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Berltsumer om utens
Jorrit Lars: “Net tefolle nei oaren lústerje. Gean wer je gean wolle en wenje wer je je thús fiele!”
Al fjouwer en in heal jier wennet Jorrit Lars Kooistra, 26 jier, alwer yn Brisbane. Brisbane leit
oan de eastkant fan Australië en is de haadstêd fan de dielsteat Queensland. De stêd leit oan de
Brisbane River, hat in hiel soad ynwenners en is dêrmei ek de tredde grutte sted fan Australië, op
Sydney en Melbourne nei. Tiid om ris kennis te meitsjen mei dizze Fries om utens.

At mem Henny har tien stompt en dan wat rare wurden
ropt, seit Brecht fan 5: "No is mem henny-capt".
Mare (8) heart har grutte sus en mem praten oer dé pil. At
mem útleit wer dat dé pil foar is, seit Mare: “No dan moat ik
ek sa'n pil ha, want ik wol ek gjin baby's”.
Simone rint mei har mem langs in greide vol mei kij en seit:
“Hey mem, wurde dizze kij ferlotte? Se ha de lotsjes al yn
de earen!”.
OPROP: Hawwe jo ek in leuke útspraak fan jo bern,
jo pake-/beppesizzer as miskien fan jo buorjonkje?
Stjoer it ús ta! krant@berlikum.com l

Afscheidsavond fam. Bouwknegt
Aan dorpsgenoten/buren/
gemeenteleden en belangstellenden,

Jorrit Lars groeide op yn
Berltsum. Hjirre wenne der by de
meast bekende juf fan Berltsum,
Anneke Kooistra, goeie skilder
handige Harry Kooistra en syn
altyd gewoan suske Amarins
Kooistra. Wa Jorrit Lars in bytsje
kin, sil him net gau opmerke.
“Ik bin net heel sosjaal. In protte
minsken om my hinne, nee dat
past my net sa. Lit my mar lekker mei auto’s ompiele, ris in
blok ride as it kin sa hurd mooglik.” Jorrit Lars leart op it MBO
foar wurkpleatsmanager. As hy
de oplieding klear hat, is hy by
ferskate garaazjes oan it wurk
west mar úteinlik bedarre hy
op it kantoar. “In jier as wat lyn
wie der net safolle wurk foar
monteurs hjirre yn Fryslân. Ik
studearre bedriuwskunde, mar
dat wie net rjocht wat ik woe.
Ik woe wat oars mei myn libben
dwaan. Ik haw ûntslach naam,
bin stoppe mei de oplieding en
hat betocht dat ik op reis woe.”
En sa is 't gien. Jorrit Lars hat syn
koffers pakt foar in fakânsje nei
Australië. Dy fakânsje rûn krekt
wat út de hân. Jorrit Lars bleau
hingjen.
“Doe ’t ik hjirre kaam fielde it as
kaam ik thús. Dit wie it plak dêr
’t ik wenje woe. Begryp my net
ferkeard hjer, yn Nederlân hie ik
it goed foar inoar. Op myn fytske
nei it wurk, yn ’t wykein oan
auto’s sleutelje, in freondinne,
en dochs wie dat it allegearre
krekt net. Ik wie op syk nei wat

oars. Dat haw ik yn Australië
fûn.”
Undertusken wennet Jorrit Lars
al in moai skoft oan de oare
kant fan de wrâld. Hjir hat der
ek syn frou troffen. Foarich jier
binne se troud. Tegearre hawwe
se it goed foar inoar. “Ik fyn it
belangryk om in protte wille te
hawwen.
Net te folle lústerje nei wat ‘de
society’ seit. Wat je wol en net
dwaan moatte as wêze moatte.
Jild is net alles. No ha je foar
alles wol jild nedich, mar wille
hawwe en goeie oantinkens is
my mear wurdich. Ik mei graach
mei myn frou út iten gean, dat
dogge wy dan ek regelmjittich.
Ik mei graach ite, dat witte de
âlde lju wol. It moaie is dat se der
no neat mear fan sizze kinne oft
ik ‘de kast leech fret’.”
Hjoed de dei wurket Jorrit Lars
as earste automonteur foar in
Europeeske auto spesjalist. Hy
wurket fjouwer dagen yn de
wike. “Ik wurkje in soad oan VW,
Audi, BMW en Aston Martin.
Elke freed haw ik frij, dan doch
ik wat ik sels wol. De iene kear
wurkje ik foar mysels en in oare
kear doch ik wat oars. Ik mei
ek graach oan myn eigen auto’s
wurkje en prutse. Nee, ik wurkje
om te libjen en libje net om te
wurkjen. Ik kin it elkenien oanride, doch mar wat je sels dwaan
wolle en net wat oare sizze dat je
dwaan moatte.”

It is wol dúdlik dat Jorrit Lars
graach mei auto’s dwaande is.
Ek yn syn frije tiid is hy hjir
mei oan de gong. Sa no en dan
racet hy mei syn eigen Alfa yn
Queensland Open Sprints en Alfa
Sprints mei. Der giet fansels in
soad tiid yn sitten. “In jier lyn
woe ik graach in auto bouwe
wêr fan elkenien seit: werom
no? No gewoan, omdat it kin.
En dus bouwde ik in buske mei
250pk mar it liket mar gewoan
in buske, werom? Omdat it kin.
Ik woe altyd alris dwaan wer
oaren fan sizze, dat kin net of
bist hartstikkene gek. Mar sa hat
elk syn eigen. Yn ‘e takomst soe
ik graach foar mysels dit soarte dingen dwaan wolle. Auto's
oanpasse as myn wurk”. Hjoed
de dei is it buske beroemd en
berucht en stiet op ien fan de
meast bekende auto gerelateerde websites yn Australië: https://
www.whichcar.com.au/news/
holden-combo-tuned-turbo-astragine?fbclid=IwAR1k2JMoiE0c6lVKtOOZGuIU-jLCdZtmuIOC5r3S4g9xMw2D6XWljT4Z5M.
It is wol dúdlik dat Jorrit Lars in
echte libbensgenieter is. Sa no
en dan mist hy de Poarte en de
oaljebollen fan heit noch wolris.
Mar och, dat ken net op tsjin
it geweldich moaie waar en it
libben dat hy no hat. Hy hat it
goed foar inoar en mei absolút
net klaaie. “Net tefolle nei oaren
lústerje. Gean wer je gean wolle
en wenje wêr't je je thús fiele!” l

Na een periode van ruim
10 jaar predikant geweest
te zijn van de Protestantste
Gemeente Berltsum, vertrekt
ds. Arjan Bouwknegt samen
met zijn gezin naar Wezep.
Wij willen iedereen graag de
gelegenheid geven om Arjan
en Jacqueline Bouwknegt
de hand te drukken en persoonlijk afscheid te nemen.
Iedereen wordt dan ook van
harte uitgenodigd voor de afscheidsreceptie om, onder het genot
van een hapje en een drankje, afscheid te nemen van onze predikant en zijn gezin.
Wanneer : woensdagavond 26 juni van 20.00 tot 22.00 uur
Waar
: gebouw ’t Centrum aan de Bûterhoeke te Berltsum
Jullie aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld!
Heel graag tot dan! l
Protestantse Gemeente Berltsum
E: pgberltsum@gmail.com
W: www.pgberltsum.nl

Longfonds 2019 Berltsum
Ook dit jaar hebben we een collectebuscollectie georganiseerd
voor het Longfonds. Het is prima verlopen en wij zijn blij met het
resultaat. Wij hopen volgend jaar weer op enthousiaste mensen
die voor ons willen lopen.
Aantal collectanten dat gelopen heeft: 25
Collecteopbrengst € 916,64
Heel erg bedankt allemaal en hopelijk tot volgend jaar l
Namens het Longfonds
Inez van Dijk en Janneke Bergsma

Bern mei in ferhaal: Jelienke Holwerda
Dealer van:

ystemen
Specialist in:
pleggers• Autolaadkranen
• Bulkkippers
gens • Containerafzetsystemen

Onze activiteiten:
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Jelienke Holwerda. In het onderstaande
vertelt Jelienke iets over zichzelf. Wij horen iets over haar
• Engineering
& verhaal
constructie
hobby’s, school en hoe zij het vindt om in Berltsum te wonen. Veel leesplezier
gewenst
met haar eigen geschreven verhaal.
• Reparatie
& onderhoud
• Periodieke
keuringen
Hallo,
ik ben Jelienke Marjanne
Onze activiteiten:
Holwerda en ik ben 9 jaar en zit in groep
• Engineering & constructie
• Spuiten 6.&IkConserveren
ben jarig op 18 januari. Ik heb een
• Reparatie & onderhoud
klas overgeslagen daarom ben ik nog
• Periodieke keuringen • 24/7 Hydrauliekservice
zo jong. Ik heb 2 broertjes: Redmer is 7
• Spuiten & Conserveren
jaar
en Leander is 2 jaar. Ik woon in de
•
Import
&
Export
• 24/7 Hydrauliekservice

Dealer van:

• Laadbakken & opleggers
• RAF aanhangwagens
• Wintermaterieel
Rondaan Carrosserie & Wagenbouw BV
Bitgumerdyk 69, 9041 CB Berltsum (Frl.)
 0518-462070  0518-461723
: info@rondaan.nl

Wagenbouw BV
B Berltsum (Frl.)
8-461723

Nijebuorren en het huisnummer is 17.

• Import & Export

Sinds 1915

www.rondaan.nl

Mijn ouders zijn gescheiden. Mijn moeder woont nu in Menaldum. Ik vind
Rondaan Transportservice
Berlikum heelBVmooi, vooral de natuur
en de speeltuin.
Ik Sneek
kan altijd wel met
Schoenmakersstraat
12, 8601 WC
iemand spelen, want er is genoeg ruim 0515-439298
 0515-434830
te. Ik ga op dinsdag naar oppas Maaike.
: sneek@rondaan.nl
Daar is het altijd gezellig. Ik zit op de
school de Fûgelsang. Ik heb al sinds
groep 3 verkering met Bram Kalma
en heel misschien gaan we later in
Berlikum wonen. We hebben er ook wel
eens over gehad om in een stad te gaan wonen. De juffen die ik heb zijn juf Andrea,
juf Annie en juf Marije. Ik vind school leuk, omdat het vooral leerzaam is en dat vind
ik leuk. Mijn favoriete vak op school is rekenen. Ik wil later juf worden. Mijn vader
en moeder zijn ook meester en juf.

Rondaan Transportservice BV
Schoenmakersstraat 12, 8601 WC Sneek
 0515-439298  0515-434830
: sneek@rondaan.nl

Sinds 1915

www.rondaan.nl

FOAR MOAI TÚNWURK
Kersehof 14
9041 GC Berltsum

germsgrien
germsgrien.nl

06-2693 4267

1500 m2
er!
i
z
e
l
p
l
e
k
win

Ik heb ook vriendinnen waar ik veel tijd mee doorbreng. Die heten Jildou en Marrit.
Samen met mijn vriendinnen speel ik graag vader en moedertje. In mijn vrije tijd
knutsel ik graag. Ik hou ook van dansen op muziek. Ik ben bij een concert van Make
Some Nois Kids geweest en dat was heel leuk. Ik zit op turnen en kaatsen. Turnen
is mijn lievelingssport. Het leukste onderdeel vind ik van turnen de brug. Ik heb dit
jaar ook met turnen het Fries kampioenschap geturnd en toen ben ik 17de geworden (in Sneek). Bij kaatsen vind ik opslaan leuker als uitslaan. Ook doe ik mee aan
competitie kaatsen. Dan doe ik soms ook wedstrijden. Ik heb ook al twee kransen
en bekers.
Groetjes Jelienke!
Dat was het! l

Lytse Buorren tweerichtingsverkeer
Gemeente Waadhoeke heeft opnieuw de verkeerssituatie in de Buorren en de
Lytse Buorren bekeken en de bebording voor éénrichtingsverkeer in de Lytse
Buorren weggehaald. Door het opheffen van het éénrichtingsverkeer in de
Lytse Buorren neemt de verkeersintensiteit in het gedeelte van de Buorren 73100 af. Het verkeersluw maken van de Buorren plus het terugdringen van de
snelheid uit de Buorren waren twee hoofddoelstellingen na de herinrichting
in 2017/2018.
(brom-)fietsers vanuit de Lytse
Buorren voorrang hebben t.o.v.
gemotoriseerde voertuigen uit
de Buorren. Deze verkeersregel
geldt overigens ook als er (brom-)
fietsers uit de Skoallestrjitte en de
Ramshoornstrjitte komen. Omwonenden hebben gevraagd in

Tichelersdyk 28b Berlikum

■ 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
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Kijk voor meer informatie op www.berlikum.com
of op onze facebookpagina

In de nieuwe situatie kunnen
veel geparkeerde voertuigen keren achter Salon Grietje, maar
de mogelijkheid blijft ook open
om rechtsom door de Buorren te
rijden. De rijrichting in de Lytse
Buorren is nu een vrije keuze
voor gemotoriseerde voertuigen
en daardoor is de Lytse Buorren weer
tweerichtingsverkeer. De rijrichting in
de Buorren blijft door het weghalen van
de bebording wel gelijk namelijk éénrichtingsverkeer van It Dok t/m It Skil.
Verkeer van rechts heeft voorrang
Als er nu een gemotoriseerd voertuig uit
de Lytse Buorren komt én een gemotoriseerd voertuig uit de Buorren, dan heeft
de auto uit de Lytse Buorren voorrang.
Door het weghalen van de bebording
treedt de algemene verkeersregel in
werking dat verkeer van rechts voorrang
heeft vanuit de Lytse Buorren. Het is een
onoverzichtelijke bocht waarbij de auto’s die in de Buorren rijden uitgenodigd
worden om stapvoets te rijden bij deze
driesprong nabij Salon Grietje. Een extra
aandachtspunt is dat ook de kwetsbare

verband met jonge kinderen langzaam
c.q. stapvoets te rijden in de Buorren.
Rijrichtingen Buorren
Bij navraag is gebleken dat bestuurders
die niet in de Buorren/buiten Berltsum
wonen, denken dat de hele Buorren éénrichtingsverkeer is. Net als de oude situatie mogen bestuurders keren bij It Dok.
Het deel van de Koepelkerk t/m It Dok
is tweerichtingsverkeer. Het gedeelte
vanaf It Dok richting It Skil is éénrichtingsverkeer. Keren bij It Dok bevordert
minder verkeersbewegingen door de Buorren en ook hierdoor wordt de Buorren
verkeersluw l
Hieke Joostema-Greidanus,
namens alle belanghebbenden
aanwonenden Berltsum
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Berltsum yn bedriuw
Pieter en Henny uitgebalanceerd en
evenwichtig in voormalig gymlokaal
In het voormalig gymlokaal aan de Ds van Eijck van Heslingastraat verrijst een prachtig geheel
van werken en intens leven. Ingrediënten die zeker van toepassing zijn op de bewoners Pieter
Kingma en Henny van der Graaf. Samen met hun drie dochters en (permanente) bonuskinderen
zijn bedrijvigheid en levendigheid vaste pijlers in hun bestaan.

UITGELICHT
Verslag informatieavond
Stichting Hemmemapark
Op 20 mei heeft Stichting Hemmemapark een informatieavond georganiseerd waar alle Berltsumers welkom
waren. We konden 24 geïnteresseerden welkom heten.
Aan de orde zijn gekomen de financiën en het nieuwe
project Natuerlik Ferskaat (biodiversiteit).
Financiën
In een terugblik vanaf haar oprichting in 2005 heeft SH een
achttal projecten gerealiseerd. Voorbeelden zijn: de uitkijk
toren, de fietsbrug over de Menamerfeart, de aanleg van drie
cultuurhistorische wandelroutes inclusief bewegwijzering,
infoborden en de aanleg van arboretum van oude fruitrassen. Deze projecten konden alleen gerealiseerd worden door
de inzet van circa 25 vrijwilligers en de ontvangen subsidies.
Daarnaast is het jaarlijks onderhoud een belangrijke post op
de jaarlijkse rekening. De bijdragen van SBB en de bewoners
van Hemmemastate gaan hier volledig aan op. Verder werd
de jaarrekening van 2018 gepresenteerd. Hierbij kon worden
aangetekend dat SH alles in het werk moet stellen om voor
de komende jaren tot een sluitende jaarrekening te komen.
De aanwezigen vonden het een verhelderende presentatie.

Een druk gezin gecombineerd
met ondernemerschap maakt
dat iedere minuut van de dag
ten volle wordt benut waarbij
het genieten niet wordt vergeten. De open dag van hun prachtige woon- en bedrijfspand op
29 juni a.s zal een inkijk geven
van wat er in de afgelopen jaren
allemaal is gerealiseerd. De opening van Wytguod, het geesteskindje van Pieter, op de nieuwe
locatie krijgt hiermee een extra
feestelijk tintje. “it wie in hiele
útdaging mar we hawwe altyd it
einresultaat foar eagen hâlden.
We binne der dan ek tige grutsk
op!”
Een kleine rondleiding door het
voormalig centrum van sport en
beweging voor Berltsum laat de
immense mogelijkheden van het
gebouw zien. De afgelopen jaren
is er voortdurend een flexibele
switch gemaakt tussen de woonen werkgedeelten waarbij de
uiteindelijke gewenste indeling
nu echt vorm begint te krijgen.
Een prachtig winkelgedeelte
aangevuld met een showroom
die waarschijnlijk zelfs de wasmachine haar rondjes laat draaien zullen voor een kijksensatie
gaan zorgen! Het witgoed in al
haar vormen en verschijningen
wordt zo aan een breed publiek
getoond en verkocht.
Een nostalgisch klimrek waar
ontelbare handen en voeten
hun weg in het verleden vonden
en eveneens de onvermijdbare
ringen hebben gelukkig weer
een plek gekregen in dit historisch gebouw vol van verhalen
en inspannend tijdverdrijf van
weleer! Net zoals in vroegere

tijden is het ook nu een gymnastisch geheel van woon- en
werkverkeer. Pieter de man van
handel, in- en verkoop en reparatie. Henny zorgdragend voor
winkelpubliek (op afspraak) en
de kinderen. Henny die ook nog
eens in tal van vrijwilligersfuncties in het dorp actief is kan dan
ook moeilijk stilzitten. “Ik hâld
fan aksje. Ik bin eigenliks ek net
oars went. Oan it ein fan de jûn
komme je ommers wol wer efkes
ta rest.”
De handelsgeest zat er overigens
al vroeg in bij Pieter. Al van
jongs af aan had de geboren
en getogen Menaemer gevoel
bij goederen die geld zouden
op kunnen leveren. Computers,
fietsen en ondermeer brommers
waren in het handelsrepertoire
opgenomen. Het was toen al zijn
lust en zijn leven om met handel
wat extra zakgeld te maken. “At
ik tocht dat ik ergens wat oan
fertsjinje koe dan wie ik der by.
Ik ha der blykber wol wat gefoel
foar.” Ook toen Pieter in 1999
met Henny ging samenwonen
was hokruimte voornamelijk
bestemd voor opslag van koopwaar. “Foar in pear sinten koe
ik ek noch in garaazjeboks hiere
en die ekstra romte koe ik goed
brûke”. Ook bij de vervolgadressen zoals het “penthouse” boven
de voormalige Rabobank werd
er goed gekeken naar mogelijk extra opslagruimte voor de
immer groeiende handelswaar.
Rond 2005 kwamen de eerste
witgoedartikelen in zijn assortiment en dat bleek voor Pieter
een gouden greep. De handel
groeide gestaag en in 2011 was

er de bedrijfsmatige start van
Wytguod. “Se kinne my by wize
fan sprekken 's nachts skilje foar
in waskmasine. Better dan dat in
baas dat docht. Ik genietsje hjir
fan. Ha der passy foar. It is it libben wêr’t ik fan hâld! We hawwe
it hielendal sels opbouwt fanôf
it begjin.”
Belangrijk hierbij is het vertrouwen van de klant, Eerlijke
handel, goede service, afspraken
nakomen en passie voor je werk
zijn sleutelbegrippen voor een
succesvol bedrijf. In deze tijd
van sociale media zijn goede
recensies van levensbelang en
slechte kritieken dodelijk. “Je
wolle der foar de klant wêze en
op in goede manier mei harren
omgean.” Pieter heeft vaste toeleveranciers en werkt nauw samen
met andere reparatiebedrijven.
Een groot aanbod op facebook,
marktplaats en de site www.wytguod.nl zorgt voor hoge omloopsnelheid. Naast tweedehands is
er ook gloednieuw witgoed voorradig van het merk BEKO met
een standaard garantieperiode
van 5 jaar. Allemaal voor en eerlijke “Fryske” prijs!
Pieter en Henny zien de toekomst
dan ook vol vertrouwen tegemoet samen met hun “froulje”,
zoals op de uitnodiging voor de
open dag vermeld staat. Drukte
gegarandeerd met Wytguod en
wellicht in een latere fase de
kringloopwinkel. Zonder witwaspraktijken draait dit gezin
bij voorkeur ook in de nabije
toekomst op alle fronten op volle
toeren! l
JAN J

Project Biodiversiteit of te wel Natuerlik Ferskaat in
Berltsum
Het doel van het project is om de biodiversiteit in en rond
Berltsum te versterken. In veel publicaties is aangetoond
dat de biodiversiteit onder druk staat. Het aantal soorten
insecten en ook hun aantallen zijn aanzienlijk teruggelopen
en daarmee ook het aantal vogelsoorten en dieren. Het heeft
ook maatschappelijk gevolgen omdat de bestuiving van landbouwproducten in gevaar komt. Stichting Hemmemapark
heeft in samenwerking met de Friese Milieu Federatie en
Landschapsbeheer Friesland projectvoorstellen gemaakt om
de biodiversiteit in en rond het dorp te verbeteren. Het
project is begroot op € 36.300,=. Intussen is de helft van
dit bedrag toegezegd. De gemeente Waadhoeke en Wonen
Noordwest Friesland zijn benaderd voor het aanvullende
deel. De eerste berichten lijken gunstig.
Visie
Bebouwde kommen hebben potentie voor biodiversiteit. Er
zijn op korte afstand veel gradiënten: hoog-laag; zon-schaduw; nat- droog; vijvers en sloten. Ook de begroeiing in dorpen is zeer divers: een veelvoud aan plantensoorten, hagen,
struiken en bomen. Hierdoor relatief veel bijen en andere
insecten, veel vogelsoorten en in het ‘wild’ levende dieren.
Met enige aandacht voor de wijze van aanleg en wijze van
onderhoud van plantsoenen en tuinen kan de biodiversiteit
nog aanzienlijk toenemen. In combinatie met de aanleg van
verbindingszones tussen dorpen wordt het effect nog eens
vergroot. Bovendien kan de groene inrichting een aanmerkelijke verbetering van de woonkwaliteit van Berltsum geven.
Concrete projecten
De werkgroep heeft een tiental concrete projecten in beeld
gebracht. Invulling van de open ruimten is daar één van, aanleg van bloemenweiden, educatie op de scholen en een actie
steenbreek (minder stenen en meer bloemen in particuliere
tuinen) zijn anderen projectonderdelen. Indien de financiering rond is zullen we de aanwonenden informeren over de
projectonderdelen.
Werkgroep Natuerlik Ferskaat Berltsum: Wijbrand de Graaf,
Matthé van Hout, Henk Muller, Bauke Wiersma en Jouke Ynema l

Huisartspraktijk
R.A.Comello te BERLIKUM
Ma. 15 juli - vrij. 2 augustus
Praktijk GESLOTEN i.v.m. VAKANTIE
Waarneming:
Huisartsenpraktijk MARSUM
tel. 058 - 2542255
Herhaalt u tijdig uw medicijnen??
(Herhalen t/m donderdag 11 juli)
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Uitvaartvereniging De Laatste Eer
Solidaire luis in de pels
Weten we tegenwoordig nog wat het is? Dat je iets of iemand
wilt steunen vanuit een gevoel van verbondenheid? In onze
materialistische, ver-economiserende maatschappij, die rammelt
en lijdt onder prestatiedruk, populisme en individualisme, lijkt
solidariteit vaak ver te zoeken. Terwijl het toch de basis is voor
de mienskip die zo broodnodig is voor ons welzijn. Maar toch,
een sterk staaltje van solidariteit vind je in de principes van onze
uitvaartvereniging.Dat zit zo. Ons contributiesysteem is erop
gebaseerd dat de jongeren betalen voor de ouderen. Net zoals
de ouderen van nu voor de ouderen betaalden toen ze zelf jong
waren. We bestaan nu 118 jaar, zijn gezond en mogen dus rustig
concluderen dat dit systeem van solidariteit zich heeft bewezen.
Het zal geen verrassing zijn: om gezond te blijven hebben we
jonge leden nodig. Waar 18-jarigen vroeger automatisch lid bleven van de vereniging, moeten we hen en hun ouders nu vaak
overtuigen van de logica van het lidmaatschap.
Ledenvoordeelpas
Kunnen we onze vereniging met ruim 1200 leden en 25 donateurs aantrekkelijker maken voor onze leden? Zodat ze ook
bij hun leven al voordeel hebben van het lidmaatschap? Uit de
bestuurskoker kwam het idee om een ledenpas te introduceren,
die recht geeft op korting bij verschillende bedrijven.We hebben
dit idee gelanceerd in de afgelopen algemene ledenvergadering.
De komende tijd gaan we het verder uitwerken. We houden jullie
op de hoogte.
In dezelfde ledenvergadering is besloten de contributie te handhaven op € 38,00 per jaar en de ledenkorting te verhogen van
€ 1.700,00 naar € 1.750,00. Een teken van gezondheid. Intussen
houden we vast aan onze kerntaak: het respectvol en professioneel verzorgen van uitvaarten, waarbij winstbejag ons vreemd is.
Solidair met elkaar en de luis in de pels van de ‘grote jongens’ l
Op onze Laatste Eer! (dleberlikum.nl)

Puzzel: woordzoeker

Werkzaamheden N383 Marsum-Berlikum
start op 17 juni; weg ’s nachts afgesloten
Op maandag 17 juni start de provincie Fryslân met werkzaamheden aan de provinciale weg, de
N383, tussen Marssum, Berlikum en de kom bij Sint Annaparochie.
Wat gebeurt er?
De weg is toe aan groot onderhoud en krijgt een nieuwe laag
asfalt. De werkzaamheden voeren we uit in fasen van maandag
17 juni t/m vrijdag 19 juli. Om
de hinder te beperken voeren
we het werk zoveel mogelijk ’s
nachts uit.
Werkzaamheden in fasen
We delen het werk op in vijf
fasen:
Fase 1: vanaf de rotonde bij
Marssum tot even voor de afslag
Noordwesttangent.
Fase 2: vanaf de afslag Menaam tot
even voor de rotonde Berlikum.
Fase 3: de rotonde Berlikum tot
even voorbij de onderdoorgang
Hemmemawei t.h.v. de bushalte.
Fase 4: parallelweg zuid vanaf de
rotonde Berlikum tot de afslag
Liuwesingel
Fase 5: kom St. Annaparochie
vanaf de rotonde tot de ‘oude’
komgrens t.h.v. het politiebureau.

Hinder
We voeren het werk zoveel mogelijk ‘s nachts uit. We werken van
19.00 uur tot 06.00 uur (maandagavond t/m zaterdagochtend).
Overdag, tussen 06.00 en 19.00
uur, is de weg niet gestremd. We
stellen dan wel maatregelen in
om verkeer door het werkvak te
leiden. De werkzaamheden in
fase 4 worden mogelijk overdag
uitgevoerd.
Omleidingsroutes
Gedurende de uitvoering is voor
het doorgaande verkeer een
omleidingsroute per fase ingesteld over de provinciale weg.
Fase 1: via Leeuwarden, Stiens en
Noordwesttangent (N31 - N357 N393 - N383)
Fase 2: via Noordwesttangent,
Vrouwenparochie en St. Annaparochie (N398 - N393 - N383)
Fase 3: via Noordwesttangent,
Vrouwenparochie en St. Annaparochie (N398 - N393 - N383)
en Berlikum via Wier, St.

Jacobiparochie, Vrouwbuurt,
Noordwesttangent (N393 - N398)
Fase 4: fietsers via Bûtenpôle Sânwei - Liuwesingel
Fase 5: N393 - N398 - N383 N393
- Moaie Peal (Wier)
Openbaar vervoer
De werkzaamheden zorgen
ervoor dat de buslijnen tijdens
de stremming een alternatieve
route rijden en reizigers kunnen
op aangegeven alternatieve haltes opstappen. Meer informatie
wordt in de bussen, bij de haltes
en op de website van Arriva
bekend gemaakt.
Vragen
Heeft u nog vragen over de werkzaamheden? Neem dan gerust
contact op met projectleider
Nynke Bergema. Dat kan via
n.bergema@fryslan.frl of bel met
058-292 5925 van maandag t/m
vrijdag tijdens kantooruren l

GB, VVD en FNP in Waadhoeke willen
realisatie ouderenhofje Berltsum
De fracties van Gemeentebelangen, FNP en VVD in gemeente Waadhoeke nemen het initiatief om
de realisatie van het hofje voor ouderen in Berltsum mogelijk te maken. Aanleiding is een memo
van het College van B&W waar het initiatief op de lange baan dreigt te worden geschoven.
Voor de partijen die nu het initiatief nemen is dit gezien de verwachtingen die zijn geschept
niet wenselijk en willen dat gemeente samen met initiatiefnemers uit het dorp op korte termijn
begint met de realisatie.
It Hôfke
De werkgroep Kleiner wonen in
Berltsum heeft een plan ontwikkeld voor 12 duurzame woningen in een hofje voor ouderen
met een basisoppervlak van
60m2 op het terrein van de
voormalig basisschool OBS Lyts
Libben. Binnen korte tijd kreeg
de werkgroep veel aanmeldingen
van potentiele bewoners. Kees
Arendz van Gemeentebelangen:
“Wy fine dizze ynisjatyfen prachtig moai. It stelt âlderein by steat
om langer thús te wenjen en foar
de jongerein komt der romte yn
de wennings dy’t sy éfter litte”.
Initiatiefvoorstel voormalig

Menameradiel
“De oanlieding om lytsere wenningen te realiseren lei der al
folle earder” volgens FNP raadslid
Sijbe Knol. ‘’Yn april 2017 hat de
folsleine ried fan Menameradiel
ja sein tsjin in foarstel om de
behoefte te ûndersykjen en mei
in konkreet foarstel te kommen.
Dêr is dit in útfloeisel fan,
doarpsbelangen ha doe ek tige
posityf reageare en lokaasjes
oandrûgen’’.
Uiteindelijk is de gemeente opgegaan in een groter geheel en zijn
deze afspraken op de lange baan
geschoven.
Pilot omgevingswet

Vorig jaar is in de gemeente een
pilot gestart omtrent de omgevingswet. Doel was om projecten
met meerwaarde en draagvlak
verder te helpen en realisatie te
versnellen.
“In het afgelopen jaar zijn er
tal van eisen aan de werkgroep
Kleiner wonen in Berltsum
gesteld en keurig uitgevoerd,
daarnaast zijn er verwachtingen
geschept. Het is voor ons dan
ook niet wenselijk dat het project nu dreigt te worden vertraagd’’ Aldus VVD’er Hendrik
Terpstra l

Prijzenregen voor fanfare OpMaat
Zaterdag 18 mei 2019 deden we mee aan het Gouden Spiker Festival te Ureterp. Ons eerste deelname aan een festival met onze nieuwe dirigent Gatse Hylkema. Weken van voorbereiding gingen
vooraf aan een ontspannen en zelfverzekerd optreden.
Dit optreden werd door de jury goed beoordeeld.
We mochten 3 prijzen in ontvangst nemen. De
derde prijs voor de solo introduction and modern
beat gespeeld door Jaap Akkerman op trompet.
De tweede prijs voor het spelen van het verplichte werk: Tinco van Rob Goorhuis. De gouden
spiker voor het gehele programma wat naast de
solo en Tinco bestond uit de mars: the lights of
Europe en het koraal: Deep Harmony.
Wat zijn we trots op dit resultaat. En zeker omdat
we vanaf nu weer een start kunnen maken met
het vullen van een prijzenkast die verloren ging
tijdens de brand van 15 juli 2017 l
Foto's zijn gemaakt door de fotograaf van het Gouden Spiker Festival; ejbouma fotografie.
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Berltsum feriening

WIERSTER KAT

Muziekfestival “Op losse schroeven 2.0”

Jûnfjouwerdaagse

Muzykferiening OpMaat nodigt u allen uit op 6 juli 2019 bij onze hoofdsponsor Klaas Zijlstra
Metaalbewerking De Ofslach 11 te Berltsum voor een avondje luisteren, zingen, dansen en entertainment voor jong en oud. Afhankelijk van het weer wordt er binnen of buiten opgetreden dus
altijd feest.
Het programma van dit muziekfestival start om 20.00 uur.
Vanaf 19.30 uur bent u welkom en staat de koffie voor u klaar.
Deze avond heeft een vrije entree. De consumpties zijn voor
eigen rekening. DeJe Catering & Events is aanwezig en de tap
is de gehele avond open. Een vlot en afwisselend programma
door diverse live-optredens staat garant voor een onvergetelijke avond. De artiesten van dit muziekfestival zijn:
Muzykferiening OpMaat heeft voor deze avond een populair
programma ingestudeerd waardoor de mogelijkheden van
een fanfare u compleet zullen verrassen; Het smartlappen
theaterkoor Nooit Meer Eenzaam uit Utrecht brengt lief en
leed met een knipoog en staat bekend om de interactie met
het publiek. Waar zij optreden is het publiek blij en uitbundig. Het is een muziekervaring die u niet mag missen; Hjirris
is een enthousiaste 5-mans band en speelt muziek van de
Beatles, Stones, CCR, Hollies en meer uit de jaren '60 en '70
en zorgt tot middernacht voor de dansnummers. Dus trek de
dansschoentjes maar aan.
Een unieke avond voor alle inwoners van Berltsum en omstreken. Zien we jullie op zaterdagavond 6 juli? Gezellig!! l

Lêsten haw ik meirûn mei de jûnfjouwerdaagse yn Berltsum.
Ik hear jo tinken, wat is dat no wer. No it sit sa. Dat binne
fjouwer jûnen yn ‘e wike wer by de bern fan basisskoallen in
blokje rinnen gean. Ja, je soene sizze, dy binne gek. Mar dochs
dogge der elk jier wer in protte bern mei in soad fertier en
wille oan mei. Troch de jierren hinne is dit wol wat in typysk
basisskoalle-evenemint wurden. Eartiids wiene it foaral de rinferieningen foar folwoeksenen dy ’t harren hjir mei dwaande
wiene. Hjoed de dei kinne de bern kieze tusken fiif as tsien
kilometer rinne. It Piipskoft yn Berltsum organisearret elk jier
mei in protte wille en nocht dit foar de bern. Ik haw betocht,
ik mat mar ris mei dy bern meirinne. Dat like my wol wat.

Groeten van Muzykferiening OpMaat

KV Berltsum, van de jeugdcommissie
Wederom veel van onze jeugdleden in de prijzen de afgelopen weken. Hier zijn wij als vereniging
erg trots op en de resultaten delen we dan ook graag met jullie!

Op zondag 2 juni waren onze
meisjeskaatsers Esther de Vries,
Anke Reitsma en Iris Jasper
aanwezig in Stiens. Helaas verloren zij in de eerste omloop,
maar bij de opstap was het raak.
Iris Jasper nam de tweede prijs
mee naar huis. Op dezelfde dag
waren ook onze pupillen meisjes Nathalie Andringa, Anouk
de Jong en Jildou Sterk actief in
de shirts van KV Berltsum. Zij
namen die dag de derde prijs
mee naar huis. Thomas Dijkstra
pakte die dag de derde prijs in
de opstap.
Op donderdag 30 mei waren
onze jongens kaatsers actief
bij een door elkaar loten partij. Zowel Rink-Rudmer Sterk als
Thomas Dijkstra pakten op deze
dag een derde prijs.
Op woensdag 29 mei vond weer
een jeugdledenwedstrijd plaats
voor de welpen- en pupillen cate-

gorie. In verschillende poules en
verschillende samenstellingen
werd er gekaatst bij de welpen.
De eerste prijs was hierbij voor
Corné Bakker, Anna Smits en
Bente van der Woud en Nicky
de Jong ontvingen een tweede
prijs. Bij de pupillen gingen de
eerste prijs naar Sven Temme
en Anna Osinga. De tweede prijs
was voor Rixt de Koe en Nathalie
Andringa.
Ook op 26 mei werd en fanatiek
gekaatst door onze jeugdleden.
Onze meisjes waren actief op de
afdeling. Ze verloren in de eerste omloop, maar bij de opstap
pakte Esther de Vries een tweede
prijs en Iris Jasper de derde prijs.
Op zaterdag 25 mei waren onze
jeugdleden actief op de federatiewedstrijd in Marssum. Bij de
pupillen meisjes won Marrin
Dikland de eerste prijs.
Zondag 19 mei won Thomas

Nei de mudrun haw ik in
skofke de tiid han om efkes út
te resten. Derneist koe ik ek
moai noch efkes neigenietsje
fan de mudrun. Wat wie dat
geweldich en boppe al, wat
haw ik fan dat moaie hûntsje
geniete kint. It hûntsje en ik
hawwe no san twa moanne ferkearing. En ik mat sizze, dat giet eins opperstebêst. Wy hawwe
noch net rjocht heibel han. Mar dochs bliuwt it ek wat raar
fielen. In hûntsje tegearre mei in kat, ach ja. Werom ek net.

Dijkstra de krans in de A-klasse
van de jongens. Allard van
Wigcheren pakte die dag de
tweede prijs. Esther de Vries
pakte in de B-klasse deze dag
ook de eerste prijs!
Op zaterdag 18 mei waren onze
jeugdleden actief op de federatiewedstrijd in Dronrijp. Bij
de schooljongens nam Vincent
Gerlofsma de tweede prijs mee
naar huis.
Zondag 12 mei. Thomas Dijkstra
won samen met Rink-Rudmer
Sterk de tweede prijs bij de
opstappers wedstrijd. Allard
van Wigcheren pakte die dag
de derde prijs bij de opstappers.
Nathalie Andringa won bij de
pupillen meisjes een derde prijs.
Tot slot was er zaterdag 11 mei de
federatiewedstrijd in Menaam.
Nathalie Andringa won hierbij
de tweede prijs in de verliezersronde l

No, der wie it al safier. De earste twa dagen fan de jûnfjouwerdaagse sitte der op. Ik fernim myn poatsjes al wat. Poeh, ik
bin wol went om wat te rinnen, mar tweintich kilometer yn
twa dagen tiid is dochs best wol in protte. De lêste twa dagen
wiene it minst. Myn poatsjes waarden der net better op, mar
gelokkich koe ik my de lêste jûn bot fernuverje oan alles dat
der barde. Sa wiene sommige bern prachtich ferklaaid. Hoe
betinke se it sa mal. Ik wist fansels fan neat en wie gewoan as
mysels ferklaaid, ek bêst genôch fansels. De freeds, ja dat wie
in prachtich machtige dei. In korps wie der sels by en dat makke it rinnen dochs wol krekt in stikje makkeliker en leuker.
Troch de dagen hinne hearde ik heiten en memmen wolris
mopperjen. Ja, it is soms sa dat sommigen der neat oan fine,
dat rinnen. Lokkich binne de measten yn Berltsum net sa en
belibje sy der folle nocht en wille oan.
En die bern, oeh wat ha ik der fan genoaten. Se binne sa enthousiast, drave, fleane en rinnen fan hot nei her en binne
somtiden net wurch te krijen. Troch al dat geflean rinne se
som wol de dûbele ôfstân, mar dat makket allegearre neat út.
Soms geane se sa op yn it rinnen as it petear dat se hawwe, dat
sy efkes net goed oplette. Se kinne dan samar tsjin in beam
as lantearnepeal oanrinne. Mar nei elke jûn wer binne se sa
oergryslik grutsk op harren sels, dat sy it wer helle hawwe.
It moaiste is natuerlik de lêste jûn. De medailles en blommen
dy sommigen krijen. It ferklaaie, de gesellichheid fan it muzykkorps. It kin mar net op. Myn moaiste ferrassing wie dochs
woel doe ’t ik wer thús kaam nei fjouwer drege jûnen rinnen.
Ik kaam thús en ferhipt. Der siet it hûntsje op my te wachtsjen, mei in moaie reade roas. Hy wie sa grutsk op my dat ik
fjouwer dagen lang yn al dy drokte en gesellichheid rûn hie.
No der wie ik sels ek tige grutsk op l
De Wierster kat

Reiske PCOB nei ”De Spitkeet”
Op tiisdei 15 maaie hienen wy ús jierliks útstapke. Dit jier wie ús bestimming it iepenloftmuseum temapark ”De
Spitkeet” yn de Harkema. Mei 23 persoanen gienen wy mei eigen auto’s middeis om healwei twaen fanút Bitgumole
op en paad. Nei in hertlike ûntfangst
yn it Skieppehok mei kofje of tee en
oranjekoeke gienen wy ferdield yn 2
groepen mei in gids it park yn. Wy
krigen te sjen hoe’t de minsken dêr
tusken 1850 oan’t sawat 1950 wenne
ha. Troch de grutte earmoede op de
heide waarden dêr huzen fan heideplaggen “de Spitkeet” boud of as dat ek net
koe makke men in ûnderkommen yn in
beamwâl , de saneamde “Holwenning”
.Yn de twadde Wrâldkrieg is dizze noch
benut as in ûnderdûkersplak. Yn de

Spitkeet wennen faaks grutte hûshâldings sûnder iennige foarsjenningen.
Minsken dy it wat better hienen bouden
in “Wâldhûske”, in stiennen hûs mei
in reiddak en mei ien keamer en in
achterhûs foar fé, faaks in geit, wurk of
opslach. Fanôf 1909 waarden der foar
de spitkeetbewenners wenningwetwenningen boud dy’t ek de foarm fan in
wâldhûske hienen, mar wat grutter en
mei in pannendak. Foar de heidebewenners wie dit in paleis!
Fierders komme wy “de Malmolen” tsjin,
in wenning boud yn 1928 foar fjouwer
tige earme gesinnen, dy’t oan 1958
bewenne binne. De libbensomstannichheden wienen dêr ek min sadat se yn
1958 ûnbewenber ferklearre binne. Dan
wie dêr ek noch “it Pikehok”, in ta wen-

ning omboud hinnehok, geskikt foar in
jong stel dat graach trouwe woe mar
gjin wente krije koe.
Alle húzen binne ynrjochte mei guod
dat dêr eartiids yn stie, sa as klean en
ark. De grutte earmoede komme wy
ek tsjin by’ it earmentsjerkhôf’ mei in
klokkestoel en in baarhúske. Earme
minsken koenen hjir fergees begroeven
wurde. Yn it park steane beamen mei
âlde fruitrassen en rinne dêr geiten,
dy’t foar de froegere bewenners in grut
besit wienen. Noch ûnder de yndruk fan
de earmoede fan it ferline komme wy
werom yn it Skieppehok wêr’t wy fan
in goed fersoarge kofjebuffet genietsje
kinne en dêrnei wer op hûs oan geane l
A.S-J.

Dames & Heren

IN MEMORIAM
‘Ik Bin In Berltsumer’ - Rintsje Rekker
* 26 januari 1947

Iedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tarief

Hout foar Hûs en Hiem
Tuinhout, bouwhout, plaatmateriaal, ramen, deuren, kozijnen,
trappen, meubels, vloeren, lijstwerk, scheepsbetimmering.

Helemaal in
de wolken.
Met online
boekhouden
tegen een vaste
lage prijs!

administratie en MKB-advies

Bitgumerdyk 30b | 9041CE Berltsum
T 0518 - 46 18 00 | www.born-graaf.nl

* dichtbij * betrokken * betaalbaar *

Sjoch ek op www.willieshout.com
Willie’s Hout, Jetskereed 2, 9041 VJ Berltsum,
Telefoon 0518-46 23 57

De
Uitvaartvereniging:
Van Wieg tot Graf
het meest

Logische
Lidmaatschap

† 2 maart 2019

Rintsje werd geboren op 26 januari 1947 als oudste zoon van het
gezin Rekker. Hij had een broer
Otto en een zus Bettie. Rintsje
was 49 jaar getrouwd met Trienke
Riemersma. Samen kregen ze
twee kinderen, Petra en Piet. Hij
was de trotse pake van Jarno,
Irwan en Aniek, de kinderen van
Petra. Rintsje heeft in Berltsum bij
Louw Posthumus de fietsenmaker
gewerkt, en hij was uitsmijter en
glazenophaler in de discotheken.
Rintsje had een afwisselende baan
als leider werkplek beveiliging bij
de spoorwegen. Hij zorgde ervoor
dat de sporen buitendienst kwamen en dat de spoorwerker veilig
op en aan het spoor konden werken. Zijn werk was verspreid door heel
Nederland. Velen kennen hem vast ook nog van de hondentrainingen die
hij gaf op het veld dat voorheen naast de ijsbaan lag. Honden speelden een
belangrijke rol in zijn leven.
Daarnaast had hij diverse hobby’s. Thuis was hij altijd graag met de computer bezig. Zijn dochter Petra vertelt dat zij 35 jaar geleden de eerste
computer kregen. Hij hield zich hier altijd graag mee bezig. Zeer handig
als ik iets niet wist, dan vroeg ik het even aan mijn vader, aldus Petra. Na
zijn pensioen is deze hobby nog meer aangewakkerd. Op Facebook werden
foto’s gezet uit zijn eigen collectie, maar ook via anderen of via het internet
geplaatst. Ook bezoekers van zijn pagina vonden het erg leuk om te bekijken en er werd gevraagd welke personen er op de foto’s stonden. Op deze
manier ontstond ‘IK BIN IN BERLTSUMER’. Vele Berltsumer inwoners sloten
zich aan als ‘vriend’. Maar voor sommigen was het een raadsel wie er achter
de profielfoto van het ijsvogeltje zat. Hij vond het prachtig dat er zoveel
mensen van genoten, want dat deed hij zelf ook. Vooral de contacten die
ontstonden en het speuren naar nieuwe foto’s vond hij geweldig. Hij had er
van te voren niet bij stilgestaan, dat er zoveel mensen lid zouden worden
van zijn pagina (inmiddels meer dan 1500). Hij vond zelf de verhalen van
vroeger ook erg leuk en met de aanvullingen van andere Berltsumers, was er
altijd wel wat te berichten. En had iemand een bericht, dat een groot bereik
nodig had, dan werd Ik Bin In Bertlsumer hierin ‘getagt’. Tijdens zijn dagelijkse wandelingen en rond zijn huis, werden ook foto’s gemaakt van de
mooie plekjes welke hij passeerde, van veulentjes, vogels, bloeiende bomen
en de Wierster kat, die op zijn facebookpagina werden geplaatst. ‘Zonder
woorden’ stond er dan bij of ‘zondagmorgen’ met de datum van die dag.
Helaas werd Rintsje getroffen door die vervelende ziekte. Een grote wens
was dat zijn pagina Ik Bin In Berltsumer werd doorgezet en daar heeft hij
Harm Postma voor gevraagd. Harm gaf ook geregeld fotomateriaal door
aan de pagina. En gelukkig wilde Harm deze pagina voortzetten, waar wij
erg blij mee zijn, zegt Petra. Rintsje heeft altijd rondom de Berltsumer toer
gewoond, vandaar ook de keus om de prachtige foto van de koepeltoer op
de voorkant van de rouwkaart te plaatsen.
Rintsje Rekker is op 2 maart 2019 na een kort ziekbed overleden. Een markante man met een geweldig gevoel voor humor. ‘Ienfaldich en oprjocht’
zo noemde Harm Postma hem en ik denk dat velen het daar mee eens zijn.
De familie wil graag alle mensen bedanken voor hun steun, in de vorm van
een bezoekje, een kaart en een laatste groet, tijdens zijn ziekte en na zijn
overleden van hun lieve man, vader en pake.

www.dleberlikum.nl

Volgende maand
uw advertentie hier?

Voor meer informatie
neem contact op via:
advertentie@berlikum.com

Berltsum kultuer
Tadaaaaaa: circus in het dorp!
Ter ere van het 150 jaar bestaan basisschool De Fûgelsang kwam dinsdag 28 mei het circus naar
Berltsum. Circus Tadaa! Veranderde de school voor één dag in een echt circus.
Enkele ouders (vrijwillig), meesters en juffen werden op de maandagavond al onder het genot van
een kopje koffie en thee de kneepjes van het vak
geleerd. Een aantal memmen en juffen bleken
enorm talentvol en de enige heit die het aandurfde
om zich tussen dit gezelschap te wagen bleek niet
alleen talentvol maar ook nog eens erg gretig en
oefende tot in de late uurtjes om zijn gekozen
vakgebied, jongleren, onder de knie te krijgen. Mét
resultaat! Er werd deze avond heel wat afgelachen
en met vol enthousiasme uitgekeken naar de dag
van morgen. Op de dinsdag werden de kinderen in
hun kracht gezet. ’s Ochtends maakten alle leerlingen kennis met verschillende circustechnieken,
zoals fietsen op een eenwieler, jongleren, trapeze
etc. Na een heerlijke lunch, beschikbaar gesteld
door het bedrijfsleven van Berltsum werd er aan

AGENDA
16 juni
15.00
16 juni
09.30
21 juni
18.30
26 juni
20.00
26 juni
10.00
29 juni
14.00
5 juli
18.00
6 juli
19.30
6 juli
14.00
7 juli
9.30
5, 6, en 7 juli
10 juli
15.30
Iedere
dinsdag

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Berltsumer PickNick, Kaatsveld
Uitzwaaien World Servants
Stratenvolleybaltoernooi - Kaatsveld
Afscheidsavond Familie Bauknegt – ‘t Centrum
Ophalen snoeiafval
Opening Wytguod
Oud papier
Muziekfestival Op Maat – De Ofslach 11
Sterkste Man FK – Dorpsplein
Afscheidsdienst Ds. Bauknegt - Kruiskerk
Wierster merke - Wier
uur Heren 1e klas KNKB kaatspartij – Kaatsveld Wier

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

Even bijpraten …
het begin van de middag door de kinderen een favoriete onderdeel gekozen en werd er flink geoefend
om een heuse show voor te bereiden. Om het feest
compleet te maken werden alle leerlingen in een
circustenue gehesen en werd er volop geschminkt
zodat ze als ware artiesten de piste konden betreden. Het circus was uiteraard niet compleet zonder
dé circusdirecteur, deze rol werd vol overgave vertolkt door de 5- jarige Hiyab. Het dorpsplein was
omgetoverd tot een heuse piste en alle leerlingen
traden aan het eind van de circusdag vol trots op.
Leeuwen, tijgers, ballopers, koordansers, goochelaars, alles kwam voorbij. Ongelooflijk om te zien
wat de kinderen in zo'n korte tijd onder de knie
wisten te krijgen. Wat een prachtige dag hebben
de leerlingen van basisschool de Fûgelsang gehad.
Een dag vol plezier, verwondering en bijzondere
gebeurtenissen! l

Maaien met oog voor plant en dier
Elk voorjaar begint de gemeente Waadhoeke met het maaien
van de (weg)bermen en gazons. Maaien wordt in de eerste plaats
gedaan voor de veiligheid van al het verkeer. Daarnaast gaat de
gemeente in 2019 zoveel mogelijk maaien op basis van ecologisch beheer. Met andere woorden: we passen ons beheer zoveel
mogelijk aan bij wat goed is voor planten en dieren om zo de
verscheidenheid van de planten en dieren (de biodiversiteit) te
bevorderen.
Het gras dat gemaaid werd, lieten
we voorheen liggen. Waardoor
de voedingsstoffen terugkomen
in de bodem. Dit jaar voeren we
op plaatsen waar dat geschikt is
het gemaaide gras af. Er komen
dus minder voedingsstoffen
terug in de bodem, waardoor er
meer kruidachtige soorten de
kans krijgen te gaan groeien.
Hier komen dan weer meerdere
soorten insecten of andere dieren op af.
Dit jaar start de gemeente met
het toepassen van ecologisch
beheer én gaan we onderzoeken welke vormen van maaien
het beste past bij de bermen en
grotere gazons in dorpen. We
gaan inventariseren welke planten er groeien en welke dieren
er leven. Op basis van deze informatie kunnen we het beheer
aanpassen op ‘wat goed is voor
planten en dieren’. Daarnaast
is het niet altijd mogelijk om
bermen op basis van ecologisch
beheer te maaien. Zo zijn er bijvoorbeeld bermen waarop veel
bomen staan of bermen die te
smal zijn. Daar is het op dit
moment niet mogelijk om het
gemaaide gras af te voeren.
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Merke in Wier
5, 6, 7 en 10
juli 2019
In Wier staat de feesttent op
het kaatsveld. De entree op
zaterdag en zondag is gratis!
Vrijdag 5 juli trappen we af met
vanaf 18.00 uur een BBQ voor
alle dorpsgenoten. Vanaf 20.00
uur start de eenakter ‘Prei en
Prostitúsje’op het programma.
Na afloop is er muziek in de tent
van de huis-DJ.

Op 29 mei is er officieel € 57.000,- opgehaald met de obligatenactie! Een geweldig resultaat waarbij het dorp, haar inwoners, bedrijven, stichtingen en verenigingen allemaal in actie
zijn gekomen om het MFC te kunnen realiseren. Wat een fantastische respons! De actie loopt nog steeds door, kijk voor
meer informatie over de obligaten op berlikum.com.
In dit bedrag is tevens €15.000,- opgenomen van de vereniging
Het Groene Kruis. Het Groene Kruis heeft de keuze gemaakt dat
het doel van de vereniging heel goed aansluit met het sociale en
maatschappelijke doel van het MFC. Want, alle organisaties die
nu gebruik maken van het gebouw van Het Groene Kruis krijgen
ook een nieuwe plek in het MFC. Denk maar eens aan het consultatiebureau voor baby’s en peuters, de mogelijkheid om wekelijks
te bloedprikken, fysiotherapie- en verloskundigen praktijk, de
welzijnsorganisatie De Skûle en thuiszorgorganisatie Het Friese
Land. En vanzelfsprekend de eigen activiteit van het uitlenen van
hulpmiddelen bij ziekte of revalidatie.
Omdat er nogal wat tijd verloren is gegaan door allerlei procedures en overleg, zullen de werkelijke bouwkosten afwijken van de
vooraf begrootte calculatie. Diverse bedrijven zijn inmiddels druk
aan het rekenen voor een offerte van de bouwkosten. Het is nu
nog wachten op de noodzakelijke omgevingsvergunning. Deze
kan pas aangevraagd worden als het aangepaste bestemmingsplan
voor de dorpskom van Berltsum definitief is. Het vorige is namelijk voor een klein deel ongeldig verklaard door de Raad van State.
De nieuwe gemeente Waadhoeke is druk bezig om dit aan te passen zodat aan de bezwaren tegemoet wordt gekomen.
Zien wij u op morgen ook op het Berltsumer Picknick Festival op
het kaatsveld? Iedereen is welkom tussen 15.00 en 19.00 uur en
de toegang is gratis (een vrijwillige bijdrage is van harte welkom).
Neem wel je eigen picknickmand mee en kom samen met ons
genieten van diverse muzikale acties en activiteiten voor jong en
oud. l
De activiteitencommissie van het MFC It Stedhûs.

Samar in Momint...

Zaterdag 6 juli 11.00 uur start
de Merkepartij met zachte bal.
Vanaf 14.30 uur is er een stoepkrijtwedstrijd voor de basisschooljeugd. Na het kaatsen,
rond 17.00 uur, is er matinee
met muziek van Joepie!
Niet alleen bermen moeten
gemaaid worden maar natuurlijk
ook de gazons in de dorpen en
de stad. Voorheen werden alle
gazons wekelijks gemaaid. Maar
ook in dorpen en de stad zijn er
gazons die geschikt zijn om minder vaak te maaien. Bijvoorbeeld
grote oppervlakten die bij een
waterpartij liggen of niet direct
grenzen aan woningen. Van deze
gazons worden de eerste één of
twee meter wekelijks gemaaid
langs wegen en paden. De rest
van het gras op deze gazons blijft
staan en wordt twee of drie keer
per jaar gemaaid waarbij het
maaisel wordt afgevoerd. l

Zondag 7 juli is er vanaf 10.00
uur de jongens afdeling K.N.K.B.
kaatspartij. Aansluitend zal rond
17.00 uur Hjirris de Wierster
merke van 2019 muzikaal afsluiten.
Woensdag 10 juli is er vanaf
15.30 uur de heren 1e klas v.f.
K.N.K.B. kaatspartij
De besturen van V.V.V. Wier,
Activiteitencommissie en Stichting
d‘Ald Skoalle, zien u graag verschijnen!! l
“Zoekblaatje eeuuhh plaatje!!”

> Glasbewassing

Voor een
zichtbare
verzorging

www.robs-tuincentrum.nl

Buorren 76, Berltsum
Telefoon 0518-461744

(bedrijf en particulier)

> Schoonmaak
> Zonnepaneel reiniging
> Specialistische reiniging
> Hogedruk reiniging
> NEN keuringen
Berlikum | 06 57 70 36 90 | vandergraafmultiservice.nl

Veilingverse aanbiedingen
en voordelig geprijsd
(Let op onze wekelijkse aanbiedingen in de Franeker Crt.)
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Zijlstra Bouwt
v a n A t o t Z ...
Onze kracht is onze toegevoegde waarde. Die vertaalt
zich in zich in betrokkenheid, duidelijkheid en kwaliteit. 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 kernwaarden 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.

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

Official
partner of

-

Colofon
Op'e Roaster

OPENIN
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€375

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

Redactieleden:
Henny van der Graaf
Jan Joostema
Henk Muller
Frans Rob
Harmke Siegersma
Joke Wassenaar
Maaike Moerland
Oplage
Dorpskrant Op ‘e Roaster verschijnt iedere maand (behalve
in augustus) in een oplage van ca. 28.000 exemplaren.
Verspreiding
Zie colofon ‘De Stienser’ door: FRL Leeuwarden (tel. 058-2154157)
Opmaak
Brandsma Offset Ferwerd
(Druk- en zetfouten voorbehouden)

v

Berltsum
www.wytguod.nl
pieter@wytguod.nl

Berltsum • 0518-41 92 95

06 16 09 62 96

Wytguodadvertentie_2x.indd 2

www.siegersmagevelrenovatie.nl
15/02/2018 13:55

Email
Advertenties: advertentie@berlikum.com
Kopij: krant@berlikum.com

Adverteren
Aanlevering: Advertenties kunt u digitaal aanleveren per
email. Graag als JPG-, EPS-, TIFF- of PDF-bestand.
Kopij
- Kopij (max. 350 woorden) kan worden aangeleverd in een Microsoft Word file en gemaild naar:
krant@berlikum.com
- Foto’s die geplaatst moeten worden als apart bestand aanleveren.
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 resolutie 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 3 juli 2019 aangeleverd te worden per email: advertentie@berlikum.com.
• Kopij dient uiterlijk woensdag 3 juli 2019 op de redactie
aanwezig te zijn via krant@berlikum.com
Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster:
zaterdag 13 juli 2019

