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Jubileumprijsvraag ter gelegenheid van 20 jarig bestaan Op „e Roaster 

Dit jaar is het 20 jaar geleden dat Dorpskrant Op „e Roaster werd losgeweekt van 

Berlikumer Belangen en verder ging als zelfstandige stichting. Als redactie vinden we dit 

reden voor actie en dat doen we in de vorm van een prijsvraag, waarvan u de 

antwoorden in deze krant vindt. Onze toch al goed gelezen krant, wordt nu nog beter 

gelezen. 

De spelregels: U mailt de oplossing naar Roasterprijsvraag@gmail.com of als u geen e-

mail heeft doet u op Krússtrjitte 2 een briefje met de oplossing door de bus. U hoeft 

alleen aan te geven: Vraag 1 gevolgd door a, b of c, vraag 2 etc. Uiteraard moet ons 

duidelijk zijn van wie de oplossing komt, dus uw naam, adres en telefoonnummer graag 

duidelijk vermelden. 

Uit de goede inzendingen trekken we drie winnaars, die elk een cadeaubon van € 

20,00 ontvangen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Redactieleden en 

hun gezin zijn uitgesloten van deelname. We wensen u, jullie veel succes! 

 

 

1) De winkel van fietsspecialist Rein Faber heeft als adres: 

a) W. Alexanderplein 22, Franeker 

b) W. Alexanderplein 24, Leeuwarden 

c) W. Alexanderplein 22, Leeuwarden 

 

2) Bij Salon Grietje kun je terecht voor: 

a) schoonheidssalon, huidverzorging, modeaccessoires, parfumerie en zonnestudio 

b) schoonheidssalon, huidverzorging, voetverzorging en modeaccessoires 

c) schoonheidssalon, huidverzorging, parfumerie, modeaccessoires en nagelstudio 

 

3) TechniService Tijsma staat voor 

a) Energiek in Techniek 
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b) Allround in Techniek 

c) Talent in Techniek 

 

4) Schiphof & Van Schepen schilders & glashandel heeft als slogan: 

a) Vakmanschap is nooit te duur 

b) Vakmanschap hoeft niet duur te zijn 

c) Voor vakmanschap bent u bij ons op het goede adres 

 

5) Bouwbedrijf Bijland heeft als websiteadres: 

a) www.bijlandberlikum.nl 

b) www.bouwbedrijfbijland.nl 

c) www.bijlandbouwbedrijf.nl 

 

6) Kapsalon ‟t Steegje heeft: 

a) woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tarief 

b) dinsdag kleuren en knippen tegen een aantrekkelijke korting 

c) donderdag haarverzorgingsproducten met 10 % korting 

 

7) Bel Johan van der Graaf voor: 

a) het beste resultaat 

b) uw administratieve werkzaamheden 

c) ontwerp van uw website 

 

8) Rondaan Carrosserie en Wagenbouw B.V. biedt: 

a) Een goede service voor uw transport 

b) Een goede basis voor uw wagenpark 

c) Een goede basis voor uw transport 

 

9) De slogan van Van Dokkumburg luidt: 

a) Vakmanschap om op te vertrouwen 

b) Garantie om op te bouwen 

c) Vakmanschap om op te bouwen 

 

10) Afvoer verstopt? Dan moet je zijn bij: 

a) Tendens 

b) Klus- en montagebedrijf Van der Tuin 

c) Bouwbedrijf Zijlstra 

 

11) Oki Doki biedt: 

a) voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse en vakantie opvang 

b) tussenschoolse, naschoolse, flexibele en vakantie opvang 

c) voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse en flexibele opvang 

 

12) De Pôlle is op zaterdag geopend van: 

a) 8.00-16.00 uur 

b) 8.30-16.00 uur 

c) 9.00-16.00 uur 

 

 

 

http://www.bijlandberlikum.nl/
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Minsken mei in ferhaal 

Mensen van verschillende pluimage, oude mensen, jonge mensen, velen hebben een 

verhaal, vanuit verschillende invalshoeken. Als redactie van Op ‘e Roaster gaan we op 

(be)zoek bij (naar)  mensen van wie wij denken dat ze een verhaal hebben, dat onze 

lezers interessant vinden. Heeft u tips voor deze rubriek, dan zijn deze welkom bij de 

redactieleden. Deze maand het verhaal van Jan en Barber Bouwma. 

Jan en Barber diamanten paar in Berlikum 

Zestig jaar delen zij als getrouwd echtpaar lief en leed, een mijlpaal in het leven die 

slechts voor weinigen is weggelegd. Nu zijn Jan en Barber Bouwma beide 82 jaar en 

verkeren nog steeds in een gezondheid die het toelaat om op de Kamp nog zelfstandig te 

kunnen wonen. Op de vraag hoe het allemaal begon tussen de twee volgen geen 

spectaculaire ontboezemingen maar moet eerst even ver in het geheugen worden gespit. 

“Jan syn suster wie wol wat in freondinne fan my en sneins mochten wy graach as 

ferdivedaasje efkes sjoele. Eigenliks neist it sjongen by it oargel ús ienichste fertier. Sa 

moete ik Jan en kaamen wy byinoar.” Na een verkeringtijd van een drietal jaren werd de 

grote stap genomen en volgde het gemeentelijk huwelijk in Menaldum en de kerkelijke 

bevestiging in de  gereformeerde kerk in Berlikum aan de Wiersterdijk, op de plek waar 

nu Welgelegen staat. Het begin van een groot avontuur dat nu nog steeds voortduurt. 

Reeds hun gehele leven wonen de beide echtlieden in Berlikum. Bij het begin van hun 

huwelijk in de “Grusert”, een straat die vele ouderen nog in het geheugen staat gegrift. 

Het is een niet meer bestaande straat waar de armoede in die tijd hoogtij vierde. “It wie 

der sa massaal. Safolle minsken op in lytse romte. We hiene ek net ús eigen wc, mar je 

wisten doe net better.” Nu wonen ze al weer ruim 50 jaar op de Kamp en dat was 

meteen in het begin al een flinke stap vooruit, al was het maar vanwege de ruimte. Toch 

werden de eerste drie van hun vijf kinderen aan de “Grusert” geboren. Drie jongens en 

aan de Kamp werden nog twee jongens geboren. Op vakantie gaan was er niet bij, maar 



tochtjes met de fiets naar mooie plekken in Friesland zoals Beetsterzwaag vormden een 

goed alternatief. “As wy op ien dei mar hinne en wêrom koene.” 

Jan  hielp in zijn jonge jaren zijn vader, die gernier was, op het land en veel vrije tijd was 

er voor hem niet. Het was gehuurd land en toen ook de aardappelmoeheid zijn intrede 

deed was de optie om voor zich zelf te beginnen van de baan.  Gelukkig kon  toen werk 

vinden op de veiling waar hij als een soort “manusje van alles” fungeerde. Helaas was dit 

werk van korte duur toen de werkzaamheden rond de veiling afnamen en Bouwma niet 

langer kon blijven. Barber herinnert zich de woorden van de directeur nog goed toen 

gevraagd werd waarom het werk ophield:”het is hier geen filantropische instelling!” En 

hoewel de betekenis van dat woord verder in Berlikum vrijwel onbekend was konden ze 

het daarmee maar doen. Gelukkig kon Jan  daarna de kosters post van zijn vader 

overnemen die deze functie maar liefst 35 jaar had vervuld. Ruim vijf jaar zou Bouwma 

dit werk verrichten totdat hij solliciteerde voor de functie van conciërge aan de 

huishoudschool. Bouwma kreeg de aanstelling en de gedachte om het te combineren met 

het kosterschap liet het echtpaar Bouwma al snel varen. “Der siet in protte tiid yn myn 

nije wurk. De tún ûnderhâlde hearde by myn wurk, mar ek allerhanne oare putsjes. Ik 

hie doe gjin tiid mear foar myn wurk as koster.  Guon seachen der wol wat fremd tsjin 

oan, dat ik konsjerzje wie op in skoalle mei allegear fammen. Se seinen dan: “Wat dochst 

do der?” Bij de vergaderingen mocht Bouwma wel eens een grapje uithalen door boven 

de deur van de vergaderruimte een bordje te plaatsen met de opschrift: “ingang der 

artiesten”. Niet iedere schoolbestuurder bleek gecharmeerd van deze grappen. Barber 

had ondertussen de zorg voor de kinderen en het was in die tijd ook geheel 

ongebruikelijk om na aanvang van het huwelijk nog buitenshuis te werken. Voor het 

huwelijk werkte Barber bij gezinnen in de huishouding. “Ik holp fansels wol bij it 

kosterjen en ek oan de húshâldskoalle makke ik eltse wike de boel skjin. As de tiid doe 

wie sa as no dan hie ik ek wol wurkje wollen neist myn soarch foar de bern.” Nu zit ze 

nog steeds bij de gereformeerde vrouwenvereniging “Rondom Gods woord”. In de 

winterperiode komen ze eens in de twee weken bij elkaar. Maar ook talen spreken Barber 

Bouwma aan. Zo heeft ze op het Afûk drie diploma‟s behaald en daarnaast ook een 

cursus Engels gevolgd. “Taal hat myn ynteresse en ik mei dan ek graach op televisje 

taalspultsjes folgje.” Tweemaal werd de reis ondernomen naar Canada, waar Jan 

Bouwma zijn broer naar toe was geëmigreerd. Ogenschijnlijk een hele belevenis maar 

het vliegen door dat oneindige stukje heelal maakte niet echt indruk op de beide nuchter 

Friezen. “Jan mocht fan my wol by it rútsje sitte, mar hy seach alinne mar wolken seidêr. 

Dochs binne wy der moai west.” Bij een eventueel bezoek aan de zuster van Barber in 

Papendrecht zijn ze aangewezen op één van de kinderen want een rijbewijs hebben ze 

allebei nooit gehaald. “Efterôf hiene wy it miskien wol dien, mar it wie in protte jild yn dy 

tiid en je koenen net alles” klinkt het nu ietwat spijtig. De beide jubilarissen vermaken 

zich overigens nog prima aan de Kamp en hebben hun kinderen gelukkig in de buurt 

wonen. Er zijn nu elf kleinkinderen en ook al twee “oerpake en beppesizzers”. Kortom 

een hele rijkdom en gezamenlijk met het 60 jarig trouwjubileum een mooie gelegenheid 

om dit te vieren. “Op de dei sels geane wy mei de bêrn fuort te iten en we sille farre. 

Derby komt der noch in feest  om it ek mei freonen en kunde te fieren.” De gang zit er 

dus nog goed in en om maar met de woorden van Jan Bouwma te besluiten. “Salang wy 

noch wat yn goede sûnens binne bliuwe wy oan de Kamp wenjen, moai op ús sels.”                                                                                                                                       

JAN J 

 

 

 

Hobby-cadeaumarkt op 21 november 

In Menaldum wordt zaterdag 21 november de jaarlijkse hobby-cadeaumarkt 

gehouden. U bent van harte welkom tussen 10.00 – 16.00 uur in de binnentuin van 

woonzorgcentrum Nij Statelân. Toegang gratis. De markt wordt georganiseerd door 

Nij Statelân, Palet en Stg. Welzijn Middelsee. 

In de grote binnentuin kunt u zo‟n 18 stands met allerlei handgemaakte producten 

bekijken. Deze keer zijn er diverse nieuwe hobby‟s vertegenwoordigd, gedemonstreerd 

worden o.a. het maken van sieraden (ook op bestelling), het verzamelen van 



snuisterijen, koken, digitaal fotograferen (portretfoto‟s worden ter plekke gemaakt), 

verzamelen van bidprentjes, het verven van zijde en hiervan kleding maken, 

figuurzagen, het breien van kerstballen etc. 

Natuurlijk kunt u ook weer terecht voor verse boeketten, (kerst)versiering en bijzondere 

handgemaakte cadeautjes. En 't Winkeltje van Nij Statelân is de hele dag geopend. 

‟s Ochtends vanaf 10.00 uur speelt het saxofoonkwartet „Quatre Forte‟. 

Na een bezoek aan de markt kunt u terecht in het restaurant van Nij Statelân voor een 

hapje of een drankje. Adres: Nijlân 25 in Menaldum. 

Graag tot ziens op 21 november! 

 

 

 

Aanspreekpunt cliëntenraad Berlinga State 

Met ingang van oktober 2009 is Hieke Osinga-Greidanus het aanspreekpunt van de 

cliëntenraad Berlinga State. Wat betreft zeggenschap valt Berlinga State onder Skilhiem 

te Stiens. De cliëntenraad is wettelijk verplicht en Berlinga State moet hierin ook 

vertegenwoordigd zijn. Onderwerpen die onder de cliëntenraad vallen zijn o.a. 

huurderszaken, vraagstukken rondom de zorg of politieke veranderingen in de zorg die 

om verduidelijking vragen. Bewoners van Berlinga State of ouderen die gebruik maken 

van de dagopvang kunnen omtrent deze zaken contact opnemen met Hieke Osinga-

Greidanus, 

tel. 0518-462542. 

 

 

 

10 Decemberactie Amnesty International 

De olie-industrie is al meer dan vijftig jaar actief in de Nigerdelta in Nigeria. Het betreft 

bedrijven zoals Shell, Total, Chevron en de Nigeriaanse staatsoliemaatschappij. De 

oliewinning heeft niet geleid tot meer welvaart voor de lokale bevolking. De armoede is 

groter geworden. Er heerst grote machteloosheid en frustratie onder de bevolking, 

veroorzaakt door grootschalige vervuiling van land en water, corruptie, kwalijke 

bedrijfspraktijken en onachtzaamheid van de kant van de regering. 

De meeste dorpelingen in de Nigerdelta zijn afhankelijk van visserij en kleinschalige 

landbouw en van de verwerking van natuurlijke producten uit de mangroven en de 

bossen. Door tientallen jaren van vervuiling zijn de opbrengsten ontoereikend en kunnen 

veel mensen niet langer rondkomen. De Nigeriaanse regering kan of wil de olie- en 

gasbedrijven niet verantwoordelijk stellen voor de vervuiling en de gevolgen daarvan. De 

bedrijven laten na om maatregelen te treffen. Ze informeren de lokale bevolking niet en 

raadplegen haar evenmin. 

Amnesty vraagt olie- en gasbedrijven in de Nigerdelta om een grondig onderzoek uit te 

voeren naar de effecten van hun bedrijfsactiviteiten op de mensenrechten van de lokale 

bevolking en om alle informatie over de effecten van oliewinning op milieu en 

mensenrechten toegankelijk te maken voor de lokale bevolking. 

Voor meer informatie kijk op www.amnesty.nl of informeer bij de werkgroep Berlikum-

Menaldum-Dronrijp, Anje Kooistra, Tichelersdyk 18, 9041 EP Berlikum, 0518-461409. 

 

 

 

Sinterklaas in Berlikum 

Het spande erom of Sinterklaas naar ons dorp kon komen, dit vanwege de heersende 

pepernotengriep. Maar gelukkig kwam alles nog goed. Foto‟s van de Sinterklaasintocht 

vindt u op www.berlikum.com in de beeldbank. De beeldbank vindt u onder de groene 

button links met als opschrift „Beeldbank van Berlikum, overzicht van de fotoalbums op 

deze site‟. Wij wensen u veel kijkplezier. 

 

 

 

http://www.amnesty.nl/
http://www.berlikum.com/


 
Nieuw! Unicef Verkooppunt in Berlikum 

Sinds kort is de fysiotherapiepraktijk van Jelle en Ellen Eijzenga verkooppunt geworden 

van Unicef artikelen. In de hal van de praktijk vindt u bij de balie een aantal artikelen uit 

het ruime assortiment, zoals wenskaarten, kerstkaarten, puzzels, spelletjes, agenda voor 

2010 etc. Vindt u daarbij niet wat u zoekt, dan is er nog de uitgebreide catalogus, waarin 

alle Unicef producten zijn opgenomen. 

Met de koop van Unicef artikelen steunt u een van de vele goede doelen in de derde 

wereld. 

Wanneer er bijvoorbeeld een kerstmarkt of braderie wordt georganiseerd kunt u ook met 

ons contact opnemen zodat ook hier kan worden verkocht. (tel. nr. 0518-461638). Neem 

vrijblijvend eens een kijkje bij Ellen Eijzenga in de praktijk. 

 

 

 

Uitnodiging voor de kerstviering voor alle vrouwen van Berlikum en Wier 

Dinsdag 15 december is er een kerstviering voor alle vrouwen van Berlikum en Wier. 

Dit jaar is als thema gekozen „vriendelijk en veilig licht‟. Komend vanuit het donker op 

zoek naar het Licht, er is een verlangen naar warmte en veiligheid. We vieren het feest 

van Jezus geboorte, het feest van het Licht der wereld. Muzikale medewerking wordt 

verleend door het duo Eagle Field uit Tzum en Frans Zwart begeleidt de samenzang op 

orgel. 

Graag ontmoeten we u die avond om 19.45 in „t Centrum. 

Vrouwengespreksgroep Rondom Gods Woord 

 

 

 



 
Adventsconcert Bazuin en Die Twa 

Zondag 13 december aanstaande geeft De Bazuin onder leiding van Tjipke Pasma 

weer haar jaarlijkse Adventsconcert in de Kruiskerk te Berlikum. Dit keer in 

samenwerking met het succesvolle duo afkomstig uit eigen dorp, Die Twa. Het duo, 

bestaande uit Krijn Jacob Dijkstra en Jacob Dijkstra, brak dit jaar door met hun eigen 

nummers ‘Asto mar by my bist’ en ‘Famke fan myn dreamen’. Ook hun laatste single 

‘Fûgels’ staat alweer hoog in de hitlijsten genoteerd. Het belooft een verrassende 

muzikale samenwerking te worden! 

Het concert begint ‟s middags om 15.30 uur en de toegang is gratis! 

 

 

 

Nieuwe leiding aerobics/conditietraining 

Met ingang van 1 december gaat Karin Verburg de lessen aerobics/conditietraining 

voor dames verzorgen. De lessen worden gegeven op de dinsdagavond van 19.30 tot 

20.30 uur in de gymzaal. Nieuwe leden kunnen vrijblijvend komen kijken. Lid worden van 

de gymvereniging kost € 11.50 per maand. 

Het bestuur 

 

 

 



 
Ik jou de pin troch 

Deze maand een bijdrage van Tryntsje de Jager 

En ja dan is het tijd om een stukje te schrijven voor “ik jou de pin troch”. Trienke vroeg 

me ruim een maand geleden en ik heb eigenlijk direct ja gezegd. Nu zag ik haar stukje 

op „e R oaster verschijnen en dacht nu wordt het tijd dat ik begin. Allereerst maar even 

voorstellen. 

Ik ben Tryntsje de Jager 26 lentes jong en het huidige adres is de Bûterhoeke nummer 

63. Ik ben in dezelfde straat opgegroeid alléén staat het ouderlijke huis op nr. 50. “Ik 

wenje dus net te fier fan it âlderlike nêst”. Ik ben het tweede kind in het gezin van Izaäk 

en Annie de Jager. Met een twee jaar oudere broer Hielke was het koningskoppel 

compleet en vonden mijn ouders het wel genoeg. Na mij geboorte gelijk in Berlikum 

gestationeerd en ben opgegroeid in een leuke kinderrijke buurt. Wij hebben als buurtbern 

zijnde nu nog steeds goed contact, ondanks dat iedereen inmiddels zijn eigen weg heeft 

gevonden. Dat zijn de charmes van een dorp hé. Ik werk bij Avero Achmea in 

Leeuwarden. En zit in één van de back-office teams van de pensioenafdeling. Ik werk 

daar nu drie jaar en heb het er erg naar de zin. 

 

Zoals Trienke in haar intro al aankondigde was en ben ik best wel een beetje actief in het 

verenigingsleven van Berlikum. Ik voetbal bij de dames van SC Berlikum en ben enkele 

jaren kantinecommissielid en jeugdleidster geweest. Kaats nu alleen nog recreatief bij KV 

Berlikum en zit daar ook in het recreatieteam voor de jeugd en ben trainster geweest. 

Speel bij de drumband van muziekvereniging “Klimop” en heb daar sinds kort een plaats 

in het bestuur als penningmeester. Om een beetje in conditie te blijven voor voetbal loop 

ik hard bij Loopgroep Berlikum (althans zo begon het). Ook ben ik nog een tijdje 

vrijwilliger geweest van it Piipskoft. Zoals je kunt zien ben ik als vrijwilliger bij 

verschillende verenigingen betrokken en/of betrokken geweest. Ik vind dat belangrijk. 

Een vereniging kan niet zonder zijn vrijwilligers. En toen ik jong was stonden er ook altijd 

vrijwilligers voor mij klaar! 

 

De woorden huidige adres in het begin van mijn stukje zijn met zorgvuldigheid gekozen. 

Op het moment van schrijven woon ik nog in de Bûterhoeke. Echter tegen de tijd dat dit 

stukje in Op „e Roaster verschijnt ben ik waarschijnlijk druk aan het verhuizen…. Jaaa ik 

ga Berlikum verlaten. Vanaf december ben ik woonachtig in het mooie elfstedenplaatsje 

Sneek. Daar heb ik samen met mijn vriend Klaas-Jan een huis gekocht. 



Om Berlikum te verlaten is voor mij best wel een stap. In Berlikum ligt voor mij een 

stukje geschiedenis dat ik hier met veel mensen heb gedeeld. En dan heb ik het over het 

overlijden van mijn moeder Annie, in 2005. Mijn moeder stond ook wel bekend als “de 

frou fan de slager”. En is na een jaar van ziek zijn nét voor het dorpsfeest op 43 jarige 

leeftijd overleden. In deze periode en de periode erna hebben wij als gezin en onze 

familie veel steun gekregen van de inwoners van Berlikum. Blijk van medeleven, een 

praatje, een schouderklopje of een kaartje. Wel honderden. Zelfs van mensen die je 

eigenlijk persoonlijk helemaal niet kent. Dat doet je goed!!! Dat is iets wat me altijd aan 

Berlikum zal blijven binden. Een hele warme herinnering. 

Maar nu doe ik weer een stapje vooruit. Een stapje richting de toekomst. Ik ga Berlikum 

natuurlijk niet helemaal verlaten. Ik blijf voetballen bij de dames van SCB en blijf ook 

actief bij de drumband van Klimop. Hierdoor ben ik nog vaak genoeg in Berlikum te 

vinden. Naast een groot deel van mijn familie wonen mijn vader, broer Hielke en een 

deel familie hier ook nog natuurlijk. Volgende maand een bijdrage van Jouke van Dijk. 

Hij is onder andere bekend al “de”  voorzitter van it Piipskoft. 

Minsken bedankt foar it lêzen en oan tsjen (mijn nieuwe adres is Zeskanter 15, 8608 ZN 

Sneek). 

 

 

 

 
Oranje Nationaal beloont mooiste kerstversiering 2009 

Geachte dorpsbewoners,     

Oranje Nationaal Berlikum looft drie prijzen uit voor de mooiste kerstversiering 2009!  

Oranje Nationaal Berlikum gaat in de donkere dagen voor kerst diegene belonen die zijn 

of haar huis aan de buitenzijde het mooist versierd heeft. U hoeft zich niet in te schrijven 

en deelname is gratis. In de laatste weken van 2009 gaat een deskundige jury door 

Berlikum om de mooiste buiten kerstversiering te beoordelen en te belonen. 

Daarvoor stellen we drie mooie prijzen te beschikking, dus Berltsumers laat jullie 

creativiteit zien en versier je huis in kerstsfeer! 

Bestuur Oranje Nationaal Berlikum 

 

 



 

 
Hulde aan de tuinmannen!! 

Uitbesteding groenvoorziening aan Van Tuinen Tuinservice is een gouden greep 

Sinds maart 2009 is Van Tuinen Tuinservice verantwoordelijk voor het 

onderhoud van de groenvoorzieningen in Berlikum, Wier, Schingen en 

Slappeterp. De gemeente Menaldumadeel heeft deze werkzaamheden, in ieder 

geval voor één jaar, aan Van Tuinen Tuinservice uitbesteed, waarbij als 

voorwaarde is gesteld dat de hovenier naast zijn eigen werknemers diensten 

afneemt via Empatec. Volgens de inwoners van Berlikum is dit een gouden greep. Het 

dorp heeft er nog nooit zo goed onderhouden bij gelegen. Waar voorheen het onkruid de 

perken versierde zijn nu de planten weer de blikvangers. Door de perken goed te snoeien 

zijn ook alle stoepen weer breed en vrij toegankelijk. Het dorp krijgt hierdoor veel meer 

uitstraling. Dit is zeker een compliment waard richting de medewerkers: Willem Eckhart, 

Richard Zijlstra en Jappie Reitsma. Eigen en Empatecmannen werken enthousiast samen. 

Ze hebben dit jaar achterstallig onderhoud moeten uitvoeren om tot dit prachtige 

eindresultaat te komen. Het is dan ook te hopen dat ook het komende jaar Van Tuinen 

Tuinservice weer de verantwoordelijke wordt als het gaat om groenvoorzieningen in 

Berlikum, Wier, Schingen en Slappeterp. 

Voor meer mooie foto kunt u een kijkje nemen op onze site: www.berlikum.com. 

Onder de oranje button (rechts) met de tekst: nieuws uit Berlikum, actuele zaken uit 

onze omgeving, zult u deze foto‟s vinden (al scrollende naar beneden, bij het nieuwsitem 

„Aanhouding bladritselaars loopt met sisser af). 

Jeanet Terpstra 

 

 

 

http://www.berlikum.com/


Sparen voor mooie prijzen in de decembermaand. 

De dagen worden korter en het weer wordt langzaam kil en guur. Maar gelukkig zijn er in 

deze donkere dagen vele feestelijke activiteiten. Denk maar aan het Sinterklaasfeest en 

de Kerstdagen. Gezellig samenzijn met familie en vrienden. Het liefst onder het genot 

van lekker eten en drinken. Natuurlijk kopen we graag cadeautjes voor iedereen die we 

lief hebben. We brengen nog even een bezoekje aan de kapper of schoonheidsspecialist, 

want we zitten er deze dagen graag op ons „kerstbest‟bij. De nodige boodschappen om 

deze feestdagen tot een succes te maken halen we natuurlijk bij de winkeliers uit 

Berlikum. En voor al deze inkopen wordt u weer rijkelijk beloond. De winkeliersvereniging 

Undernimmend Berltsum-Wier (UBW) regelt namelijk weer de welbekende 

decemberactie. Bij elke 10 euro die u bij de deelnemende winkelier besteed 

krijgt u een lot. Deze loten kunt u, voorzien van uw naam en adres, inleveren in de 

daarvoor bestemde bussen bij Salon Grietje en de Spar. Er zijn maar liefst 4 trekkingen: 

5 december, 19 december, 24 en 31 december. De winnaars worden door middel 

van een pamflet in de deelnemende winkels bekend gemaakt. De prijzen zijn 

waardebonnen die u kunt besteden bij de deelnemende winkeliers. En natuurlijk als klap 

op de vuurpijl de hoofdprijs: één minuut gratis winkelen bij de Spar. Wat een weelde 

in deze donkere dagen van recessie. De deelnemende winkeliers kunt u herkennen aan 

de welbekende vignetten achter het raam met als tekst “deelnemer decemberactie” . 

Winkeliersvereniging UBW 

 

 

 

Activiteiten van Cafe De Poarte, Berlikum. 

Vrijdag 30 oktober werd er weer geklaverjast in Café De Poarte. Er hadden zich 24 

deelnemers aangemeld en dat zijn mooie aantallen, maar er kunnen altijd meer bij. 

Hier de uitslag; 1e met maar liefst 6543 punten Cor van der Meij, 2e met 5641 punten 

Cor van Dijk, 3e met 5549 punten Johan Schram, de poedelprijs was deze keer voor 



Pieter Lolkema. De volgende wedstrijd is vrijdag 20 november. Opgeven kan direct 

aan de bar van het café, of op nummer 0518-462268. Alvast tot 20 november. 

De activiteiten commissie van Café De Poarte, Berlikum 

 

 

 

 
Thank You For The Music 

Aanstaande vrijdagavond 27 november, aanvang 20.00 uur vindt er een bijzonder 

concert plaats in de Kruiskerk te Berlikum,ter gelegenheid van mijn 50ste verjaardag. Aan 

het concert werken mee: Mannenkoor „Sjongendewiis‟ uit Berlikum o.l.v. Jan Hoogterp; 

Een kwartet uit Veenwouden en Vocaal Ensemble ´Collage´uit Dokkum o.l.v. Sipco 

Soorsma. 

Ladyspeaker is Jeannette van den Boogaard-Bongers. 

Bij deze wordt u van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De toegang is gratis 

en een bijdrage ten bate van de ´CliniClowns´ wordt zeer op prijs gesteld. Na afloop is er 

voor de genodigden een samenzijn in de zaal onder de kerk. 

Wiebe Joostema 

 

 

 

Tsjerke Wier 

De aksjes dy‟t wy yn Wier de lêste jierren ûndernommen ha, om úteinlik te kommen ta in 

restauraasje fan toer en tsjerke, begjinne fruchten ôf te smiten. It binne noch wat ûnripe 

fruchtsjes, mar wy hoopje dat de fruchten hieltyd riper en lekkerder wurde sille. Wier 



rekket al aardich bekend yn fiere omkriten. En belangriker: Ek op it Provinsjehûs ha se 

de tsjerke opmurken. De koördinator Erfgoed Belied hat de tsjerke op de list fan 

nominaasjes set fan de monumenten erfgoed regeling 2010. Der is in kânske dat der jild 

komt út it  krisisbestridingsfûns fan minister Plasterk. 

Wy hoopje fansels dat wy boppe-oan de list steane en dat Deputearre Steaten en 

Provinsjale Steaten der yn meistimme sille dat der jild foar de restauraasje nei Wier giet. 

At wy weromsjogge op it lêste jier: 

De boekemerk, de kleanmerk en de fancy-fair ha al foar wat struijild soarge. It 

kofjekonsert mei it mannekoar Sjongendewiis fan Berltsum en de muzyk en sjongen fan 

it Jephta kwintet mei lieten fan Georg Friedrich Händel wiene allebeide treflik. 

Wy wiene alle sneontemiddeis iepen, fan begjin july oant mids september yn it kader fan 

Tsjerkepaad, mei alle kearen  in eksposysje fan wer in oare keunstner. Dat luts in protte 

folk fan fier en hein. Wie dat ferline jier sa‟n 600 man, dit jier telden wy 1100. In 

knipkeunstner hat syn knipkeunsten sjen litten en der wie in fûgeleksposysje. 

Der wiene lêzingen oer: it planetarium te Frjentsjer, Kleaster Anjum en oer de 

spegelteleskoopbouwers Rienks en Hommema. Der wiene beamerpresintaasjes oer it 

astronomysk oerwurk en de makker der fan. Arranzjeminten mei kultuer en natuer yn it 

findel blieken in gouden greep. 

Earst in kear organisearre foar alle pleatselike kommisjeleden fan de oare 37 tsjerken fan 

de St. Alde Fryske Tsjerken, letter wie der û.o. ek al in buertferiening út Minnertsgea dy‟t 

genoaten hat fan in ynteressante lêzing en in rit mei hynder en wein. In prachtige 

middei, kompleet mei kofje, gebak, hapkes en drankjes. Dit lêste yn gearwurking mei D´ 

âld Skoalle. 

Bern ha ek sa‟n middei meimakke. Earst in stikje skiednis yn de tsjerke, dêrnei op in 

pear weinen mei in âld puf-puftrekkerke der foar nei in natuergebied, dêr‟t harren ek wer 

in stikje skiednis èn kennis oer de natuer op in boartlike wize bybrocht waard. Se sille de 

bakstiennen dy‟t se dêr te iten krigen net gau ferjitte. 

Réunisten, minsken op famyljefeesten op de Brinkhoeve makken ek gauris even in 

útstapke nei de tsjerke. 

En no is it stil yn de tsjerke, mar net deadsk. Douwe Elias hat dêr tydlik syn atelier yn en 

makket de prachtichste skilderijen fan it ynterieur, dat hy bysûnder skilderachtich fynt. 

Lykas in breidspear ek ûntdekte dat troufotoos op dizze lokaasje hiel bysûnder binne. 

Wy sette troch mei jo help, want der sunder sil it net gean. 

Wat wy bygelyks altyd wol brûke kinne binne prizen en pryskes foar de ferlotting. 

Dy kinne brocht wurde by Joukje Dusselaar, Buorren 17 yn Wier, by Sietske Buma, 

Tsjerkepaad 24 yn Wier of by Simy Sevenster,  Beintenwei 1,  9047 VL  Minnertsgea, tel. 

0518-471123 

 

 

 

Winterfair bij Japero op 22 november 

Na een super geslaagde Winterfair in 2008 organiseert Japero op zondag 22 november 

de tweede Winterfair aan de Wiersterdyk 8a in Berlikum van 10.00-17.00 uur. De gehele 

accommodatie is aangekleed in de gezellige sferen van de wintermaanden. Deze dag zal 

muzikaal omlijst worden door een trekzakgroep en de blaaskapel uit Welsrijp. Er worden 

veel verschillende artikelen aangeboden waaronder cadeauartikelen, kerstartikelen, 

kinderspeelgoed, kleding, taarten en nog veel meer. Er worden zo‟n 40 standhouders 

verwacht o.a. Rewi, De Pôlle, Bons & Bons, Hara, Helping Hands. Voor standhouders die 

nog geïnteresseerd zijn:  er is nog plaats. Voor meer informatie kunt u onze website 

www.japero.nl bezoeken. We hopen u te verwelkomen op de tweede Winterfair! 

Hieke Osinga-Greidanus 

 

 

 

http://www.japero.nl/


Nijjiersrevu 2010: „It is Tiid‟ 

In het nieuwe jaar worden maar liefst vijf uitvoeringen van de revue gegeven in 

het dorpshuis „t Heechhout‟ met als hoofdthema „It is tiid‟. Na zeven jaar kreeg 

Durk Dijkstra opnieuw de inspiratie om een nijjiersrevu te maken. De schrijver 

is enthousiast en heeft een goed gevoel over de revue. Het thema „tiid‟ (tijd) is 

altijd al een droom geweest om daar een revue van te maken. “Mei tiid kinne jo 

alle kanten op”, aldus Durk Dijkstra. Naast die rode draad wordt Berlikum 

natuurlijk weer met een kwinkslag belicht, maar ook de huidige maatschappij 

wordt flink onder handen genomen. 

 

Alhoewel de revuecommissie een beetje terughoudend is over de inhoud, mag de 

redactie van “Op „e Roaster” toch even onder het deksel kijken. Zo komen onderwerpen 

als pensioenvraagstukken, de keuzestress voor consumenten en dat iedereen zo nodig 

moet bewegen in een speciaal daglicht te staan tijdens de uitvoeringen. Ook de fietstocht 

door Berlikum wordt weer in een nieuw jasje gestoken. “In soad minsken witte noch fan 

de fytstocht yn 2000, dizze kear fansels mei aktualiteit fan de lêste jierren”, aldus Durk 

Dijkstra. Alles wordt weer afgewisseld door licht-series en luchtige zangnummers onder 

leiding van en gearrangeerd door Jan Hoogterp. Alfred Miedema heeft deze keer de regie 

over het toneel. Durk is zeer tevreden over de voortgang van de revue: elke week wordt 

er op donderdagavond geoefend, de decorploeg is al druk bezig en de kledingcommissie 

treft al de nodige voorbereidingen. De nieuwjaarsploeg nodigt u uit op de volgende 

uitvoeringsdata: 15, 16, 20, 22 en 23 januari 2010 om 20.00 uur in dorpshuis „t 

Heechhout‟. U kunt alvast de data noteren voor het kopen van de toegangskaarten: 22 

en 29 december van 18.30-19.30 uur in „t Heechhout‟. 

De redactie houdt u ook op de hoogte via de website www.berlikum.com in het nieuws en 

de actuele agenda. 

Hieke Osinga-Greidanus 
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Kofjemoarn  Berltsum 

De eerstvolgende kofjemoarn Berltsum, georganiseerd door St. Welzijn Middelsee, is 

woensdag 25 november, 10.00 uur in De Grusert. De kosten bedragen € 1,00 per 

persoon. 

De Grusert, de Oudheidskamer van Berltsum is gelegen aan de Vermaningstrjitte 

(voorhuis van de Doopsgezinde Kerk). Mevr. F. Weijer  gaat het een en ander vertellen 

en tevens bent u in de gelegenheid de Grusert te bewonderen en een kijkje te nemen in 

het dorpsarchief van Berlikum e.o. 

In verband met de aankomende feestdagen is de laatste kofjemoarn van het jaar op 

woensdag 16 december vanaf 09.30 uur in het Groene Kruisgebouw. Deze ochtend 

staat in het teken van Kerst. Onder het genot van een kopje koffie en een vlotte babbel 

kunt u kerst decoratie maken. Hiervoor dient u zelf de benodigde materialen mee te 

nemen (schaaltje / pot, schaar, mesje, kaars of andere decoratie). Voor groen en mos 

wordt gezorgd (zelf meenemen mag ook). 

Voor meer informatie, 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 ) 

 

 

 

Correctie 

In het artikel „Minsken mei in ferhaal, Jurjen Osinga‟ vorige maand in deze krant is een 

foutje geslopen. Vermeld werd dat zoon Heerke in St. Nicolaasga in België woont, dit had 

moeten zijn Sint Niklaas in België.  

 

 

 

Edukans 2009 succesvol 

De stortingsavond van Edukans (voorheen Uniecollecte) werd gehouden op donderdag 22 

oktober in de gemeenschapsruimte van KBS De Fûgelsang. De aanwezigen werden door 

de waarnemend voorzitter hartelijk welkom geheten. Na de officiële opening werd 

overgegaan tot het tellen van het geld en acceptgiro's. De opbrengst bedroeg maar liefst 

€ 3.520,34, een resultaat waar we geweldig blij mee zijn. 

Het bedrag zal worden overgemaakt naar het project in Peru in de regio Huancavelica. 

Dit project is erop gericht dat alle kinderen in deze regio van Peru weer naar school 

kunnen gaan. De ouders worden bij het onderwijs betrokken en daarnaast worden er 

rugzakjes met noodzakelijke hulpmiddelen, zoals schriften en potloden door Edukans 

beschikbaar gesteld. Langs deze weg willen we alle mensen die hier aan een bijdrage en 

hebben gegeven zeer hartelijk bedanken! 

Namens het plaatselijk Uniecomité, S. Dam, namens de  SR van de Fûgelsang 

 

 

 

30e jier Iepenloftspul Dronryp: That‟s alright momma 

Toanielspilers en muzikanten socht 

Op sneon 21 novimber hâldt Iepenloftspul Dronryp in audysjedei foar eltsenien dy‟t 

graach meispylje wol yn de produksje fan 2010. Yn it 30e jubileumjier bringt 

Iepenloftspul Dronryp it stik „That‟s alright momma‟ op de planken, skreaun en 

regissearre troch Karin Idzenga. Wa‟t graach foar of efter de skermen meidwaan wol kin 

him opjaan mei it oanmeldingsformulier op de webside www.iepenloftspuldronryp.nl. 

Opjaan foar de audysjedei kin oant 10 novimber. De audysjedei is in gesellige dei dy‟t yn 

it teken stiet fan mei-elkoar spylje en ymprovisearje. 

Foar it muzikale stik mei nûmers fan de King of Rock „n Roll, Elvis, wurde ek muzikanten 

socht.  Opjaan as muzikant kin ek fia it oanmeldingsformulier op webside. 

Nei oanmelding krije minsken in útnoeging mei mear ynformaasje oer de audysjedei 

tastjoerd. 

mailto:s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl
http://www.iepenloftspuldronryp.nl/


 

 

 

Nieuws van het documentatiecentrum 

Oude handbrandspuit uit Berlikum nu in nieuwe brandweerkazerne 

De oudheidkamer De Grusert heeft op 3 oktober 2009 de oude brandspuit overgedragen 

aan de brandweer zodat deze een plaatsje krijgt in de nieuwe kazerne in Menaldum. De 

burgemeester probeerde eerst met deze oude spuit de opening te verrichten maar dat 

lukte uiteraard niet. Toen is de nieuwe brandspuit 'maar' gebruikt en deze werkte 

gelukkig. Op deze manier is het verleden met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied 

van blusmateriaal samengebracht. 

Voordat de brandspuit werd overgedragen, heeft Durk Osinga een stukje historie van de 

brandweer en deze oude brandspuit opgehaald: 

In de gemeentewet van 1851 werd al bepaald, dat elke gemeente een brandweer moest 

hebben. Het duurde tot 1871 voordat in de gemeente serieus het instellen van een 

brandweer werd onderzocht. Na een uitgebreid rapport kwamen B&W tot de conclusie, 

om "vooralsnog niet over te gaan tot de aanschaffing van brandspuiten en de inrichting 

van de brandweer". B&W was van mening, dat de verzekeringsmaatschappijen zelf tot de 

inrichting van een brandweer moesten overgaan ter bescherming van de door hen 

verzekerde eigendommen. 

Waarschijnlijk door een aantal grote branden onder andere een brand in de bakkerij Van 

der Pan in de Buorren in Berlikum, is de brandweer weer aan de orde gekomen in 1878. 

De Hervormde kerk in Menaldum en het Poptagasthuis in Marssum hadden reeds een 

eigen brandspuit en na een verzoek van het gemeentebestuur zijn deze overgedragen 

aan de gemeente ten behoeve van de dorpen Menaldum en Marssum. De  kerkvoogdij 

van de Hervormde kerk in Berlikum is om een subsidie gevraagd voor de aanschaf van 

een brandspuit in Berlikum en de kerkvoogden hebben diep in de buidel getast voor een 

brandspuit voor het gehele dorp. Zij gaven f 500 bij een aanschaf in 1880 voor f 813. Het 

brandspuithuisje werd gebouwd achter de Hervormde kerk en werd betaald door de 

gemeente. Deze 2-tons brandspuit werd gekocht bij de Fa Belder in Amsterdam. In de 

loop van 1880 werd de gemeentelijke brandweer verder vorm gegeven. 

In 1912 is een motorbrandspuit aangeschaft en in 1918 is achter de openbare lagere 

school aan de Skoalstrjitte een brandspuithuisje hiervoor gebouwd tegelijk met een 

opslaghok voor het gymnastieklokaal. 

Een volgende keer meer over branden in Berlikum. 

Durk Osinga 

 



 
Wie zijn deze Berlikumers?  

In onze archieven kwamen we bijgaande foto tegen. We weten echter niet wie deze 

Berlikumers zijn. Daarom roepen we uw hulp maar weer eens in. Weet u wie dit zijn, 

wanneer en ter gelegenheid waarvan deze foto is genomen? Uw reacties kunt u kwijt bij 

Froukje Weijer, Hôfsleane 49, 9041 AM Berlikum of per telefoon: 0518-461372. 

 

 

 

 

Nieuws uit de Vermaning 

Het is bijna zover, de Boekenmarkt!  Nog steeds komen er partijen boeken binnen; het 

is best mogelijk – net als vorig jaar – dat zelfs op de dag zélf nog boeken worden 

gebracht. Een duidelijk teken dat de boekenmarkt een functie vervult in het dorp en daar 

zijn we erg blij mee. 

Een groepje leden van de zusterkring is al bezig geweest met sorteren en prijzen. Veel 

boeken gaan in de bekende bananendozen, die lijken daar wel speciaal voor bedacht. Om 

ruimte te winnen stellen zelf enkele mensen hun boekenkast of stelling ter beschikking, 

een prima gebaar! 

Wat gaat er gebeuren, zaterdag 21 november aanstaande?  Om half tien ‟s ochtends 

gaan de deuren open en begint de verkoop.  Op gezette tijden gaat Tjeerd Lont (of 

iemand anders) aan de vleugel zitten om de stemming te verhogen. Er is een infotafel 

met materiaal van het NBG, het Nederlands Bijbel Genootschap. Want: de Bijbel is en 

blijft het Boek der boeken.   

We hopen aandacht te besteden aan de activiteiten van de stichting Lezen. Die stichting 

beoogt het bevorderen van lezen heeft én het tegengaan van laaggeletterdheid, 

respectievelijk analfabetisme. Schrik niet, dat komt zelfs in Nederland en in Friesland 

voor!  Te midden van stapels boeken is het dé gelegenheid om u attent te maken op het 

werk van stichting Lezen. Beschermvrouwe is prinses Laurentien, die zelf ook schrijft 

(een kinderboek). 



Verder ligt er een intekenlijst klaar voor de leeskring, die het bezig zijn met boeken en ‟t 

lezen daarvan als doel heeft. 

Onijdes Sijtsma heeft voor de workshop voorlezen een prachtig boek uitgekozen van 

schrijver Bart Rijs: “Het hemels vaderland”. Waar dat boek over gaat?  Nou, ik zou 

zeggen: kom zaterdag 21 november langs! 

Bernard Posthumus 

 

 

 

Nieuwe schooldirecteur van o.b.s. Lyts Libben stelt zich voor 

Met ingang van 1 augustus 2009 is Fokke Hofman benoemd als directeur aan 

o.b.s. „Lyts Libben‟. Na 30 jaar dienstverband in Cornjum zet hij een nieuwe 

stap richting Berlikum. Fokke Hofman, de nieuwe schooldirecteur stelt zich deze 

maand aan u voor.  

De carrière van Fokke Hofman is overzichtelijk. In 1979 is hij afgestudeerd als 

onderwijzer en vrij kort daarna aangesteld op o.b.s. ‟t Skipperspypke‟ in Cornjum. Zijn 

benoeming als schooldirecteur van o.b.s. „Lyts Libben‟ in Berlikum is zijn tweede 

standplaats. In Cornjum heeft hij aan diverse groepen lesgegeven, was hij 

verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en werd hij tenslotte directeur. Hij heeft o.a. een 

tweejarige cursus Speciaal Onderwijs gevolgd en is in 1999 gestart met de cursus voor 

schoolleiders. Ook heeft hij in Cornjum gewerkt volgens de principes van het 

Ervaringsgericht Onderwijs (Ego). 

Hofman is tien jaar directeur geweest van de openbare basisschool „t Skipperspypke‟ in 

Cornjum. “Dat hat in hiele moaie tiid west”, zegt Hofman meerdere malen. Een grondige 

renovatie en nieuwbouw heeft hij achter de rug. Ook legt de nieuwe schooldirecteur de 

nadruk op de sfeer binnen deze basisschool: open, betrokken, laagdrempelig met een 

hecht en professioneel team. Een sterke binding met het team, de ouders en de kinderen 

staat bij Hofman dan ook hoog in het vaandel op o.b.s. „Lyts Libben‟ in Berlikum. Hofman 

wil de goede zaken van de vorige directeur Mindert Wouda voortzetten. Inmiddels is de 

heer Wouda benoemd als schooldirecteur in Vrouwenparochie en Ferwert na 30 jaar 

verbonden te zijn geweest aan o.b.s. Lyts Libben in Berlikum. De eerste stappen heeft 

Fokke Hofman inmiddels gezet op zijn nieuwe werkplek. O.a. een nieuwe taalmethode en 



materialen voor zelfstandig werken zijn vernieuwingen die de kwaliteit van het onderwijs 

op o.b.s. „Lyts Libben‟ op langere termijn waarborgen. 

Fokke Hofman is geboren in Jelsum en momenteel woonachtig in Leeuwarden. Als 

dorpsjongen weet hij precies wat er in een dorp leeft zoals de betrokkenheid en een 

hechte 

dorpsgemeenschap. Maar ook de dynamiek van de stad boeit hem. Hij gaat graag naar 

musea, het filmhuis etc. Ook benadrukt Hofman zijn interesse voor literatuur en sport. 

“Ik sjoch graach oer grinzen hinne”, zegt de schooldirecteur. Hofman gaat bij voorkeur 

op de fiets naar school. De nieuwe schooldirecteur hoopt op een goede periode. De 

redactie van Op „e Roaster wenst Fokke Hofman een goede tijd toe als nieuwe 

schooldirecteur van o.b.s. Lyts Libben in Berlikum.  

Hieke Osinga-Greidanus 

 

 

 

Reconstructie Poepedykje 

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van afgelopen donderdag besloten om 

krediet voor de herinrichting van het Poepedykje beschikbaar te stellen. 

Plattelandsprojecten en Wonen Noordwest Friesland hebben reeds eerder een deel van de 

kosten voor hun rekening genomen. 

Het Poepedykje is van oorsprong een zeer oud agrarisch ontsluitingsweggetje geweest. 

Het is nu een wandel/fietsverbinding tussen ir. C.M. v.d. Slikkeleane en de 

Kwekerijleane. Het was een onderdeel van de historische ontsluitingsstructuur van het 

agrarisch gebied ten zuiden van Berlikum. Het gebied had een zeer fijnmazige 

perceelsstructuur. Een groot deel van deze percelen waren beplant met boomgaarden. 

Deze percelen werden beteeld door vele kleine gardeniers. De producten werden meestal 

afgevoerd met de praam of snikke naar de „varende‟ veiling bij de Pôlle. Het Poepedykje 

is het enige overgebleven weggetje dat herinnert aan de historische perceels- en 

ontsluitingsstructuur. SBB heeft dan ook in overleg met de buurt een reconstructieplan 

ingediend, waardoor het tonronde dwarsprofiel weer in oude glorie zal worden hersteld. 

De wateroverlast in de winter behoort dan ook tot het verleden. De verharding zal 

bestaan uit gebakken klinkers en er zullen hoogstamfruitbomen worden geplant. De 

gemeente is van plan om dit jaar nog met de uitvoering te beginnen. 

 

 

 



Nieuws van de Fûgelsang 

Schoolontbijt op de Fûgelsang 

Vrijdag 6 november konden de leerlingen 's ochtends zonder ontbijt op school komen. 

Met de pyjama nog aan schoven de kinderen aan de ontbijttafel in de eigen groepen. Het 

thema van het nationaal schoolontbijt was: 'Samen ontbijten is TOP'! Er werd onder 

andere gesmuld van heerlijke broodjes, krentenbollen en gekookte gouden eitjes! Het 

belang van ontbijten staat voorop. Voor ieder ontbijt gaat er een symbolisch bedrag van 

€0,25 naar de organisatie Right to Play. Right to Play zorgt er in ontwikkelingslanden 

voor dat de kinderen zich door sport en spel beter kunnen ontwikkelen.  

 

 

 

 „It libben wie hjir hurd‟, J. Jongsma te gast bij Chr. Plattelandsvrouwen 

Afgelopen 10 november kwamen de chr. Plattelandsvrouwen weer bijeen. Gast deze 

bijeenkomst was de heer J. Jongsma uit Burgum, reisleider voor Amerika en Canada, die 

kwam vertellen over „It libben wie hjir hurd‟, oftewel Friezen yn Kanada. 

Jongsma nam ons mee naar de emigratiegeschiedenis, voor velen heel herkenbaar, maar 

toch elke keer weer interessant. Ik waag mij in dit verslag niet aan jaartallen of namen, 

want die rolden als bosjes door de zaal, te snel voor mijn pen. 

Wij zijn van Toranto naar Alberta, van Ottawa via Prins Edwardeiland naar het 

Hollandhuis gebracht. En overal kwamen de verhalen los, meestal van de oudere 

mensen. Ze vertellen over het „hurde libben‟ in een vreemd land, waarin de heimwee 

naar Friesland, Nederland de boventoon voerde. 

We hebben een fijne avond gehad. Onze volgende bijeenkomst is op 15 december, 

waarin we met alle vrouwen uit ons dorp en Wier het Kerstfeest vieren. We rekenen op 

een volle zaal. 

 

 

 



(advertentie i.m.) 

Mode in Berlinga State 

Maandag 23 november geeft Marion Mode uit Zwaag (Hoorn) een presentatie van haar 

modieuze collectie dameskleding in Berlinga State. Marion Mode verkoopt zowel dames- 

als herenkleding en tussen 10.00 en 12.00 uur bent u in de gelegenheid najaarsmode 

aan te schaffen, waarbij u de mogelijkheid heeft tot pinnen. Marion Mode is te bereiken 

onder nummer 0229-211969. Naast bewoners van Berlinga State zijn ook anderen van 

harte welkom. 

 

 

 

Berltsum, blik in de historie 

De redactie van Op ‘e Roaster ontving van dorpsgenoot Watse Posthumus een schat aan 

informatie over de Berltsumer historie. Deze informatie vormt de basis voor onze nieuwe 

rubriek ‘Berltsum, blik in de historie’. Op www.berlikum.com, menu ‘recreatie en cultuur’, 

submenu ‘documentatiecentrum’ verzamelen wij de afleveringen, zo mogelijk gelardeerd 

met foto’s, zodat u ze altijd en overal rustig kunt nalezen en/of bij anderen aanbevelen. 

Berltsum: snikken en preamen 

In een dorp als Berltsum, gelegen aan open vaarwater dat voor het vervoer van zijn 

producten deels afhankelijk was van vervoer over water, bloeide ooit de bouw van 

vaartuigen, de zogeheten snikken en preamen. 

Lange jaren werden in Berltsum houten schepen gebouwd en gerestaureerd. Daartoe 

dienden vele hellinkjes. In 1896 werd een ervan geëxploiteerd door scheepstimmerman 

Tj. van der Wal.  Een andere was de helling van de Diaconie van de Hervormde Kerk op 

de Kamp, daar waar nu A. Struiksma woont en eerder de Berltsumer „sneuper‟ Bindert 

Bosma. 

Hoe de Diaconie de helling in zijn bezit kreeg, is niet na te trekken. Bekend is wel dat van 

de huuropbrengst de armen in het dorp financieel werden onderhouden. Aan het eind van 

de 18e eeuw was ene Johannes Wietzes de Haan huurder van de Diaconie Helling 

inclusief de bijbehorende houten timmerloods. Een van de volgende huurders was een 

zekere Bijlsma. Hij verhuisde later naar Warten voor het grotere werk. Rond 1850 streek 

Jacob van Manen van Bolsward neer op de Diaconie helling. Rond 1877 verkaste hij naar 

de toen nieuwe werf in de Bûterhoeke, naast en ten oosten van de tegenwoordige winkel 

http://www.berlikum.com/


van Agra Totaal. Aanleiding van de verhuizing was de wens van de Diaconie om de werf 

aan de Kamp te verkopen. 

De helling van Van Manen stond in de gehele noordwesthoek van Friesland als prima 

bekend. Als een lopend vuurtje verspreidde zich de roem van de werf en geniers en 

vissers wisten waar ze moesten zijn voor hun vaarmiddelen. Van Manen bouwde vele 

snikken en preamen. Voor de constructie werden mallen gebruikt, maar van niet 

onschatbare waarde was het oog van de meester, veel gebeurde dan ook „op het oog‟. In 

de vele haventjes van ons dorp lagen rond 1900 zeker 100 preamen en snikken 

afgemeerd. Haventjes met namen als de „Moune‟, „Iebeltsje‟, „Skoallemastershaven‟, 

„Koerkaai(en)‟, „Algemiene opslach‟, „It Dok‟. Naast houten, ging van Manen rond 1893 

ook ijzeren schepen vervaardigen. 

Als gerniersdorp lag in Berltsum de productie van aardappelen, groenten etc. hoog, 

producten waarvan voor het vervoer veelal snikken en preamen werden gebruikt. 

Daarnaast werden de schepen ingezet voor het vervoer van grond, zoals terpgrond en 

grond voor de tichel- en steenfabrieken in Berltsum en niet te vergeten voor de visserij 

op de Waddenzee. Ook de Berltsumer beurtschippers, die voeren op Leeuwarden, 

Harlingen en Franeker maakten gebruik van de snik. 

Na de aanleg van de Afsluitdijk was het gedaan met de haringvisserij op de Waddenzee 

en de komst van vrachtauto‟s en treinen zorgde voor grote concurrentie voor de 

scheepsbouw. Van Manen stapte gaandeweg over op de bouw van landbouwmachines. In 

1938 gleed de laatste houten snik van de befaamde Berltsumer werf. Een andere snik, 

„De Grietje‟ waarvan de bouwer niet bekend is, vervaardigd rond 1865 is nog steeds te 

bewonderen in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.  Laatste eigenaar was van Lolke 

Tjipkes Lolkema, die handelde in groente. Zijn zoon Pieter Lolkema had later een 

timmerbedrijf op de terp (Vermaningstrjitte), waar nu oud-timmerman Lourens van 

Dokkumburg woont). 

In de haven van Zuidlaren, bij de oude molen „De Wachter‟ lag lange tijd (misschien nu 

nog wel) de „Jansje Geertruida‟. Bij de Franeker werf van scheepsbouwer Draaisma lieten 

de heren H. Born en A. Bosma van Berltsum tussen 1920 en 1925 een snik bouwen van 

16 ton. Een tekening hiervan is nog aanwezig in het Friesch Scheepsbouw museum. 

Bekend is verder dat Wytze Joh. de Haan in 1817 en Yme Daniels van Schepen in 1820 

een snik bezaten. 

De snikken zijn nu varende monumenten, herinneringen aan het scheepsverleden van 

Berltsum. Monumenten die gekoesterd moeten worden voor het nageslacht. Bijvoorbeeld 

door het organiseren van gondeloptochten met preamen en snikken bij 

onafhankelijksfeesten en Oranjefeesten, zo die eind twintigste eeuw wel werden 

gehouden, compleet met Bengaals vuur, olielampen en fakkels om het historisch besef 

aan te wakkeren. 

 


