo rond het jaar 2000. In verband met afnemende gezondheid werd gezocht naar een 

lichter beroep en dat werd gevonden als bezorger van auto-onderdelen bij Wensink. 
Eind 2014 is Karel naar Nij Statelân in Menaam verhuisd en Hiske heeft daar in juli ook haar 

intrek genomen. Vanuit hun nieuwe woning willen zij alle Berltsumers bedanken voor de 

plezierige tijd die zij in Berltsum hebben gehad en wensen iedereen alle goeds toe. 
 
 
 

+ LOGO Hûnekopkes 
Hierbij de tweede editie van de nieuwe rubriek “Hûnekopkes”. We sluiten hiermee we aan bij 

de belevingswereld van jongeren, maar juist de ouderen willen we uitnodigen om te reageren. 

Opmerkingen die rondom ons thuis, gezin, werk en verenigingen worden gemaakt en die leuk 

zijn om samen te delen. Vooral bedoeld om verder te gaan met een glimlach. Stuur uw 

opmerkingen naar redactie van de “Op ‘e Roaster” met de opmerking “Hûnekopke”. Samen 

met u als lezers willen we deze rubriek vullen waarbij oorsprong van de opmerking niet is te 

herleiden.  
 

Inzendingen van deze maand: 
Toen Kees drie was, stelde hij op een dag de volgende filosofische vraag: “Mam, waar was ik 

toen ik er nog niet was?” Ik vertelde hem toen dat hij nog een eitje was in mama's buik. Na 

een minuut nadenken kwam hij terug: “Maar mama, als ik een eitje was, was jij dan een kip?” 
 

Mijn dochter kwam op de kleuterschool met nieuwe schoentjes en zei enthousiast tegen juf: 

"Kijk eens juf, ik heb nieuwe schoenen". Juf vond ze erg mooi en vroeg "Waren je oude 

schoenen te klein geworden?” Waarop mijn dochter zei: "Nee hoor juf, mijn voeten waren te 

groot".  
 
Van oma hadden we vlees gekregen en in de diepvries gelegd. Helaas overleed oma. Na enige 

tijd kwam het "vlees" toch nog gebraden op tafel. Papa zegt "Kijk dit hebben we nog van oma 

gekregen". Waarop Emma (4) antwoordt; "Heeft ze die dan naar beneden gegooid!?"  
 

Wy rinne op in reinige dei troch de Efteling. Nei twa dikke buien seit Henkie (5): “It is hjoed 

al twa kear droech wurden.” 
 

Uw bijdrage kunt u sturen naar: roaster.berlikum@gmail.com onder vermelding van 

“Hûnekopkes” 
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Krasse oudjes op reünie Berltsum 
Dit jaar kwam, al voor de 6e keer, op 5 september een schoolklas van de openbare lagere 

school in Berltsum voor een reünie bijeen. Vanaf 1992 ontmoeten de “krasse knarren” elkaar, 

aanvankelijk eens in de 5 jaar, maar door de hogere leeftijd is nu gekozen voor 3 jaar. Getuige 

de opkomst kan gerust gesproken worden van een doorslaand succes. Nu kwamen maar liefst 

28 oud-leerlingen (allen tussen de 73 en 75 jaar!) ’s morgens om half elf naar de 

consistoriekamer van de Doopsgezinde kerk. 
Onder hen meester Lussing, 91 jaar en – helaas – nu zonder echtgenote; zij overleed dit 

voorjaar. En verder Lammert Schiphof uit Tsjechië en Jetze Dusselaar uit Nieuw Zeeland. 

Jammer dat Eentje de Jong uit Californië (Amerika) zich deze week moest afmelden wegens 

ziekte. 

De dag werd begonnen met de gebruikelijke omhelzingen, koffie en oranjekoek, terwijl al 

heel gauw interessante verhalen werden verteld en foto’s (vaak van de kleinkinderen) werden 

getoond. De stemming zat er meteen volop in, kenmerkend voor alle reünies tot-nu-toe. 
Na de gebruikelijke groepsfoto werd een oude dorpsfilm getoond en werd de oudheidkamer 

“De Grúsert” bezocht; daar kon men (jeugd-)herinneringen aan vroeger ophalen via oude 

foto’s en verhalen van âld-Berltsum. Intussen had de reüniecommissie gezorgd voor een tafel 

met heerlijke broodjes. 

Niemand had blijkbaar deze dag behoefte aan een “middagdutje”, want ’s middags reden we 

in auto’s via een rondrit door Berltsum met een blik op de “Brede School” en het 

“Doarpsplein” richting Oude Bildtdijk. Daar ontving kunstenaar Hendrik Elings ons in zijn 

atelier en hij vertelde over zijn prachtige werken. Natuurlijk kwamen ook de verhalen over 

tafel van zijn vader en Berltsumer Rint Elings, die we allemaal zo goed gekend hebben. Door 

tijdgebrek moesten we een bezoek aan de vlindertuin in Oude Bildtzijl overslaan. Echter alles 

werd goedgemaakt in eetcafé “Het Graauwe Paard”, waar soep, warme vleessoorten en een 

ijsbuffet erin gingen als de “bekende boter”. 
Na de vorige reünies (een “kuierke” troch Berltsum, een boottocht, fietsen en eten in Wier, de 

See-dykster Toer en de Berltsumer Feilingdei) had de commissie deze keer gekozen voor een 

enigszins culturele inslag. “Wat wie it wer noflik, ik hoopje op 2018”, zo zei iemand na 

afloop van deze geslaagde dag. En dat zegt genoeg! 

+ Foto “Foto Reünisten” 
 
 
 

+ LOGO Stichting Welzijn Middelsee 

Kofjemoarn Berltsum. 
Iedere laatste woensdag van de maand organiseert Stichting Welzijn Middelsee een 

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

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

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

buurvrouw of buurman te praten. 

Let op: De eerst volgende keer zal zijn op woensdag 30 september van 10.00 – 14.00 uur 

in It Heechhout. 
We schuiven dan aan bij de gezamenlijke startbijeenkomst van het activiteiten seizoen in 

Berltsum. Die wordt georganiseerd door de werkgroep Berltsum Foarút i.s.m. de kofjemoarn, 

de Zonnebloem en Stichting Welzijn Middelsee. 
 

Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de werkgroep Berltsum Foarút en 

meegenomen met wat hun plannen zijn. Wat willen we, wat kunnen we, maar vooral wat 
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willen de inwoners van Berltsum? Hoe kunnen we in gezamenlijkheid de leefbaarheid in het 

dorp behouden en zo nodig vergroten? 
Samen met u willen wij ervoor zorgen dat een ieder op zijn eigen manier deel kan nemen aan 

de activiteiten in het dorp. 
 

Datum: Woensdag 30 september 
Tijd:  10.00 – 14.00 uur 
Locatie: It Heechhout 
Entree: Eigen bijdrage van € 5,00 p.p. (inclusief koffie/ thee en lunch)  
 

Opgave: voor deze bijeenkomst kunt u zich tot 23 september 2015 opgeven bij Sieta Kuipers 

tel: 0518-460805  of via s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl 
 

Mocht u vervoer nodig hebben wilt u dan zo vriendelijk zijn om dit tijdens de aanmelding 

door te geven? 
 

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

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

van Stichting Welzijn Middelsee.0518-460805  ( e-mail: s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl )  
 
 
 

+ LOGO “Berltsum Foarút” 

Berltsumer Beamkes. 
We hebben er al veel over gesproken maar dan eindelijk is het zover. 
Tijdens de gezamenlijke start bijeenkomst op woensdag 30 september in het Heechhout 

zullen we de Beamkes aan u presenteren en u van enige uitleg hierover voorzien. 
In de dagen daarop  zullen de Beamkes op verschillende locaties waar veel mensen komen 

geplaats worden. U kunt de Beamkes vinden in o.a - De Spar, Het Groene Kruis gebouw en 

Berlinga State. T.z.t. zullen deze locaties zo nodig uitgebreid worden. 
 

De Beamkes komen dus op verschillende locaties te staan waar men vervolgens terecht kan 

om middels een briefje een klus, wens of behoefte aan de man te brengen. 
De werkgroep zal mensen proberen te koppelen door verbindingen te leggen aan de hand van 

de briefjes die op de Beamkes aan gebracht worden. Maar de Beamkes zijn niet alleen 

bedoeld als vraag beamkes. Het liefst zien we dat het Beamkes worden waar mensen ook iets 

aanbieden, bijvoorbeeld hulp bij het boodschappen doen, medicijnen halen , uitleg over 

computergebruik etc. Om het gehele dorp jong en oud te bereiken komt er ook een digitale 

versie van de Beamkes. 
 

Via de Beamkes proberen we de vraag en aanbod van mensen in beeld te krijgen en een 

koppeling te leggen. In de meeste gevallen zullen de dingen zo opgelost kunnen worden en 

regelt men het zelf onderling. Maar het kan ook voorkomen dat de vraag of het aanbod 

complexer is en hiervoor doen we dan een beroep op een vrijwilliger. Van de vrijwilliger 

vragen wij om de briefjes op de Beamkes in de gaten te houden dat deze niet te lang blijven 

hangen en dat er wat mee gedaan wordt. Hiervoor kan de vrijwilliger rekenen op 

ondersteuning vanuit de Vrijwilligers Centrale van Stichting Welzijn Middelsee. 
 

Wilt u meer weten of bent u misschien wel geïnteresseerd om hier als vrijwilliger aan mee te 

werken kom dan naar de gezamenlijk bijeenkomst op woensdag 30 september van 10.00 – 

14.00 uur in it Heechhout te Berltsum. Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over 
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mailto:s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl
mailto:s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl


Webeditie Op ‘e Roaster – September 2015 

de werkgroep Berltsum Foarút en meegenomen met hun plannen. Zie ook de uitnodiging 

elders in deze editie van Op ‘e Roaster. 
 

Namens de werkgroep Berltsum Foarút 

+ afbeelding “Boom”  
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Infrarood verwarming voor clubgebouw Kaatsvereniging Berlikum 
Infrarood verwarming is bezig aan een stevige opmars. De vraag naar infrarood panelen 

neemt toe. 
Pionier van het eerste uur, Durk Miedema van Profijtwarmte vindt het logisch. “Langzaamaan 

dringt door dat infrarood verwarming totaal iets anders is dan het stroom vretende elektrische 

kacheltje, dat we vooral niet te lang mochten aanzetten.” Integendeel. 

Infrarood verwarming is 
● zuinig in gebruik; 
● verspreidt een zonnige warmte; 
● ideaal voor mensen met een stofallergie; 
● in aanschaf en qua installatie voordeliger dan een cv-installatie; 
● nagenoeg onderhoudsvrij en heeft een lange levensduur; 
● onafhankelijk van gas.  

Kaatsvereniging kiest voor infrarood 
Ook voor Kaatsvereniging Berlikum genoeg redenen om te kiezen voor infrarood 

verwarming. Sinds 2006 beschikt de vereniging over een prachtig clubgebouw. Aangezien 

kaatsen een zomersport is werd er indertijd geen verwarming aangelegd. Maar gaandeweg 

kwamen er, buiten het kaatsseizoen om, steeds meer activiteiten bij en groeide het verlangen 

naar verwarming. Bouwkundig tekenaar Engele Bouwma, wedstrijdsecretaris en vooral ook 

de conceptdenker binnen de vereniging, noemt de keuze voor infrarood verwarming een 

weloverwogene. “Aanvankelijk was ik best wel sceptisch. Ik was bang dat infrarood panelen 

tussen de balken van het piramidevormige dak afbreuk zouden doen aan het ontwerp. Maar nu 

ze er hangen, is het helemaal niet storend.” 

Eenvoudige installatie infrarood panelen 
De installatie was een fluitje van een cent. De vereniging beschikt over een peloton 

vrijwilligers, handige Henkies waar je u tegen zegt. “In anderhalve dag hebben we met 5 man 

de klus geklaard. Elektrisch was er al. We moesten alleen de groepen uitbreiden en natuurlijk 

de kabels netjes wegwerken en aansluiten.” Het resultaat oogt uiterst professioneel. Zelfs de 

aansluitingen naar de thermostaten zijn weggewerkt. 

Voor de vereniging bedroeg de aanschaf een kleine € 3000,00. Een flinke hap uit de 

verenigingskas. Genereuze donaties van de Vrienden van de vereniging, sympathisanten en de 

Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier, maakten de investering mogelijk. 

“Hadden we voor een cv-installatie gekozen, dan had dat nooit voor dit geld gekund”, weet 

Engele. “Het aanleggen ven een cv-installatie met al het breek- en leidingwerk dat daarbij 

komt kijken, is geen vrijwilligerswerk meer. Bovendien besparen we ons nu een 

gasaansluiting en vastrechtkosten.”  

Kosten stroomgebruik 
De 8 panelen leveren samen zo’n 5000 watt. De kosten van gebruik vallen reuze mee. Engele 

illustreert het met een simpel rekensommetje. “Stel, we willen in de koude periode de kantine 

naar kamertemperatuur verwarmen, dan kost ons dat ongeveer een euro per uur aan energie. 

Zet daar de verkoop van pakweg 30 kopjes koffie tegenover, dan hebben we de kosten er ruim 

uit." 
Die consumpties, dat halen ze daar bij de kaatsvereniging wel. Resultaten uit het verleden 

mogen dan wel geen garantie geven voor de toekomst, alles wijst erop dat het kaatstalent in 

Berltsum voor de nodige reuring blijft zorgen.  

+ foto “kaatsvereniging infrarood” + onderschrift: Ze zitten er warmpjes bij, bij de 

kaatsvereniging. Met dank aan alle sponsoren! 
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BERN MEI IN FERHAAL: ERRYN REITSMA 
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Erryn Reitsma. Hij is leerling van OBS Lyts 

Libben en is, nu de grote vakantie alweer enkele weken voorbij is, begonnen in groep 8. Een 

belangrijk schooljaar waarin de keuze wordt gemaakt voor de vervolgstudie. In het 

onderstaande verhaal vertelt hij ons iets over zichzelf. Onder meer horen wij iets over zijn 

hobby’s, school en hoe hij het vindt om in Berltsum te wonen. Ook horen wij nog even van 

Erryn waar hij met zijn ouders en zus op vakantie is geweest. Kortom veel leesplezier 

gewenst met het verhaal van Erryn Reitsma! 
 

Mijn naam is Erryn Reitsma en ben twaalf jaar. Mijn vader heet Douwe en mijn moeder heet 

Nanet. Ook heb ik nog een zus, zij heet Amarins. 
Ik hou van heel veel sporten, maar toch het meest van voetbal. Ik praat veel over voetbal maar 

het liefst speel ik voetbal uiteraard. Ik speel in de C2 van SC Berlikum en ben aanvaller.  

Naast het voetballen speel ik ook graag het voetbalspel FIFA op de PC. 
De eerste weken in groep 8 zijn mij wel goed bevallen en vind het dan ook leuk! Ik ben 

overigens ook de school-oudste van alle kinderen! 
Dit jaar zijn wij met ons gezin acht dagen naar Mallorca (Spanje) geweest. Het was er heerlijk 

weer! Veel zon en lekker eten!! 
Ook ben ik samen met mijn vader en kameraad Colin de Boer naar de open dag van Ajax 

geweest en later nog met mijn vader, mijn oma en Rick de Brouwer naar de Champions 

League voorronde wedstrijd tussen Ajax en Rapid Wien.  
Zoals ik al zei en jullie ook kunnen lezen is voetbal mijn grootste hobby en daarnaast “Chill” 

ik graag met vrienden! 
Naar school gaan vind ik leuk en rekenen is mijn lievelingsvak. Als alles goed gaat ga ik 

volgend jaar op de fiets naar een mij nu nog niet bekende opleiding in Leeuwarden. Ik wil 

later graag Technicus bij Defensie worden.  

In Berltsum kun je volop sporten en dat vind ik goed en leuk. Ik heb overigens wel een hekel 

aan verliezen!! 
Misschien zou het wat zijn in de toekomst als je een abonnement op alle sporten zou kunnen 

nemen in Berltsum tegen een vast maandbedrag. 

Ik vind het leuk om in Berltsum te wonen en zoals het nu staat zou ik best voor altijd hier 

willen blijven.  
Ik vind het overigens wel jammer dat er zo weinig winkels zijn in Berltsum. 
De dorpskrant “Op ‘e Roaster” ken ik wel en het is leuk dat er in deze rubriek jongeren 

worden voorgesteld. De dorpskrant moet wat mij betreft dan ook blijven bestaan! 

Het is namelijk belangrijk voor jeugdigen om hun verhaal kwijt te kunnen! 
 

Tot zover de bevinding van Erryn Reitsma in deze jeugdrubriek. Volgende maand mogen we 

weer een ander jeugdig persoon uitnodigen voor een vervolg! 

+ foto’s “Erryn.jpg” & “Erryn 3.jpg” (of een keuze maken tussen deze beide 

afbeeldingen) 
 
 
 

Nieuws uit de Vermaning 
Zondag 6 september hadden wij als Doopsgezinde gemeente Berlikum onze “Startzondag”. 

De PKN Berltsum is inmiddels óók uit de startblokken. Wij wensen onze Berltsumer 

zusterkerk een goed en vruchtbaar winterseizoen. 
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Doopsgezinde Wereldcongres Harrisburg U.S.A. 
Onijdes Sijtsma is samen met zijn vrouw Jansje naar dit gebeuren geweest in juli van dit jaar. 

Hij heeft ongeveer 1500 foto’s genomen. Een selectie hieruit wil hij graag laten zien aan alle 

geïnteresseerde Berltsumers op donderdag 15 oktober aanstaande. In de Vermaning, aanvang 

20:00 uur. Natuurlijk met de nodige enthousiaste verhalen.  Bijvoorbeeld over ontmoetingen 

met mensen die ooit in Berlikum te gast waren… Toegang vrij, de koffie staat klaar. Ter 

bestrijding van de kosten collecte bij de uitgang. 
 

Boeken, boeken, … 
Zaterdag 21 november hopen wij weer een complete Boekenmarkt XL te houden in onze 

kerk. Met prachtige quilts aan de wanden, gemaakt door mw. Zandringa uit St. Annaparochie. 

In de Mennozaal weer gezellig buffet met snert, roggebrood en spek. Heeft u nog boeken over 

– vast wel – dan kunt u die brengen naar de familie Sijtsma, Vermaningstrjitte 5, telefoon 

461656. Of viaE-mail: onijdessijtsma@hotmail.com . Bij voorbaat hartelijk dank! 
 

Bernard Posthumus  
 
 
 

In oktober krijgt Berltsum duidelijkheid van de gemeente Menameradiel over het plan 

voor een multifunctioneel centrum (MFC). 
Wethouder Arend Dijkstra zegde dat donderdag toe in de raad na vragen van de PvdA, FNP 

en Gemeentebelangen. Alle partijen hadden van de werkgroep MFC Berltsum een mail 

gekregen waarin gesteld werd dat het van gemeentezijde wel heel lang stil blijft. 

Verschillende verenigingen in Berltsum willen hun huidige onderkomen verlaten voor een 

nieuwe accommodatie in de Kruiskerk, die daarvoor verbouwd moet worden. Het 

multigebouw kost 1,8 miljoen euro. Daaraan zou de gemeente 625.000 euro subsidie bij 

moeten dragen. 

  
Bron: Leeuwarder Courant 

+ foto “MFC” 
 
 
 

+ LOGO Muzykferiening OpMaat 
Berltsumer Kuiertocht 
Op zaterdag 26 september 2015 organiseert muzykferiening OpMaat’ te Berltsum een 

kuiertocht. Er zijn 4 prachtige routes uitgezet rond Berltsum met lengtes van: 5, 10 , 15 en 25 

kilometer. 
 

De start is vanaf het oefenlokaal De Klinker, Hôfsleane 21 te Berltsum. 

De starttijden en deelnamekosten (bij opgave) zijn als volgt: 

25 km tussen 9.00 en 10.00 uur, kosten € 5,- 

15 km tussen 10.00 en 12.00 uur, kosten € 5,- 

10 en 5 km tussen 10.00 en 14.00 uur, kosten 10 km € 5,- en 5 km € 3,-. 
U kunt zicht opgeven via de mail: s.joostema@upcmail.nl. 
 

Mocht u besluiten geen gebruik te maken van de mogelijkheid om u van te voren op te geven 

dan kunt u natuurlijk ook inschrijven bij de start, alleen rekenen we dan een euro startgeld 

meer. De deelnemers hebben tot 17.00 uur de tijd om de route te lopen.  Meer informatie is te 

vinden op www.opmaatberltsum.nl en www.facebook.com/Muzykferieningopmaatberltsum  

mailto:onijdessijtsma@hotmail.com
http://www.opmaatberltsum.nl/
http://www.facebook.com/Muzykferieningopmaatberltsum
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+ LOGO Gymnastiek Vereniging Berlikum 
Uitnodiging voor de uitvoering van Gymnastiek Vereniging Berlikum 
Op zaterdag 3 oktober aanstaande organiseert GVBerlikum weer een uitvoering. Drie jaar 

geleden hebben we de uitvoering in Stiens gedaan en was het thema “Zomer”. Dit jaar hebben 

we als thema “CIRCUS” gekozen. En uiteindelijk is dat niet alleen het thema maar gaan we 

ook daadwerkelijk een circus naar Berlikum halen! 
We hebben Circus Salto, onder leiding van Sander Balk, bereid gevonden om met ons te gaan 

samenwerken. De leden van de gymnastiekvereniging zijn al vóór de zomervakantie 

begonnen met het instuderen van hun show-onderdeel en hebben er heel veel zin in.  
We heten u als hooggeëerd publiek dan ook hartelijk welkom in de circustent die op het 

dorpsplein zal staan. U kunt dan komen kijken naar een mooie familievoorstelling waarbij de 

verschillende trainingsgroepen van GVBerlikum hun ‘kunsten’ zullen vertonen. De 

onderdelen van de gymnasten worden afgewisseld met leuke acts van Circus Salto.  
Deze uitvoering, in combinatie met het circus, is bedoeld voor alle inwoners van Berlikum (en 

omstreken). Dus ook als u geen directe band heeft met de gymnastiekvereniging maar het 

gewoon leuk vindt om met uw kinderen naar het circus te gaan, bent u van harte welkom.  
 

Kaarten voor de voorstelling zijn te koop bij de volgende verkooppunten: Fleurich, blommen 

& mear, Bakkerij Wijnsma en bij Keunst & Kids. De kaartjes kosten € 5,- per persoon voor 

volwassenen en € 3,- per persoon voor kinderen t/m 12 jaar. 
De eerste voorstelling is ’s middags om 15.00 uur en bij voldoende belangstelling kunnen we 

’s avonds om 19.00 uur nog een tweede voorstelling doen. Dus: Komt dat zien!!! Circus in 

Berlikum!!! 

+ foto “Tent_Circus_Salto” + onderschrift: Voor meer informatie over Circus Salto zie 

www.circussalto.nl 
 
 
 

Berltsumer PC winnares! 
Dorpsgenoot Ilse Tuinenga heeft als debutant, samen met Manon Scheepstra en Sjoukje 

Visser, de 39
e
 editie van de Dames PC gewonnen. Een geweldige prestatie waar we in deze 

krant natuurlijk ook nog even aandacht aan wilden besteden. 

+ foto “Dames PC 2015” + onderschrift: v.l.n.r. Sjoukje, Manon & Ilse 

http://www.circussalto.nl/
http://www.circussalto.nl/

