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DORPSKRANT VOOR BERLTSUM EN WIER 

06 18lzaterdag 16 juni

Norah (3) heeft de schaar ontdekt, als haar moeder zegt: 
‘Norah, de schaar is alleen om mee te knippen’, zegt 
Norah:”Ik hoor je niet.”

Wanneer oma Nelly met consumptie ´welterusten´ zegt 
tegen Luuk, zegt Luuk (3): ’Hé, het regent binnen in mijn 
oog’. 

Lyan (5) wol mei heit en syn Suske fjutbalje dan seit hy ik 
bin wol de scheitert (scheidsrechter) 

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

It wite húske neist de Agra, dêr 
wenne Douwe van Dijk. Hjoed-
dedei wennet er yn Perth, Aus-
traalje. Douwe groeide op mei 
syn heit, mem en twa sussen. 
“Neist hús hie ik de autogaraaz-
je, der haw ik oant en mei 2011 
wurke. Dernei bin ik stoppe mei 
de garaazje. Ik woe wat oars, der 
op út. Op in paad, sa bin ik begûn 
oan myn reis troch Austraalje. Ik 
haw sa’n sân jier troch Austraal-
je reizge. Tegearre mei in freon 
haw ik in auto kocht en dêryn 
ha we troch hiel Austraalje west. 
Nei in jier wie ik wer nei hús ta 
gien en bin ik de sportwrâld yn 
gongen.” Douwe ruilet it waarme 
Austraalje om foar it kâlde waar 
yn Eastenryk. Der giet der oan 
it wurk as ski ynstrukteur. As 

Berltsumers om útens: 
Douwe van Dijk
Douwe van Dijk: “As je je draai net fine kinne, dan geanne je op syk nei wêr't je draai dan wol is!”

Kermisprogramma
Donderdag 21 juni
16.00-21.00 uur Opening kermis met attracties €1,- per rit.

Vrijdag 22 juni
15.00 uur  Start kermis
18.30 uur  Volleybaltoernooi op het kaatsveld
21.00 uur   Prijsuitreiking volleybaltoernooi en een ouder

  wets gezellige Berltsumer Jûn met De  
Woudrukkers (gratis entree)

Zaterdag 23 juni
11.30 uur   Kermisledenwedstrijd kaatsen met de zachte bal 

Opgave tot donderdag 21 juni 19.00 uur 
via www.kvberlikum.nl/kermis2018 of 
E.bouwma7@chello.nl

14.00 uur  Start kermis
22.00 uur  Feestavond met de band Stageline (entree €10,-)

Zondag 24 juni
12.00 uur   Miedema Makelaars Vrije Formatie Heren Hoofd-

klasse partij op het kaatsveld
14.00 uur  Start kermis

Na afloop van het kaatsen feest in de feesttent met De Suskes en 
DJ Auke (entree €10,-)

De draaimolen is op vrijdag en zaterdag tot 18.00 uur gratis. Dit 
wordt mede mogelijk gemaakt door Undernimmend Berltsum-
Wier. l

hy wer werom komt, docht hy 
de oplieding ta personal coach, 
sportynstrukteur en medyske 
coach. Hy wurket in skoftke yn 
Ljouwert mar kin syn draai hjir 
mar net fine.
“It slagge my net in libben hjir 
wer op te pakken, en doe bin ik 
opnij reizgjen gien. Yn 2015 bin 
ik nei Azië gien en der haw ik fan 
alles besjoen. Dernei bin ik my 
ferdjipjen gien yn de sportwrâld 
en yn Austraalje wie dat doe slim 
opkommend en ynteressant. 
Ik kaam út yn Perth en dêr bin 
ik op syk gien nei de mooglik-
heden om hjirre oant wurk te 
gean. Ik moast opnij in oplieding 
dwaan, want myn papieren wie-
ne hjirre net jildich. Ik haw myn 
diploma’s helle en doe ek myn 

freondinne troffen. Tegearre 
runne wy sûnt in jier in sport- 
skoalle yn Perth.” Perth is de 
haadstêd fan West Austraalje en 
der wenje sa’n 1,3 miljoen mins-
ken. Undanks it ôfhandich plak 
fan Perth ten opsichte fan de rest 
fan Austraalje, hinget der dochs 
altyd in relaxte sfear.
“Hjoeddedei wurkje ik tegearre 
mei myn freondinne fulltime 
yn de sportskoalle. We begjinne 
moarns in oer as fiif en geane 
dan troch oant in oer as alve. 
Dan is it even rêstich en fan twa 
oant acht is it drok en binne we 
wer fulltime oant wurk. Neist ús 
wurk, is der net folle frije tiid. Ik 
haw gjin tiid foar hobby’s en in 
echt sosjaal libben sit der ek net 
echt yn. As ik dan dochs frij bin, 
dan mei ik graach motorride en 
nei it strân.”
Douwe is noch net fan plan wer-
om te kommen nei Berltsum. 
Syn libben is no yn Austraalje. 
“Natuerlik mis ik myn freonen, 
famylje en myn sosjale libben. 
En dat is ek it grutste neidiel dat 
ik hjirre no wenje. Oan de oare 
kant, it wurk dat ik no doch, is 
yn Nederlân net sa te dwaan as 
dat ik no doch. Dat wol ik echt 
net opjaan. Derneist is myn freon-
dinne natuerlik ek in goeie en 
moaie reden om hjirre te bliu-
wen. Yn Nederland koe ik myn 
draai net fine en bin ik op syk 
gien nei wêr 't dat wol slagge. En 
dat is my slagge. Ik wenje mei 
in soad wille en plezier yn Perth 
en kom hjirre foarearst noch net 
wei!!” l

Zaterdag 7 juli 6e Midzomermarkt SC Berlikum
Sinds 2013 wordt elk jaar een Midzomermarkt gehouden op en rondom sportcomplex 
''De Koekoek'' te Berlikum. Dit jaar vindt de markt plaats op zaterdag 7 juli van 13.00 tot 18.00 uur 
op het dorpsplein. 

Deze unieke markt wordt ge-
organiseerd door een groep en-
thousiaste vrijwilligers van de 
plaatselijke voetbalvereniging 
met als doel, de vereniging op 
originele wijze te ondersteu-
nen en een gezellige dag voor 
alle mensen uit Berlikum en 
omstreken te organiseren.  De 
markt bestaat uit een braderie 
en rommelmarkt met een zeer 
gevarieerd aanbod o.a. bestaande 
uit eigengemaakte kaas, woon-
decoratie, kleding, games en 
nog heel veel meer! Bovendien 

zijn er verschillende activiteiten 
voor de jeugd en is er een gezel-
lig terras met live muziek, waar 
men kan genieten van een hapje 
en drankje. Bent u opzoek naar 
unieke (streek)producten, houdt 
u er gewoon van om even lekker 
rond te sneupen op een traditio-
nele maar toch unieke markt of 
wilt u er gewoon even lekker op 
uit met het gezin? Dan bent u op 
7 juli tijdens de midzomermarkt 
in Berlikum aan het juiste adres!  
Op dit moment zijn er voor han-
delaren nog enkele plekken vrij 

op zowel de rommelmarkt als de 
braderie. Voor belangstellenden 
is het goed om te weten dat de 
organisatie rekening houdt met 
branche bescherming wat de di-
versiteit van de markt ten goede 
komt en waarmee de verschil-
lende handelaren verzekerd zijn 
van enige uniciteit in dienst en 
product. Wilt u ook op deze tra-
ditionele en ook unieke markt 
staan? 
Neem dan vrijblijvend contact 
op met Jaap Plekkringa door te 
bellen met 06- 46597017. l



Eartiids en No…
Keatsen yn Berltsum
Al jierren wurd der fanatyk en entûsjast keatst yn Berltsum. En lokkich mar, 
want dy moaie fryske sport mat bliuwe. Krekt as elke feriening hawwe ek wy 
te krijen mei minder leden, minder frijwilligers en minder jild. Dochs sjogge 
wy dat de leaste pear jier goeie jierren west binne. Der is in protte jeugd oant 
trainen, de jongerein stiet klear foar de feriening as dat nedich is en ek de 
omset is net min.
Eartiids hiene wy yn Berltsum it keatsfjild op in hiel oar plak, miskien witte 
jo dat noch wol? It VVV sportterrein lei oan 'e Bildtdyk. It wie in iepenbier ter-
rein en it wie domein fan keatsferiening Gerrit Piers, de foarrinner fan keats-
feriening VVV (Vereniging voor Volksvermaken). Eartiids waard der op it fjild 
net allinne spultsjes organisearre, mar wiene der wol gau ris oare spultsjes te 
dwaan en wie de kermis hjirre ek. Hjoed-de-dei sjocht ús Berltsumer keatswy-
kein der gâns oars út. We hawwe in hiel wykein fol mei aktiviteiten foar jong 
en âld. Ja eins is dat net feroare, it is allinne op in oare lokaasje.

Op it keatsfjild oan e Bildtdyk wie it yn it winterskoft rêstich. Der rûnen wat 
skiep op it fjild. Goed foar it gers en goed foar de boer fansels. Yn de simmer 
koene de skiep der net op. Hja sjogge it al foar jo. Freeds de skiep noch op it 
fjild, en sneons mei syn alle de stront mei ammerkes fuort skeppe en sjouwe, 
nee fansels is dat net handich. Al kin ik my samar foarstelle dat it eartiids 
wolris sa gien is. Hjoed-de-dei kinne wy ús dat mar min foarstelle, de skiep op 
it fjild al sjoch ik it op sommige plakken noch wol. Moai om tradysjes deryn 
yn stân te hâlden.
Eartiids lei efkes fierder it keatsfjild fan Wardy, de kristlike keatsferiening. 
It sil der op dit fjild wol ûngefear itselde oan ta gien wêze as it fjild fan VVV. 
Uteinlik waarden fan twa ferieningen ien feriening makke, VVV en Wardy 
gongen tegearre en krigen de namme ‘Kaatsvereniging Berltsum’. Moai om 
te sjen hoe 't de ferieningen tegearre ien wurde en dat de eftergrûn fan wa 
dan ek der efkes net ta docht. It makket net hokker kleur je hawwe, wêr ’t je 
yn leauwe as wer je opgroeit binne. Sport ferbynt de minsken, de mienskip 
mei in oar.

Dat sjogge we hjoed-de-dei ek werom op de fjilden. Net ien is itselde. As 
sportferiening hawwe wy in wichtige taak as it gjin om teamgeast en fair 
play. Keatse ferbroedert, it skept in gefoel fan der by hearre en soarget foar 
ûnderling respekt. Wy as keatsferiening Berltsum ynvestearje yn de sport, yn 
de jeugd en yn de takomst. Keatsen is der foar elkenien.

Stoarmke l

HALLO! Mijn naam is Thijs en ik ben 9 
jaar. Ik heb 1 broertje en 1 zusje.
Ik vind minions heel leuk en heb er 
wel 100 dingen van. Ik woon in de 
Buorren op nummer 85.

Mijn moeder is secretaresse in het 
ziekenhuis en mijn vader is manager 
sales en support.

Mijn hobby is voetbal en in mijn vrije 
tijd ga ik graag gamen met mijn vrien-
den en ik zit op streetdefense en op 
muziekles.

Ik vind school leuk maar soms ook 
minder leuk en het leukste vind ik re-
kenen. Ik ga op schoolreisje dit jaar en 
ik heb er heel veel zin in want ik ga 
naar WILDLANDS en dat is super leuk.
Ik ben blij dat ik in Berltsum woon: Ik 
vind de huizen mooi en mijn vrienden 
heel aardig en ook ga ik graag naar de 
winkel. Ik vind dat Berltsum gewoon 
zo moet blijven. Ik zou wel in Berltsum 
willen blijven wonen maar dat kan he-
laas niet voor altijd.

Tot zover de bevindingen van Thijs 
Lantink in deze jeugdrubriek. In de 

Bern mei in ferhaal: 
Thijs Lantink
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Thijs Lantink. Hij is leerling van 
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. In het onderstaande verhaal vertelt Thijs 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 geschreven 
verhaal.

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!
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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

volgende editie weer een ander persoon 
van groep 6 voor deze rubriek!  l

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

    

Het is weer tuintijd.
Gun je tuin een  

ZOMERSNOEI 
Neem nu contact met ons op 
voor een vrijblijvende offerte.

Van Tuinen Tuinservice
johan@vantuinen.nl 
www.vantuinen.nl

T 0518 46 26 67 | M 0653 94 40 14
Hemmemawei 2 | 9041 CD Berltsum
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UITGELICHT

Dirk en Hiske van Wigcheren luiden met 
pijn in hun hart afscheid van een tijdperk in
De prachtige nostalgische foto’s in hun winkel van het “kruideniergeslacht “ van Wigcheren door 
de jaren heen geven welhaast een weemoedig beeld nu de winkel ophoudt te bestaan. 

Bakkerij Wijnsma per 
1 juli overgenomen
Per 1 juli aanstaande wordt Bakkerij Wijnsma 
overgenomen door Eddy Kranghand en zijn vrouw 
Tina Knipper, beiden wonende in Ried, en Martijn en 
Willemien Krommendijk, afkomstig uit Almelo. 

Eddy (werkt als broodbakker bij Bakkerij Wijnsma) en 
Tina (werkt in de bakkerswinkel van Wijnsma in Ried) 
hadden een aantal jaren geleden Martijn (banketbakker) 
en Willemien (bezig met opleiding tot medisch secreta-
resse) leren kennen op een camping in Witmarsum. Om-
dat het tijdens de vakantie goed klikte spraken zij later 
weer eens af en langzamerhand ontstond er vriendschap. 

Nadat Eddy en Tina hoorden van de verkoopplannen van 
Wijnsma overlegden zij met Martijn en Willemien of het 
een idee was om gezamenlijk de bakkerij over te nemen. 
Direct was er enthousiasme en binnen zes weken was de 
koop beklonken. 

Sinds een aantal weken draaien Martijn en Willemien al 
mee in de bakkerij, wonen zij boven de winkel in de Bu-
orren en gaan hun dochters (4 en 5 jaar) hier naar school. 
Ook de vestigingen in Sint Annaparochie en Ried maken 
deel uit van de overname. De winkel in Stiens is een 
zelfstandige winkel en blijft buiten de overname, maar 
neemt wel de producten af van Bakkerij Wijnsma. 

Wat na de overname voorop staat, is dat de huidige kwa-
liteit blijft gehandhaafd hetgeen wordt gewaarborgd 
doordat de huidige broodbakker het brood blijft bakken. 
Ook het VVV informatiepunt en de koffiecorner blijven 
gehandhaafd. 

Wat er wel verandert, is dat de openingstijden van de 
winkel te Berltsum worden uitgebreid; de winkel blijft 
voortaan tussen de middag open zodat niet alleen de 
klanten kunnen komen maar dat ook degenen die tus-
sen de middag een broodje willen eten, kunnen worden 
bediend. 

Verder probeert men zoveel mogelijk gebruik te maken 
van streekproducten. Naast het meel dat men van Koop-
mans afneemt, koopt men meel van de molen uit Stiens. 

Ook het huidige aanbod van aardbeien en scharreleieren 
blijft onveranderd. Concluderend kunnen wij stellen dat 
wij blij mogen zijn met deze twee jonge ondernemers-
echtparen die deze bakkerij verder willen uitbouwen en 
wij wensen hen daarbij veel succes. l

Maar liefst 138 jaar stond de 
naam van Wigcheren synoniem 
aan ondernemerschap en was 
het onlosmakelijk verbonden 
met hun familiebedrijf. Het was 
dan ook een moeilijke en emo-
tioneel zware beslissing hun 
winkelbestaan te beëindigen en 
het eigen bedrijfspand te verko-
pen. Misschien wel de zwaarste 
beslissing tot nog toe in hun le-
ven maar weloverwogen en een 
keuze voor een nieuwe toekomst 
met meer tijd voor hun gezin.
Het begon in 1880 allemaal met 
”Oerbeppe” Trijntje in de Buor-
ren. Een kleine kruidenierswin-
kel aan huis en de start van een 
imposant familiebedrijf. Dirk 
weet nog dat hij als twaalfjarig 
jongetje met vader Max de bood-
schappen langs bracht bij de toen 
oudste inwoner van Berltsum, 
Mevrouw Bontekoe. Zij wist te 
vertellen dat Beppe Trijntje op 
een leisteen in Romeinse cijfers 
de verschuldigde bedragen no-
teerde. Dirk weet ook nog uit 
overlevering van Pake Durk en 
de moeilijke oorlogsjaren waarin 
hij veel mensen heeft geholpen 
de zware tijd te doorstaan. Een 
sociale man die hart had voor 
zijn klanten. Maar van veel re-
centere historie zijn vanzelfspre-
kend Dirk zijn ouders, Max en 
Sylvette.

Tientallen jaren gezichtsbepa-
lend voor de winkel in ons dorp 
en ondernemers in hart en nie-
ren. In de jaren ’70 hadden zij 
de grootste winkel van Friesland, 
Groningen en Drenthe en lagen 
er niet alleen levensmiddelen in 
de schappen maar werd er ook 
kleding, schoenen, vloerbedek-
king en onder meer gordijnen 
verkocht! Op de achtergrond zijn 
zij altijd bij het wel en wee be-
trokken gebleven van de winkel. 

Ook nu in deze beladen periode. 
“Se hawwe ús altitten stipe en 
foar ús klear stien.”
Sociaal en betrokken zijn ka-
raktereigenschappen die als een 
rode draad door het winkelbe-
staan van de van Wigcheren fa-
milie heenloopt. Betrokkenheid 
bij het dorp en de mensen die er 
wonen. Een dorpswinkel bestaat 
dan ook bij gratie van een goede 
naam en de gunst van de inwo-
ners. De gehele aansluitende ge-
schiedenis is bijzonder en uniek 
en geeft Dirk en Hiske als laatste 
eigenaren van de winkel een 
trots en warm gevoel. Zij func-
tioneerden als een twee eenheid 
met Hiske tussen de klanten en 
het personeel en Dirk meer op de 
achtergrond voor het bewaken 
van de grote lijnen en de cijfers 
en letters. 

Er zijn ook zware tijden en de 
nodige tegenslagen geweest in 
het bestaan van de winkel. Het 
oude vertrouwde plekje in de 
Buorren moest door de brand 
in ‘92 worden verlaten, nota 
bene net nadat de winkel een 
paar maanden daarvoor was ver-
bouwd. Het postagentschap was 
net verworven en Hiske zou die 
taak op haar nemen. Na de brand 
kon de winkel verder in de loods 
van Van Dijk op het Pôlle terrein. 
De schouders er weer onder en 
verder. Maar het noodlot sloeg 
in dat zelfde jaar verder toe toen 
vader Max getroffen werd door 
een ernstige leverziekte. Jaren 
van achteruitgaande gezondheid 
volgden en uiteindelijk bracht de 
levertransplantatie in ’98 geluk-
kig weer nieuwe levenskansen. 
“Wy sieten doe al fan ’93 ôf yn de 
nije winkel mar dêr hat ús heit 
him nea echt thûsfield. Syn plak 
wie no ienkear de Buorren.” De 
leiding lag toen al grotendeels 

bij Dirk en Hiske en na de Golff 
supermarkt periode werd het in 
2007 de SPAR formule en zette 
de groei verder door. Met ziel en 
zaligheid hebben Dirk en Hiske 
zich altijd ingezet voor hun win-
kel, het personeel en hun klan-
ten maar met de beëindiging vo-
rig jaar van het tienjarig contract 
met de SPAR kwamen de twijfels. 
“De SPAR woe hiel graach troch 
en der wienen mear grûthannels 
dy’t ynteresse hienen. Mar in pe-
rioade fan wer tsien jier stie ús 
tsjin en ek alle feroarings sa as 
de drok om sneins iepen en op de 
feestdagen. Ek moast dér bot yn-
vestearre wûrde wat neidielich 
wêze soe foar it personiel.” 

Uiteindelijk meldde ook de 
POEISZ zich als geïnteresseerde 
met de wens het pand te kopen, 
zoals dat in hun strategie past. 
Een enorme tweestrijd volgde 
voor Dirk en Hiske. Doorgaan 
met deze immer voorturende 
werkdruk en alle verantwoorde-
lijkheden van dien voor nog eens 
tien jaar, of de keuze voor een 
ander leven. De keuze viel op het 
laatste. Na de officieuze verkoop-
overeenkomst in december 2017 
was daar de officiële bekendma-
king in april 2018 samenvallend 
met het 95 jarig bestaan van de 
POEISZ. Eind juni dan de laatste 
dagen van hun winkelbestaan en 
het definitieve einde van een in-
drukwekkend tijdperk. Het valt 
Dirk en Hiske zwaar nu het ein-
de zo dichtbij is. “It fielt frjemd 
mar we hawwe no dochs sûver 
ek al sin oan de simmer dy’t foar 
ûs leit. Efkes hielendal neat! Wy 
sjogge wol wat dér letter op ús 
wei komt.” (25 en 26 juni zijn de 
finale uitverkoopdagen met 50 
procent korting) l

JAN J

Van links naar rechts, Eddy, Tina, Willemien en Martijn l



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

Berltsum
0518-41 92 95
www.siegersmagevelrenovatie.nl

> Glasbewassing 
 (bedrijf en particulier)

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

Berlikum  |   06 57 70 36 90   |  vandergraafmultiservice.nl

■  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!

Een dorpshuis als inloophuis waar een 
ieder terecht kan voor een stukje ont-
moeting, of voor een hulpvraag en waar 
activiteiten worden aangeboden. Maar 
ook een plaats waar men zelf aan de slag 
kan, zelf mogelijkheden moet creëren. 
Het moet een plek zijn voor de bewoners 
van Berltsum, die door de bewoners van 
Berltsum zelf gerealiseerd dan wel ge-
creëerd wordt. Daarvoor hebben wij een 
koffieochtend georganiseerd op woens-
dag 27 juni. Tijdens deze bijeenkomst 
willen we graag van u allen horen wat 
en hoe dit zou kunnen bijdragen aan de 
leefbaarheid in het dorp. Wat willen we 
en wat kunnen we?

Datum: Woensdag 27 juni 2018
Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Locatie: Dorpshuis It Heechhout
Entree: Gratis

Vanaf september 2018 gaan we hier 
mee verder en zullen we één keer in de 
maand een koffieochtend organiseren.

Namens De Skûle Welzijn
Marjan van der Heide en Sieta Kuipers
Tel: 0518-460805 of via e.mail
s.kuipers@deskule.nl of 
m.vanderheide@deskule.nl l

Bij de verbouwing is een nieuwe recep-
tie voor  zowel de bedrijfswagen als de 
personenwagen afdeling gerealiseerd. 
Tevens is het magazijn geheel verplaatst 
en vernieuwd van opzet. Ook de show-
room is aangepast en voorzien van een 
nieuwe wachtruimte en verkoopkan-
toor.

Tijdens het  open huis was er de gele-
genheid om ons bedrijf te bezichtigen 
en te zien wat er op technisch gebied al-
lemaal mogelijk is. Ook onze schadeher-
stelafdeling met richtbankapparatuur 
werd onder de aandacht gebracht. En 
dit beperkt zich niet tot schadeherstel 
aan bedrijfswagens, ook velen hebben 
inmiddels de weg naar ons gevonden 

voor  richtwerkzaamheden aan voertui-
gen welke ten behoeve van de agrarische 
sector ingezet worden.

Daarnaast was er de mogelijkheid om 
te rijden met de merken Alfa Romeo en 
Scania welke wij vertegenwoordigen. 
Aan de grote glimlach en opkomst van 
de relaties was af te lezen dat dit zeer 
werd  gewaardeerd. We kunnen terug-
zien op een geslaagd evenement! 

Mocht u niet in de gelegenheid geweest 
zijn ons te bezoeken u bent van harte 
welkom op ons adres: 

Rinsma B.V., Bitgumerdijk 26 te 
Berltsum l

Koffieochtend It Heechhout
Als Welzijnsdienst De Skûle zien wij kansen en uitdagingen om het dorpshuis, 
en in een later stadium het MFC, een centrale plaats binnen Berltsum te geven. 

Open huis Rinsma groot succes
Vanwege de afronding van de verbouwing bij Rinsma B.V. te Berltsum is 
zaterdag 26 mei  een openhuis georganiseerd om relaties de gelegenheid te 
geven kennis te maken met de nieuw- en verbouw van ons pand te Berltsum. 

 

 
                                                                                                                                                                                                 
 

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

Het is prima verlopen en wij zijn blij met 
het resultaat. Wij hopen volgend jaar 
weer op enthousiaste mensen die voor 
ons willen lopen. 
In totaal hebben er 24 collectanten gelo-
pen en samen hebben zij € 996,76 opge-
haald.

Heel erg bedankt allemaal en hopelijk tot 
volgend jaar!

Namens het Longfonds, 
Inez van Dijk en Janneke Bergsma l 

Opbrengst Long-
fonds Berltsum
Wij hebben dit jaar voor het eerst een 
collectebuscollectie georganiseerd  in 
plaats van een  lijstcollecte voor  het 
Longfonds.



BERLTSUMER 
HÛNTSJE

Berltsum feriening
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Berltsumer 
rûntsje
Wat ha we moai waar. De sinne 
heech oan de himel, in moaie 
blaue loft en sa no en dan in brieske wyn. Echt kuier waar. De 
jonkjes en famkes wa at ferline wike mei dyn ha oan de avond-
4daagse troffen it mar. It waar dat wurke wol mei en dochs siet 
ik er al wat oer yn at it allegear wol goed gean soe dit jier. Der 
feroaret op it stuit noch al ris wat yn ús doarp wer troch ik it 
paad al faaks bjuster wie. Sa stie ik bygelyks op de Krússtrjitte 
om de Buorren yn te gean. Efkes nei de slagter foar in stikje 
woarst en mei wat gelok dan trof ik Tineke by de bakker foar 
in ploske bôle. Mar ik stie dus op it punt om de Buorren yn te 
gean doe my der samar in auto yn ‘e mjitte kaam. Wat in idioat 
tocht ik noch, die kerel riid dwars tsjin it ferkear yn. Ik koe 
noch mar krekt op tiid wei komme. In bytsje oandien rûn ik wer 
fierder. Op nei de slagter! By de slagter hearde ik de minsken al 
yn partear. “It wol mar net wenne, eltse kear stean ik wer mei 
myn auto op de Krússtrjitte en krekt dan betink ik my dat ik no 
by de Tsjerkestrjitte de Buorren yn moat”. Sjoch, no snapte ik 
it. Die kerel fan krekt wie net in idioat hy hie it gewoan by it 
rjochte ein. Net ferkeard at it soms ris oars wurdt mar wol efkes 
wenne. En lit we wol wêze dan sjoch we de buorren ek ris fanút 
in hiel oar deiljocht. Dus efkes wenne, der nei skikke en fierder. 
En fierder gong ik. Efkes snuffelje op de Hôfsleane, strune op it 
feilingterrein en binnen troch nei it plakje wer at foarhinne de 
loadsen Van Dijk stiene. Foar jim as ynwenners miskien net mo-
aie plakjes om noch grutsk op te wêzen mar foar my as hûn is it 
prachtich. Lykas de hege gerzen fan Berltsum op de Mulseleane. 
Nei at ik in knipperke dyn hie sette it wer út ein mei myn rûnts-
je troch Berltsum. Ik wie wat toarstich dus ik tocht wa wit ha 
Dirk en Hiske wat wetter foar my. Ik kuiere de Mulseleane wat 
fierder del en ta myn fernuvering wie der allegear drokte oan de 
efterkant fan de winkel. Allerhanne manlju wiene oan it wurk 
en der waar in grut gebou út de grûn wei stampt. Ik ha it efkes 
oan sjoen en doe net ien my yn de gaten hie bin ik toch stikem 
del strûpt. Ferhaal helje. Foar de winkel ha ik in plakje socht en 
myn earen wage wiid ipen set. It duorre net lang at ik al hearde 
wat er oan de hân wie. De Spar wurdt Poeisz en er wurdt grut 
útpakt. Efkes it paad bjuster, efkes wenne mar allang bliid dat 
it doarp in supermarkt hâld. Dizze dei brocht my al in prot nijs, 
ik moast er fan bykomme mar hé …. efkes wenne, efkes skikke 
en wer fierder. l 
It Berltsumer Hûntsje

Op 19 mei was de eerste wed-
strijd in Leeuwarden, wat een 
belevenis. Voor de meisjes was 
het wel spannend, want ook zij 
weten dat alleen de besten naar 
deze wedstrijd mogen. 

Onze dames hebben het gewel-
dig gedaan. Lieke werd eerste en 
mag zich dan ook Fries Kampioen 
2018 noemen! Marrit werd heel 
knap 5e, Tirza 12e en Femme 
15e. Fantastisch gedaan! 

Op 26 mei was de tweede wed-
strijd, deze keer gingen we naar 
Noordwolde. Maar liefst 9 mei-
den vertrokken uit Berlikum met 
goede moed en een dosis gezonde 
zenuwen.  Want wat er ook ge-
beurt, je hebt je voor deze wed-
strijden geplaatst en daar zijn we 
al heel trots op. 

Berlikum had in drie rondes deel-
neemsters en bij alle prijsuitrei-

kingen stond er een dame van 
Gymvereniging Berlikum. Fenna 
van Dijk, Robin en Daniek zijn 
Friese Kampioenen! Marrin en 
Inge wonnen zilver, Grieteke en 
Elisa Noa werden 4e. Liset 15e en 
Ant 17e. 

Wat een dag voor de meiden 
maar zeker ook voor bestuur 
en leiding. De tranen van geluk 
stroomden rijkelijk, wat zijn wij 
trots op al onze leden. 

Om mee te doen aan de wedstrij-
den, heb je ook juryleden nodig, 
Willemien en Petra, heel erg be-
dankt voor jullie inzet deze da-
gen. Het is ongekend hoe goed 
het gaat met onze vereniging. Er 
wordt ons wel eens gevraagd wat 
we onze leden geven omdat ze 
zoveel winnen. 

Ons recept is niet geheim en dat 
willen we graag met u delen; 5 

eetlepels plezier, 5 eetlepels zelf-
vertrouwen, een goed draaiend 
bestuur, zeer enthousiaste en ge-
motiveerde leiding, fantastische 
assistent trainers en vrijwilligers  
en je komt een heel eind. We 
hebben inmiddels zoveel leden 
dat onze lessen vol zitten. 

Na de zomervakantie wordt het 
lesrooster aangepast en uitge-
breid, zodat we weer nieuwe le-
den kunnen verwelkomen. 

Er zijn ook meer jongens dan ooit 
tevoren en daarom komt er vol-
gend jaar een jongensgroep. Daar 
hebben we veel zin in. 

Ook starten we na de zomerva-
kantie een nieuwe groep voor het 
Nijntje beweegdiploma. 

U kunt nu alvast uw kleuter aan-
melden via gymberlikum@gmail.
com l

Nei in hertlike ûntfangst mei kof-
je of tee mei gebak op it terras, 
krigen wy fan frou de Jong útliz 
oer it ûntstean fan it bedriuw. 
Troch de ruilferkaveling yn 1970 

koenen se hjir in nij bedriuw beg-
jinne, mar troch de stiigjende rin-
te nei sa’n 12 presint moasten se 
dêr wat oars bydwaan. Dat waard 
úteinlik it tsiismeitsjen.Troch 

hjirfoar kursussen te folgjen is de 
boerinne hjirmei begûn. Dit is sa 
goed slagge, sadat se no neist de 
féhâlderij in moderne tsiismak-
kerij ha. Doe gienen wy troch 
de gebouwen.  Yn de tsiismak-
kerij wie de moarns tsiis makke 
en no wie alles wer skjin. Hjir 
wurkje allinich mar froulju: frou 
de Jong, har skoandochter en in 
pear famkes. De tsiizen leinen yn 
opslach te rypjen. Dêr wie in grut 
ferskaat, mar de bekendste is de 
“Riperkrite tsiis”, mei in mingsel 
fan selderij, biezelok en knyflok,  
neamd nei it natuergebiet “de Ri-
pen” dat tsjin harren lân oan leit. 
Dizze tsiis koenen wy ek priuwe. 
Dêrnei kamen wy yn in moaie 
nije stal mei 200 kij, dy’t troch 
fjouwer robots trije kear deis 
molken wurde. Simmers bliuwe 
de melkkij yn de stâl, de droege 
kij en it jongfé geane yn it lân. Ti-
dens ús besite waard der ek noch 
in kealtsje geboren.
It beslút fan ús rûnlieding wie it 
winkeltsje, wêr’t yn fan alles wat 
mei suvel en de streek te meit-
sjen hat te keap is. De measten 
fan ús binne dan ek mei in tsyske 
thús kommen! 
Nei noch efkes genietsje fan in 
iisko op it sinniche terras wie it 
tiid om nei ús lêste bestimming 
fan dizze middei te gean: restau-
rant “de Pleats “ yn Burgum.
Hjir stie in kofjetafel mei fan al-
les dêrop en dêroan foar ús klear.
Mei dizze gesellige iterij kaam 
dêr in ein oan dit moaie reiske en 
binne wy wer op hús ta gien. l
A.S.-J.

Ongekende resultaten voor 
gymvereniging Berlikum
Zoals u allemaal weet, hebben veel meiden van Gymvereniging Berlikum zich geplaatst voor de 
Friese Kampioenschappen turnen. Maar liefst 17 meiden mogen Berltsum vertegenwoordigen. 
Inmiddels hebben we twee Friese Kampioenschappen gehad en nog twee te gaan. 

Reiske PCOB nei Tsiisbuorkerij 
De Deelen
Op tiisdei 15 maaie hienen wy ús jierliks útstapke. Mei 24 persoanen gienen wy mei eigen auto’s 
op dy prachtige dei earst nei De Tynje, wêr’t de famylje de Jong de Tsiisbuorkerij “De Deelen” hat. 

Nieuws van uitvaartvereniging 
de Laatste Eer
In oktober 2017 trad hij aan, Sybren Klaas Visser van 
Oosterbierum. We zijn nu driekwart jaar verder en we mogen 
de conclusie trekken dat de samenwerking met Sybren Klaas 
prima verloopt. 

En, heel belangrijk, bij de nabestaanden ‘valt’ hij goed. Goed om 
te weten dat wij voor onze bode/uitvaartverzorger een achtervang 
hebben geregeld. Als Sybren Klaas niet beschikbaar is, kunnen wij 
een beroep doen op Jeannette Reen van Wiuwert. Zij is onze reser-
vebode. Tot oktober 2017 was de bode van onze vereniging in loon-
dienst. Naast de uitvaarten van onze leden verzorgde de uitvaart-
verzorger ook uitvaarten van niet-leden. De financiële afhandeling 
verliep daarbij altijd via de vereniging. Het enige verschil was dat 
een niet-lid duurder uit was en uiteraard geen ledenkorting ontving. 
Dat was toen. In het nu verzorgen wij in principe geen uitvaarten 
meer van niet-leden. Voor alle duidelijkheid: niet-leden kunnen 
altijd een beroep doen op onze bode, die vervolgens gebruik kan 
maken van onze faciliteiten (aula, dragers, baar- en zinktoestel). 
Maar als vereniging hebben wij daar verder geen bemoeienis mee. 
De financiële afhandeling verloopt rechtstreeks tussen uitvaartver-
zorger en sterfhuis. Soms komt het voor dat leden een andere uit-
vaartverzorger willen dan degene met wie wij een contract hebben 
afgesloten. Dat kan. Maar binnen dat contract (met bode en reserve-
bode) hebben we scherpe prijsafspraken gemaakt en onder andere 
afgesproken dat de leverancierskortingen (drukwerk, kist, bloemen) 
ten goede komen aan het sterfhuis. Met een niet-gecontracteerde 
uitvaartverzorger hebben we geen afspraken gemaakt. Naar alle 
waarschijnlijkheid vertaalt zich dat naar een hogere uitvaartnota. 
Voor leden geldt: handel nooit buiten de vereniging om. Schakel 
nooit rechtstreeks een andere uitvaartverzorger in, om wat voor 
reden dan ook. Gebeurt dat niet, dan vervalt het recht op ledenkor-
ting. En dat zou zonde zijn. Meer over onze vereniging vind je op 
dleberlikum.nl. l 

Door Ria Algra



Rabobank geldautomaat 
uit de lucht
Met de overname van supermarkt Spar in Berltsum verdwijnt 
ook de Rabobank geldautomaat. 

De nieuwe eigenaar, Poeisz Supermarkten B.V., heeft aangegeven 
deze niet over te nemen. Dat betekent dat de automaat met ingang 
van 27 juni niet meer in gebruik is. 

Uiteraard streeft de Rabobank ernaar de beschikbaarheid van con-
tant geld zoveel mogelijk te handhaven. Er wordt dan ook geke-
ken naar mogelijke alternatieven. Zodra een oplossing is gevonden 
wordt hierover gecommuniceerd. De dichtstbijzijnde geldautoma-
ten van de Rabobank zijn in Sint Annaparochie aan de Van Haren-
straat 4 en in Menaam aan de Dyksterbuorren 21. l
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Samar in Momint...

“Door de bomen het bord niet meer zien" 

Directie en MR van beide scho-
len zijn met elkaar in gesprek 
en hebben hierbij de hulp en 
ondersteuning ingeroepen van 
het onderwijsondersteuninings-
bedrijf  Penta Rho. Zij is onder 
andere gespecialiseerd is in het 
begeleiden van scholen en teams 
bij hun weg naar andere school-
tijden.

Van beide scholen samen is een 
werkgroep geformeerd, een 
teamvoorlichting en een ou-
deravond georganiseerd. Dat 
andere schooltijden een actu-
eel onderwerp is bleek wel uit 
de ouderavond die kortgeleden 
werd gehouden. Ruim 130 ou-
ders bezochten deze avond om 
geïnformeerd te worden over 

de voor- en nadelen van andere 
schooltijden of zelfs specifiek 
het continurooster. Op dit mo-
ment hebben alle ouders van bei-
de scholen en de beide teams een 
enquête formulier ontvangen 
om hun idee en meningen weer 
te geven. Ook leerlingen krijgen 
in de leerlingenraad de vraag 
voorgelegd hoe ze over andere 
schooltijden denken. Met name 
het veiligheidsaspect van minder 
vaak het verkeer in, minder druk 
op de tussenschoolse opvang 
omdat de kinderen met de leer-
kracht eten en de vrijheid om 
elke dag na schooltijd te kunnen 
sporten of te spelen spreekt de 
leerlingen erg aan. Voor de leer-
krachten spelen andere zaken 
mee zoals aanpassing van hun 

werktijdfactor, minder pauzes 
tussen de lesuren in, verande-
ring binnen het klassenmanage-
ment omdat er tussen de middag 
geen voorbereiding meer gedaan 
kan worden zoals het klaar leg-
gen van handenarbeidspullen 
en dergelijke. Daarnaast nodigt 
de langere middag wel uit tot 
het beter reguleren van( team) 
vergaderingen, oudergesprek-
ken, het volgen van cursussen en 
voorbereiden van de lessen. Vlak 
voor der zomervakantie komt de 
werkgroep weer bijeen en zullen 
de uitslagen van de enquêtes be-
sproken worden. Indien er geko-
zen wordt voor een nieuwe dag-
indeling op beide scholen zal dit 
niet eerder ingaan dan januari of 
september 2019. l

De Foarùtgong onderzoekt andere schooltijden
Op 5 juni brachten de groepen 7 en 8 van basisschool CBS De Fûgelsang uit Berltsum een bezoek 
aan Frisia Zout in Harlingen. Dit bezoek was onderdeel van de Wetsus Driedaagse op onze school, 
waarbij de kinderen allerhande proefjes hebben gedaan. 

Aangekomen bij Frisia werd de 
groep ontvangen door de water-
professor van Wetsus, die de kin-
deren door middel van een proef-
je heeft laten ervaren hoe zout 
wordt gewonnen uit de bodem. 
Daarna kregen de kinderen in 
kleine groepjes een rondleiding 
door de fabriek, waar ditzelfde 
proces in het groot kon worden 
bekeken. 

Het Wetsus-project is een pro-
ject van het gelijknamige on-
derzoeksinstituut dat zich bezig-
houdt met Europees onderzoek 
naar duurzame watertechnolo-
gieën. Speciaal voor basisscholen 
is er het Wetsus project waarbij 
kinderen kunnen leren over hoe 
je duurzaam met water om kunt 
gaan en wat men er tegenwoor-
dig al aan doet. Van onze school 
deden groep 7 en 8 hieraan mee. 

Op De Fûgelsang vinden wij het 
belangrijk dat de kinderen leren 
door te ervaren. Zeker als het 
om vakken als aardrijskunde, ge-

schiedenis en natuurkunde gaat. 
De Wetsus Driedaagse sluit hier 
dan ook prachtig bij aan. l

Bezoek Frisia Zout Harlingen groep 7&8 
CBS De Fûgelsang
Op 5 juni brachten de groepen 7 en 8 van basisschool CBS De Fûgelsang uit Berltsum een bezoek 
aan Frisia Zout in Harlingen. Dit bezoek was onderdeel van de Wetsus Driedaagse op onze school, 
waarbij de kinderen allerhande proefjes hebben gedaan. 

Doarpswurk is er 
voor jou!
Doarpswurk stimuleert initiatieven die de leefbaarheid 
op het Friese platteland versterken. Wij doen dit door 
dorpsbelangen, dorpshuizen en initiatiefgroepen te 
ondersteunen bij hun werk. 

Zo helpen wij bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidies, het 
verduurzamen van een dorpshuis, het ontwikkelen van een dorps-
visie en ook het opzetten van een wooncoöperatie. 

We begeleiden, maar nemen het proces niet over. De ideeën en 
ontwikkelingen zijn van het dorp zelf en passen hierdoor binnen 
de gemeenschap. 

We zijn net even dat steuntje in de rug dat je soms nodig hebt en 
bieden de kennis die wellicht niet aanwezig is in het dorp. We bun-
delen en koppelen initiatieven aan elkaar en brengen dorpen die 
in dezelfde processen zitten met elkaar in contact. Dat is de kracht 
van Doarpswurk. 

Kortom heb je een idee of initiatief op het gebied van duurzaam-
heid, leefbaarheid of sociale innovatie? Neem dan contact met ons 
op! Kijk wie er actief is in jouw regio via www.doarpswurk.frl. l

Afgelopen donderdag 10 mei heeft de 14e editie van het inmiddels traditionele en (in positieve zin) 
beruchte Hemelvaarttoernooi bij SC Berlikum plaatsgevonden. 

Hello Goodbye: Afscheidsconcert 
van dirigent Tjipke Pasma

Al vele jaren zwaait Tjipke Pasma 
het dirigeerstokje van ons korps, 
sinds 2007 eerst bij korps “De Ba-
zuin”, vervolgens bij het gecom-
bineerde korps “KliBa” waarin de 
namen van Klimop en De Bazuin 
waren samengevoegd. En sinds 
19 januari 2013 is hij dirigent 
van het gefuseerde korps Muzyk-
feriening ‘OpMaat’ Berltsum. 

Na zoveel jaren zijn we over en 
weer toe aan een nieuwe uitda-
ging. Dus tijd voor een frisse 
start met een nieuwe dirigent. 
Gatse Hylkema wordt die nieuwe 
man. Met Tjipke hebben we heel 
wat meegemaakt: diverse resul-
taten bij concoursen en festivals. 
Vele optredens bij Berlingastate, 

in de kerk en laten we ons op-
treden voor Willem Alexander & 
Maxima (in de stromende regen!) 
niet vergeten. 

Een leuke tweedaagse trip naar 
Schiermonnikoog naar het mu-
ziekconcours aldaar. Recent nog 
onze Tjipke als stoere Tambour-
maître van de Franse regiments-
muziek en dirigent van ons 
korps plus koor met de Ouver-
ture 1812 van Tsjajkovski in de 
koepeltsjerke. 

Een groot succes! En jawel, ook 
de brand op 15 juli 2017… 

Op de grandioze Benefietdag op 
30 september hielp onze Tjipke 

mee met het opbouwen en af-
breken van de feesttent, kijk: 
solidair!
Zaterdagavond 14 juli is het zo-
ver, het concert vindt plaats in 
de Kruiskerk. De entree is gratis 
en het concert start om 20.00 
uur. Er zitten diverse verrassin-
gen in het vat, die verklappen 
wij lekker niet! Op het program-
ma staan allemaal muzikale her-
inneringen onder meer “Dogon” 
van Kevin Houben, “Two Worlds” 
van Phil Collins en de klezmer-
klassieker “Bessarabyanke”. Ook 
spelen we een deel van het num-
mer “Ave Musica” gecomponeerd 
door Feike van Tuinen. Noteer 
deze datum alvast in uw agenda, 
het wordt groots! l



     
 

AGENDA
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Berltsum kultuer
21 t/m 24 juni   Kermis,  
   Berltsum 

27 juni  10.00-12.00 uur  Inloop-, koffiemorgen,  
It Heechhout, Berltsum

6 juli  18.00 uur Oud papier,  
   Berltsum

Zaterdagen tussen 
7 juli t/m 8 sept.  13.30-17.00 uur  Expositie van De Grusert over 

de april/mei-stakingen in 1943, 
Buorren 2, Berltsum

7 juli  13.00-18.00 uur  6e Midzomermarkt SC 
Berlikum, sportcomplex De 
Koekoek

14 juli  20.00 uur  Afscheidsconcert Tjipke Pasma, 
Kruiskerk, Berltsum

Is dit it einde?
It wie wer in tige slagge wike! In hiele moaie avond 4 daagse. 
Rûn it allegeare soepel? Nee, it gie lekker op syn “Piipskofts”.

Dit hie net kind sûnder de ynset fan ús pear fêste minsken en de 
hulp fan in soad frijwilligers. Bedankt allegeare. Mar dan is wol de 
fraach: hoe komt it oar jier? Dat haw ik ferline jier ek skreaun, mar 
helaas gjin reaksje. 

Foar de measte bestjoersleden sit hun “termijn” der al mear as 
in seizoen op en hawwe sy oanjûn kommend seizoen no echt net 
mear fierder te wollen. Dat betsjut dat it bestjoer fan It Piipskoft 
nei de simmerfakânsje mar út 2 leden bestiet. 

En mei twa minsken regelje wy net in avond-4-daagse, of in Sinter-
klaas yntocht, karnaval, kleuterdisco’s, spultjes mei Keningsdei, 
knutselmiddeis en nim mar op. 

Dus wolle jimme wat dwaan foar de bern yn it doarp? Lit jim 
heare... Want oars is dit it einde fan it Piipskoft en dat soene wy 
hiel jammer fyne. Wy wolle graag aktiviteiten organiseare, mar de 
bern komme net mear. Die sitte leaver op you-tube. Wy sitte mei 
de hannen yn ús hier. 

Sis it mar.....Wat is de oplossing? l

Froukje-Berber Oliver - Foarsitter fan It Piipskoft

Nieuwe naam...
MFC It Stedhûs!
 

Heeft u hem al gehoord? De nieuwe naam van het MFC…. 
It Stedhûs!

Op 26 mei, tijdens Highwood Live, maakte Erik Jansen de nieuwe 
naam voor het MFC bekend. Misschien kunt u zich het nog herin-
neren, dat was niet één uit het rijtje van de verkiezingswedstrijd 
van vorig jaar. We hoorden hem langskomen op de nieuwjaarsre-
ceptie, georganiseerd door Berltsum, de 12e stad. Met dank aan 
Joke Wassenaar. En de klik was er direct! Berltsum, de 12e stad, 
binnenkort met haar eigen Stedhûs! 

Want door een aantal nieuwe subsidies komen we steeds dich-
terbij. De gemeente Waadhoeke is bereid om een voorschot van           
€ 67.155 te geven als onderdeel van de al toegezegde subsidiebe-
dragen. 

Om de laatste loodjes bij elkaar te krijgen hebben we speciale cer-
tificaten in voorbereiding. Door het aanschaffen van een certifi-
caat leent u het € 250 aan het MFC. Binnen 15 naar na opening 
worden alle certificaten terugbetaald. Wellicht een mooi initiatief 
om samen met uw familie of vrienden aan te schaffen. 

Meer informatie kunt u binnenkort vinden op berlikum.com/MFC. 
De toneelvereniging heeft de aftrap gegeven en al 12 certificaten 
aangeschaft. 

Tige tank! l

De Grúsert is een stichting die oud gereedschap van gerniers en aanverwante  bedrijvigheid 
verzamelde, repareerde en conserveerde. Daarnaast bewaarde deze stichting ook allerlei 
oudheidkundige vondsten als die tevoorschijn kwamen bij graafwerkzaamheden.

Eens binnenkijken bij de Grúsert? Dat kan!

Destijds had men achter Het 
Piipskoft een tentoonstellings-
ruimte waar deze zaken konden 
worden bekeken. In het jaar 
2000 is door Op ‘e Roaster het 
boek ‘Berlikum, een beeld van 
een dorp’ uitgegeven en hiervoor 
is toen enorm veel (foto-) mate-
riaal ter beschikking gekomen, 
maar toen het boek eenmaal 
klaar was, vond men het zonde 
om verder niets met dit materi-
aal te doen. 

Er is toen contact gezocht met 
De Grusert en er is toen besloten 
gezamenlijk verder te gaan met 
ook een documentatiecentrum 
voor Berltsum en omgeving. Zo-
als reeds vermeld had men eerst 

een plek achter Het Piipskoft 
en een huis in de Buorren; later 
verhuisde men naar het Groene 
Kruis gebouw, maar sinds 2008 
is men gevestigd in de vroegere 
kosterswoning van de Verma-
ningtsjerke. 
U zult zich wel afvragen hoe 
men aan al dat materiaal komt. 
Na een overlijden of bij een ver-
huizing komen er vaak oude za-
ken boven water waarvan men 
het bestaan soms niet eens meer 
weet. Dan heeft De Grusert altijd 
belangstelling voor dit materiaal. 
Zo heeft men oude schoolfoto’s 
in bezit, maar ook een deel van 
het veilingarchief, een oud knip-
selboek van notaris Posthumus, 
de huisregels van het armenhuis 

uit 1898 (dat destijds op dezelfde 
plaats stond als Berlingastate nu 
staat) en heel veel meer prachtig 
historisch materiaal, maar het 
meest bijzondere dat De Grusert 
in haar bezit heeft, is wel een 
pakje, waarvan de inhoud onbe-
kend is maar dat niet eerder dan 
in het jaar 2025 mag worden ge-
opend! 

Nieuwsgierig geworden? 
U bent elke donderdagavond 
vanaf 19.30 uur welkom om zelf 
eens in de archieven te sneupen. 
Komt u er zelf niet uit; er is altijd 
voldoende kennis en ervaring 
aanwezig om u te begeleiden 
en op gang te helpen. Het adres: 
Vermaningstrjitte 3, Berltsum. l

Gezelligheid bij Okidoki 
Wat hebben we de afgelopen weken kunnen genieten van het prachtige weer. Lekker veel naar 
buiten met water spetteren, veel zandtaartjes bakken in de zandbak, lekker fietsen en op de auto’s 
rondrijden. 

We hebben aan het thema "ik 
en mijn familie" gewerkt. We 
zijn met de oudste kinderen op 
donderdagochtend 19 april naar 
de bewoners van Berlinga State 
geweest. 

Samen met hun hebben de kin-
deren leuke spelletjes gedaan en 
liedjes gezongen. Het was een 
geslaagde ochtend. Momenteel 
werken we aan het thema ‘Eet 
smakelijk’, de kinderen gaan 
onder andere hun eigen tuintje 
kweken en hebben verschillende 
nieuwe smaken fruit geproefd. 

Bent u ook nog op zoek naar 
een gezellige opvang voor uw 
kind(eren), kom gerust eens 
langs bij Kinderopvang Okidoki 
op de Mulseleane 13 in Berltsum. 

Of belt u voor meer informatie 
naar: 0518-461889 l



 

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

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

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

Gecertificeerd financieel planners

Keuze 
voor 
het leven

Douwe Ploeg FFP 
Kersehôf 15
9041 GC Berlstum

T  (0518) 842 190  |  0621 578 628 
E  douwe@douweploeg-fp.nl
I   www.douweploeg-fp.nl
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Redactieleden:
Henny van der Graaf
Jan Joostema
Henk Muller
Karina de Vries
Harmke Siegersma
Joke Wassenaar
Maaike Moerland

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

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

Opmaak
Brandsma Offset Ferwerd
(Druk- en zetfouten voorbehouden)

Email
Advertenties: 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 11 juli 2018 aan-

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

•  Kopij dient uiterlijk woensdag 11 juli 2018 op de redactie 
aanwezig te zijn via roaster.berlikum@gmail.com 

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
zaterdag 21 juli 2018


