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Sybren van Tuinen zwaait carnavalesk af
bij Oranje Nationaal
Een bekend gezicht bij alle activiteiten die Oranje Nationaal ontplooit is die van voorzitter Sybren
van Tuinen. Een dorpsman pur sang en betrokken bij tal van dorps gelieerde zaken op velerlei
gebied van kerk tot sport.

Op de camping: “Wolst efkes helpe mei de ôfwask? “ Marie
(7): “Nee, ik sjoch wol efkes”
Hanna gaat na de zomervakantie voor het eerst naar de basisschool. Tijdens het eerste kringgesprek gaat het over wat
de kinderen later willen worden. Hanna vraagt aan haar juf:
“Juf, wat wil jij later eigenlijk worden?”
‘Mem, wat fynt mem fan de klean die ik oan dien ha?'…
Mem: 'Hmm… net hiel moai' 'Skoalle is om te learen mem,
net om maoi te wêzen!’
Moeder: “Zo, jij hebt lang geslapen, was je nog moe?” Sifra:
“Nee, ik wilde mijn droom afkijken…
OPROP: Hawwe jo ek in leuke útspraak fan jo bern, jo pakke-/beppesizzer as miskien fan jo buorjonkje? Stjoer it ús ta!
Roaster.berlikum@gmail.com ●

Benefiet dag 30 september 2017
Op zaterdag 15 juli 2017 zijn wij, muzykferiening ‘OpMaat’
Berltsum, door brand alles kwijtgeraakt. In de periode na de
brand zijn wij overspoeld met lieve reacties. Vele mensen hebben ons belangeloos hulp aangeboden. Met hulp van al deze
mensen en organisaties is het ons gelukt om een benefiet dag
te organiseren op 30 september 2017.

Sybren, bedankt!
Immer goedgeluimd, welbespraakt, samenbindend en daarmee het gezicht van een club
mensen die ons dorp voorziet
van vertier en feestelijkheden
bij het driejaarlijks dorpsfeest
en nationale feestdagen. Nu na
bijna 30 jaar plezierig dienstverband komt er een einde aan zijn
periode bij Oranje Nationaal. Gewoon, omdat het na zo vele jaren
mooi is geweest. Het carnaval
van Swetsterp was dan ook zijn
laatste swingende handdruk aan
ons allen als boegbeeld van de
vereniging! Een positief en enthousiasmerend dorpspersoon,
zo mag Sybren wel worden omschreven.
Karaktertrekken die uitstekend
passen bij iemand die een bruisend dorpsleven hoog in het
vaandel heeft staan. Binnen de
dorpsgrenzen kun je niet iemand
vaker, en dit meesttijds vrolijk
fluitend op de fiets, tegenkomen
dan Sybren. Ongetwijfeld op pad
voor een van zijn vele functies
binnen het vrijwilligerswerk.
In 1988 bij Oranje Nationaal begonnen als notulist en na een secretarisfunctie in 94’ het voorzitterstokje overgenomen van Jaap
Aagtjes. “Myn earste doarpsfeest
wie dat fan 96’ en no wurdt dit alwér myn achtste. Ik ha it altidden
mei in protte nocht en wille dien.
Doarspfeest moat foar it hiele
doarp wêze, fernijend en pásse
by dizze tiid. Je moatte dan ek
as bestjoer iepen stean foar nije
dingen om in libbende feriening

te bliuwen!” Door het bestuur
wordt dan ook hoog ingezet dat
de activiteiten die voor het dorp
georganiseerd worden voor alle
leeftijdsgroepen gelden. Feest
dus voor iedereen! Zo kon bijvoorbeeld Koningsdag wel weer
een nieuwe impuls gebruiken en
hieraan is de laatste vijf jaar hard
gewerkt. Die inzet heeft zijn
vruchten afgeworpen temeer
daar nu ook nog de populaire
Mudrun sportmanifestatie voorafgaand aan de Koningsnacht en
dag is gekoppeld. Een succesformule en één groot feest! Sybren
geniet echter ook van de sfeer en
bedrijvigheid die bij een dorpsfeest hoort. “Je meitsje in rûntsje
troch it doarp en dan sjogge je de
minsken hurd oan it wurk mei
weinen en strjittefersiering. En
de geselligens dêrby fansels!” Zie
het als een moderne “burendag”
periode, de mensen groeien en
bloeien in samenzijn en samenwerking. Voor dit thema, gekozen uit inzendingen vanuit het
dorp en met de vereiste unanieme goedkeuring van het bestuur,
werd een werkbezoek afgelegd in
het Brabantse Berlicum.
Geïnspireerd en vol nieuwe ideeën kon hiermee het feesttraject
door de commissies worden uitgezet. “It moaie fan dit tema is
net allinne it feesten mar ek dat
je omsjogge nei in oar. Sa hawwe
wy dér in goed doel oan ferbûn
mei “Stichting Hartenkind” en
de ferlotting hat 2600 euro opbrocht. Dêr binne wy tige grutsk

op!” Oranje Nationaal zit duidelijk in een bloeiperiode met het
70 jarig jubileum in de vorige
jaargang en nu alweer het dorpsfeest. Het volgende dorpsfeest
staat voor 2021 gepland, tegelijkertijd met het 75 jarig jubileum. Voor Sybren zijn de kernwaarden voor de komende jaren
voor Oranje Nationaal gelijk aan
nu. Eigentijds zijn en open staan
voor nieuwe dingen. “Ik bin der
nea bang foar west as foarsitter.
Je moatte altiten wér foarút sjen.
Lykas wy ek dogge mei de social
media sa as Facebook en twitter.
En hoe kon Sybren beter afscheid
nemen dan met een daverend
dorpsfeest in Brazaliaanse en
Italiaanse carnavalsfeer in een
aangepast, ietwat frivool Oranje
Nationaal kostuum! Helaas niet
alle dagen met de gewenste Rio
de Janeiro temperaturen kan Sybren toch met een goed gevoel
afscheid nemen van een bijzondere periode en een enthousiaste
groep mensen binnen de vereniging. Nu nog op zoek naar een
nieuwe voorzitter die met gevoel
voor het dorpsleven en een open
blik de komende jaren leiding
mag geven. De linten, slingers en
bijbehorende feestuitdossingen
kunnen weer terug in de kast
samen met het Oranje Nationaal
kostuum. Als deze deur sluit dan
ligt daarachter een schat aan
mooie herinneringen en een
waardevolle episode uit Sybren
zijn rijke dorpsleven! ●
JAN J

Feesttent
Op het Sportcomplex De Koekoek wordt een feesttent opgebouwd.
Rond de tent zijn de hele dag activiteiten zoals een fancy fair, draaiend rad, een horecaplein voor een hapje en een drankje en live muziek van smartlappenkoor Sipesjeu & theater- en zangduo ADRYF.
Kuiertocht:
We starten deze dag om 9:00 uur vanaf de feesttent. Er zijn 4 prachtige routes uitgezet rond Berltsum. Deze routes zijn te combineren
tot maximaal 35 km. Er is keuze uit 5 km, 15 km, 20 km, 25 km, 30
km en 35 km. Meer info kijk op www.opmaatberltsum.nl en www.
facebook.com/Muzykferieningopmaatberltsum
Streetparade & taptoe:
Aan het begin van de avond wordt er een Streetparade gehouden
en aansluitend daarop een taptoe op het voetbalveld. Dit zal een
spetterend onderdeel van onze benefiet dag zijn met optredens van
bands van wereldklasse! De wereldkampioen Pasveer mag natuurlijk niet ontbreken. Zij voeren de winnende show op waar ze op 30
juli 2017, tijdens het WMC in Kerkrade, wereldkampioen mee zijn
geworden. Alle topbands even op een rijtje: slagwerkgroep Cadence
- Harlingen, Jeugdband van Takostu - Stiens, drumfanfare van CMV
Oranje - Minnertsga, Showband & Jeugdshowband Sternse Slotlanders - Franeker, CMH - Menaldum, Pasveer en Jong Pasveer - Leeuwarden. Entree is 5 euro.
Feestavond met livemuziek:
Na de Taptoe gaat de feesttent open voor een avond met livemuziek! Hjirris zal deze avond als eerste optreden. Hjirris is een enthousiaste 5 mans band en speelt muziek uit de jaren '60 en '70.
Dan neemt Virus het podium over. Wie kent ze niet! Een top 100/40
coverband uit onze naaste omgeving. Zonder Arnold Postma is het
feest natuurlijk niet compleet. Hij is voor velen bekend als de leadzanger van Second Life maar al sinds 2006 als solo artist zeer bekend. Tot slot onze zangeres en frontvrouw: Iris van der Weide. Ze
zingt bij twee top 100/40 coverbands: ‘Once’ en ‘Prime Suspect’.
Deze avond zal ze een solo-optreden verzorgen. Entree is 5 euro.
Kortom, een prachtige dag om onze vereniging weer nieuw leven
in te blazen! Wij zijn er helemaal klaar voor maar hebben uw hulp
nog nodig: Zet de datum in de agenda en kom! Tip: neem contant
geld mee want een pinautomaat is niet aanwezig ●

Bern mei in ferhaal: Renik Roorda
Fysiotherapie • Kinderfysiotherapie • Bekkenfysiotherapie

In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Renik Roorda. Hij is leerling van de
Fûgelsang 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. Voor Renik dus de primeur van groep 6 in deze “Op ‘e Roaster!”
in het onderstaande verhaal vertelt hij 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!

Bouwbedrijf
v.d. Graaf
20 jaar vakmanschap in o.a.
• Nieuwbouw,

verbouw en

Wat is je naam? Renik Roorda
Leeftijd: 9 jaar
Gezinssamenstelling: (broers, zussen, ouders of verzorgenden): Heit Eddy, mem Petra, zus Lianda, hond Lizzy, katten Bikkel en Brommer en 4 kippen.
Waar woon je in Berltsum en wat doen je ouders? Ik woon in de buorren. Mijn heit
is bouwvakker en mijn mem doet iets met verzekeringen.
Wat zijn je hobby’s en wat doe je in je vrije tijd? Ik krijg drumles van Germ Dikland en ik doe aan voetbal en keepertraining. En kaatsen.
Wat vind je van school en wat zijn je lievelingsvakken? School vind ik niet altijd
even leuk. Leukste vakken zijn gym en geschiedenis.
Weet je nu al wat je later wilt worden? Drummer in een bekende rockband of marrechausee.
Wat vind je goed en mooi in Berltsum en wat minder? Veel sportsoorten. Dat is
leuk. Minder leuk vind ik dat sommige mensen een dikke rotzooi bij huis hebben.
Dat staat lelijk.
Wat vind je van de voorzieningen in Berltsum (sport, winkels e.d)? Goed.
Wat zou er kunnen of moeten worden veranderd of verbeterd in Berltsum? Er
zou hier een muziekwinkel moeten komen. En een Intertoys.
Zou je altijd in Berltsum willen blijven wonen? Als er een villa komt wel, daar wil
ik later in wonen.
Ken je “Op ‘e Roaster”? Zo, ja wat vind je er van. Wat moet er sowieso in staan?
Niet echt.
Vind je het ook belangrijk dat de jeugd wordt gehoord door bijvoorbeeld een
vraaggesprek? Nee hoor, het is goed zo.

onderhoudswerkzaamheden
• Isolatieglas leveren en plaatsen
• Hout- en kunststofkozijnen
• Badkamers
It Koartlân 7, Berltsum
T 0518-462246
M 06-53378373

www.bouwbedrijfvdgraaf.nl

Dealer van:

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

Onze activiteiten:
• Engineering & constructie
• Reparatie & onderhoud
• Periodieke keuringen
Onze activiteiten:
Tot zover de bevindingen van Renik Roorda in deze jeugdrubriek. In de volgende
• Engineering & constructie
• Spuiten editie
& Conserveren
weer een ander persoon van groep 6 voor deze rubriek!●
• Reparatie & onderhoud
• Periodieke keuringen • 24/7 Hydrauliekservice
• Spuiten & Conserveren
• 24/7 Hydrauliekservice • Import & Export

Dealer van:

• Laadbakken & opleggers
• RAF aanhangwagens
• Wintermaterieel

• Import & Export

Rondaan Carrosserie & Wagenbouw BV

Bitgumerdyk 69, 9041 CB Berltsum (Frl.)
Wagenbouw
BV
 0518-462070  0518-461723
:
info@rondaan.nl
B Berltsum (Frl.)
8-461723

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

Sinds 1915

www.rondaan.nl

Sinds 1915

www.rondaan.nl

Eartiids en No…
Doarpsplein

Rondaan Transportservice BV
Schoenmakersstraat
12, 8601 WC Sneek
De simmerfakânsje is foarby, de bern wer nei skoalle, folwoeksenen wer oan
 0515-439298 it wurk.
0515-434830
Wy hawwe it doarpsfeest allegearre wer oerlibbe, alteast, der gean
ik
mar
fan
út. It wie wer seldsum yn Berltsum. Al wurd der somtiden ek wol
: sneek@rondaan.nl

Specialisten
in binnen- en
buitenschilderwerk,
wandafwerking
en beglazing

Vakmanschap hoef..t.
niet duur te zijn
Prommehof 6 / 9041 GH Berlikum / telefoon (0518) 461587 - 462367 / telefax (0518) 461587

sprutsen oer in apart slach folk. In doarp der’t elkenien foar syn eigen hachje
fjochtet, in eigenskip dy’t miskien wol ûntstien is yn it ferline doe’t de lytse ûndernimmers hurd wurkje moasten foar harren eigen stikje bôle. Wa fan jo wit
de Sybren Lautenbachstrjiitte hjoed de dei noch te finen? Sybren Lautenbach
waard berne yn Dronryp, mar hat it grutste part fan syn libben yn Berltsum
wenne. Hy wie in fersetsheld en úteinlik is der mei tank oan Oranje Nationaal
in strjitte nei him ferneamd. Yn 1946 wurdt Oranje Nationaal oprjochte en op
fiif maaie fynt it earste feest plak. De jierren dernei wurdt der net safolle feest.
Yn Nederlânsk-Indië wurdt noch altyd fochten. Pas fiif jier nei it earste feest,
is der wer in feest. In feest fan sân dagen lang. Wat bynt is de optocht mei fersierde weinen, elkenien makket der in soad wurk fan. De feesten kenmerkje
harren troch in protte spel en sport, optredens fan artysten, it matinee, alle
fersierde strjitten en de ienriedigens yn it doarp. Hjoed de dei is der neffens my
net safolle feroare. It doarpsfeest is der noch altiten, om de trije jier, dat wol.
Foar no moatte we earst wer fjouwer jier wachtsje. Ek de fersierde strjitten en
weinen sjogge wy elk doarpsfeest wer werom. Der wurde noch altiten spultsjes
dien, der binne sportaktiviteiten, der is toaniel, disko en jo kinne as je wolle
elke jûn wol de hort op. Sels op sneon te moarn as it matinee plak fynt. Hjoed
de dei stiet de feesttinte fan datselde doarpsfeest op it doarpsplein, de Sybren
Lautenbachstrjitte. En der wie ek de link mei ‘Eartiids en no’, it liket sa fier út
inoar te lizzen, mar eins leit it flak by inoar. Troch de jierren hinne is der net
safolle feroare, it sjocht der miskien krekt even wat oars út, mar ús doarpsfeest
is der noch hieltyd. No sa, de kop is der ôf,
Stoarmke ●
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Berltsum yn bedriuw
25 Jaar VOF Bouwbedrijf Van der Graaf
Op 7 september 2017 was het 25 jaar geleden dat Theunis van der Graaf is gestart met zijn
bouwbedrijf. Daarvoor was hij in loondienst bij Bouwbedrijf Bijland.

UITGELICHT
Salverda Logopedie opent
haar deuren in Berlikum
Per 1 augustus jongstleden zijn de logopedisten van Salverda Logopedie een samenwerking gestart met Eijzenga
Fysiotherapie. U kunt vanaf heden aan de Prommehôf 3
in Berlikum terecht voor logopedie bij logopediste Margriet Wiersma.
Salverda Logopedie heeft tevens een vestiging in het gezondheidscentrum te Heeg en een hoofdvestiging in Wommels.
Vanaf het najaar van 2017 kunnen inwoners uit Dronrijp e.o.
tevens terecht voor logopedie in de dependance van Eijzenga
Fysiotherapie aan it Roer 8 in Dronrijp.
U kunt terecht bij Salverda Logopedie bij problemen op gebied van de stem, spraak, taal, het gehoor, het slikken en de
mondmotoriek. Behandeling vindt in het Fries of Nederlands
plaats en kan waar nodig aan huis gegeven worden. Jong en
oud zijn welkom!
De praktijk werkt zonder wachtlijst en voldoet aan de kwaliteitsnormen binnen de logopedie.
Indien u even wilt kennismaken, kunt u langskomen op ons
vrijblijvend inloopspreekuur.

Al eerder had Theunis het idee
om voor zichzelf te beginnen;
dit bewustwordingsproces heeft
ongeveer een jaar geduurd, waarbij Theunis en zijn vrouw Gerrie
hierover regelmatig gesprekken
hadden voordat zij samen de beslissing namen om als zelfstandig
aannemer/bouwbedrijf verder te
gaan. Een groot risico want het
gezin telde vier kinderen. Via
zijn broer werd een tweedehands
Fiat bestelbus met belettering geregeld en met (deels) geleend materiaal was het Bouwbedrijf Van
der Graaf een feit.
Eerst vanuit hun woning aan de
Buorren met een schuur die via
de Vermaningstrjitte bereikbaar
was. De zaken gingen voorspoedig, zodat het bedrijf eind 2001
verhuisde naar de huidige locatie
aan It Koartlân. Ook kwam zoon
Bauke in de zaak, want uitbreiding van de bezetting was ge-

wenst. In de schoolvakanties
hielp Bauke mee en Theunis
kwam er hierdoor achter dat Bauke op school weinig leerde. Op
school moest hij met verouderd
materiaal werken, terwijl hij bij
zijn vader in de werkplaats op
moderne machines kon werken.
Omdat school geen toegevoegde
waarde leverde, werd Bauke van
school gehaald en in het bedrijf
aan het werk gezet. In 2010 vond
hetzelfde proces plaats met Johannes.
In een familiebedrijf kan het best
lastig zijn om met elkaar samen
te werken, zeker als je uit hetzelfde hout gesneden bent, maar
zoals Theunis het omschrijft:
‘Ik ben de oudste dus dan tel ik
tot tien’. Maar het met elkaar
werken doen zij altijd met veel
plezier en humor. Wat hen zo’n
hechte band geeft, is mede ontstaan door het langdurig ziekzijn

en overlijden van zoon en broer
Hendrik. Dit geeft hen relativeringsvermogen waarbij aardse
problemen in het niet vallen.
Wat heel belangrijk is, is het feit
dat de vrouwen van de heren Van
der Graaf ook een rol hebben
binnen het bedrijf. Doordat zij
pal achter hun mannen staan en
hun alle ruimte geven, hebben de
heren Van der Graaf het bedrijf
kunnen uitbouwen tot wat het
nu is. Inmiddels is Bouwbedrijf
Van der Graaf een veelzijdig aannemersbedrijf dat zeer betrokken is bij haar klanten.
Persoonlijke benadering en direct contact tussen opdrachtgever en aannemer zorgen ervoor
dat er geen ruis op de lijn komt
en opdrachten naar wens van de
klant worden uitgevoerd.

Salverda Logopedie heeft contracten met alle zorgverzekeraars en logopedie wordt vergoed via uw basisverzekering.
Naast all-round logopedie kunt u ook terecht voor gespecialiseerde zorg bij ons.
Onze specialisaties zijn o.a.:
• Stemstoornissen
• Spraakproblemen
• Oromyofunctionele therapie (therapie waarbij afwijkende
mondgewoonten worden afgeleerd en de mondmotoriek
wordt getraind)
• Spraakproblemen bij een schisis (lip-/kaak-/ gehemeltespleet)
• Preverbale logopedie (logopedie bij eet-/drinkproblemen bij
zeer jonge kinderen)
We hechten veel waarde aan een persoonlijke benadering en
kijken graag samen met u hoe logopedie voor u kan werken.
Onze praktijken zijn kindvriendelijk ingericht en plezier in
de logopedie staat voorop! Met u als volwassene werken we
met een eigen benadering, elke behandeling is steeds weer
maatwerk. Even kennismaken? Kom naar ons gratis inloopspreekuur voor vrijblijvend advies en meer informatie of bezoek onze website! www. salverdalogopedie.nl●

Voor meer info:
www.bouwbedrijfvdgraaf.nl●

Onvergetelijke ervaringen voor World Servants groep Berltsum!
Na maanden van actievoeren was het zover en stonden we daadwerkelijk in Zambia. Het werd
een indrukwekkende reis om nooit te vergeten.
In Zambia verbleven we in de
klaslokalen van de school. De
kinderen zouden eigenlijk nog
anderhalve week les hebben
maar i.v.m. onze komst werden
de lessen naar buiten verplaatst
zodat wij een klaslokaal tot
slaapruimte konden omtoveren.
De omgeving waar we verbleven
werd gevuld met huizen van de
leraren van de school. Hierdoor
was het in eerste instantie nog
niet eens zo goed duidelijk hoe
arm de mensen in deze omgeving
waren maar dit werd later steeds
meer zichtbaar. Op zo’n tien minuten lopen van de slaapzalen
bevond zich de bouwplaats.
Tijdens de bouwdagen is hier
vreselijk hard gewerkt en hebben we samen met de locals 3
gebouwen weten neer te zetten.
Het hoofdgebouw is de uitbreiding van de kliniek. Hier komt
een kamer waar de vrouwen kunnen bevallen en een kamer waar
patiënten ter observatie kunnen

verblijven. In kleine groepjes
konden we een kijkje nemen in
de huidige kliniek waarbij direct
duidelijk werd waarom we dit
doen. Alle ruimtes waren eigenlijk te klein en van privacy was
geen sprake.
Naast dat we mochten kijken,
hadden we in onze groep ook
een aantal meiden die zelf een
medische achtergrond hebben.
De lokale arts was hier zeer blij
mee en in tweetallen hebben de
meiden dan ook dagdelen mogen helpen. Van HIV testen tot
screening van zwangere vrouwen, alles mochten ze doen. Een
hele ervaring! Naast de bouw
hadden we ook nog het kinderwerk en het cultuurprogramma.
Het aantal kinderen verschilde
per dag maar het was elke dag
een feest.

World Servants Zambia.

Ook het cultuurprogramma was
afwisselend. De ene dag stonden
we de swingen met onze heupen
tijdens een traditionele dans, de
volgende dag liepen we op de
lokale markt of gingen we op

huisbezoek. Vooral bij het huisbezoek werden de verschillen
zichtbaar. Sommige hutjes hadden slechts twee kamers, een
voor opslag van eten, in de andere kamer lag een matje waar de 5
familie leden naast elkaar lagen
te slapen. Koken gebeurde buiten onder een afdakje en de wc,
dat was een gat in de grond. Dit
waren toch wel de momenten
dat wij ons beseften hoe goed wij
het hier in Nederland hebben. Al
met al was het een reis die veel
indruk op ons heeft gemaakt.
Nieuwe vriendschappen zijn gesloten, indrukken zijn opgedaan.
Dit alles was niet mogelijk
zonder de grote steun vanuit
Berltsum. Bedankt dat jullie dit
mede mogelijk hebben gemaakt.
En mocht u meer willen weten,
vraag een van ons dan, we vertellen er graag over! Berltsum bedankt! ●
Hartelijke groet namens actiegroep
Berltsum, Carlijn Niesink

NAJAARSBEURT?

Nieuws van o.b.s. Lyts Libben
Dorpsfeest 2017

VOOR AL
UW
TUINWERK
GAAT DE
DEUR
ALTIJD
OPEN!

De ouders van o.b.s. Lyts Libben hadden een prachtige wagen van Jokie en
Jet gemaakt waarop onze jongste kinderen straalden.
Dit werd gewaardeerd met de 2e prijs
én de publieksprijs. Fantastisch!! Met
z’n allen zijn we super trots op dit geweldige resultaat.
Maandag tijdens de start van het nieuwe schooljaar vertelden de kinderen
alle mooie verhalen over hun belevenissen tijdens het dorpsfeest en natuurlijk ook over hun vakantie●

Hemmemawei 2
9041 CD Berlikum
0518 462667

www.vantuinen.nl

CBS De Fûgelsang goed van start
Maandag 4 september is basisschool
CBS De Fûgelsang goed van start
gegaan. De school begon zoals
gebruikelijk met een inloop.
Iedereen was vanaf 8.15 uur
welkom om binnen te lopen en de
nieuwe klas te bekijken en kennis
te maken met de nieuwe leerkracht.

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

De activiteitencommissie had de koffie
en thee klaar en alle ouders konden,
nadat ze met hun kroost waren meegelopen, even bijkletsen over de vakantie
of andere zaken.
3TS certificering
De school is vlak voor de zomervakantie gecertificeerd tot Trije Talige Skoalle. Het taal- en leesonderwijs staat
hoog in het vaandel en juist die meer-

Berltsum
0518-41 92 95

www.siegersmagevelrenovatie.nl

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

Wyt gu o d
IN- EN VERKOOP
WITGOED
REPARATIES
- Reparatie tegen een
vaste prijs € 25
Incl. voorrijkosten en
30 min. arbeidsloon

administratie en MKB-advies

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

Ir C.M. vd Slikkeleane 4
9041 CH Berltsum
pieter@wytguod - 06-16096296

taligheid aan te bieden geeft de kinderen
meer mogelijkheden zich goed te ontwikkelen. Vanuit het Cedin, die de school in
dit traject begeleid heeft, mocht de school
een cheque van € 500,- voor extra lesmateriaal ontvangen.
Inloop nieuwe kleuters
Woensdag 11 oktober zijn alle kinderen,
die in dit schooljaar 4 jaar worden, met
hun ouders welkom bij de kleuterinloop.
Deze inloop wordt door beide scholen samen gehouden van 10.30 uur tot 12.00
uur. Ouders en kinderen krijgen een rondleiding door beide scholen en tevens informatie om de juiste schoolkeuze te kunnen
maken. Meer informatie vindt u op de
website.
Fietscontrole, dode hoek, Wieltjesdag
Op dinsdag 19 september is de twee jaarlijkse fietscontrole en dode hoek waarschuwing. Samen met VVN, de ANWB met
het project Lichtbrigade en De chauffeursvereniging Friesland gaat het weer een
spannende dag worden.
De duisternis neemt weer toe en voor
de veiligheid van de kinderen is goede
verlichting op de fiets van groot belang.
Daarom mogen de leerlingen van beide
scholen die dag op hun fiets naar school
komen en wordt e.e.a. gecontroleerd.
De chauffeursvereniging komt met een
vrachtwagen en chauffeurs geven de kinderen instructies over de dode hoek, waar
die zit en hoe je zichtbaar bent voor een
chauffeur in zijn vrachtauto.
Voor de jongste kinderen is het die dag
“Wieltjesdag”. Zij mogen op of met alles
wat een wiel heeft op school komen●

Samar
in
Momint...
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

“Waar normaalgesproken peren hangen, stáát deze toffe peer in onze perenboom!”
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BERLTSUMER
HÛNTSJE

Sybren Klaas Visser nieuwe bode
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Berlikum

En we binne los!
En we gaan
door!

Per 1 oktober 2017 stopt Wimmie Wassenaar als bode van onze vereniging. Bij ons draait alles
dan wel om de dood, we zijn toch vooral ook een vereniging voor de levenden. Daarom bent u
dinsdag 26 september van 16.00 - 18.00 uur welkom in ’t Centrum om Wimmie de hand te
schudden en te bedanken voor wat ze misschien ook voor u heeft betekend.

Persoonlijke noot
Wilt u Wimmie verrassen met
een persoonlijke noot? Dat kan.
Een A4-tje met uw verhaal, een
kaartje, een gedicht? Lever het
in tijdens de receptie bij het bestuur. Wij maken er een mooi
mensenboek van.
Maak kennis met nieuwe bode
Tijdens de receptie kunt ook kennismaken met onze nieuwe bode
Sybren Klaas Visser van Oosterbierum. We vertrouwen erop dat
we in hem een waardige opvolger
voor Wimmie hebben gevonden.
Kwaliteitskeurmerk Gedragscode
Nardus Uitvaart

Mocht u bij een dorpse uitvaartvereniging het idee hebben dat
het er op zijn jan-boeren-fluitjes
gaat, dan mogen wij dat met
recht weerspreken. Bij gelegenheid van het afscheid van Wimmie krijgen wij de Nardus Gedragscode Uitvaart uitgereikt. Dit
kwaliteitskeurmerk onderstreept
dat wij uitvaarten op professionele, betrokken en transparante
manier uitvoeren. Het is de kroon
op het werk van Wimmie. En nu
zij vertrekt is het een uitdaging
voor het bestuur en Sybren Klaas
om door te gaan op dezelfde weg.
En te blijven streven naar verbetering van onze dienstverlening.

Veranderingen voor niet-leden
De receptie is voor leden en nietleden. Wimmie is immers ook
vaak in actie geweest voor nietleden.
Onze nieuwe bode komt niet in
loondienst. Met hem werken wij
op zzp-basis. Dat betekent dat Sybren Klaas voor onze vereniging
alleen in actie komt bij uitvaarten van leden. Ook niet-leden
kunnen bij hem terecht, maar als
vereniging hebben wij daar dan
geen bemoeienis mee. De contactgegevens van Sybren Klaas
Visser vindt u in de advertentie in
deze krant en op onze site www.
dleberlikum.nl●

Woansdei 30 augustus. Berltsum waard hieltyd moaier. By
eltse bocht die ik naam, seach ik wer wat nijs, wat oars, wat
feestliks. Fan lyts Venetië oant maksimaal Venetië. Fan de Braziliaanse moaiens oant de útering fan karnavaleske hits lykas
it ‘Der stiet in hynder yn ‘e gong’ en ‘Ik ha hiele grutte blomkoalen’. En op de Bildtdyk koe ik sels efkes in stikje swimme.
Jaaaaa, jo lêze it grif goed…swimme. De bewenners fan de
Bildtdyk hiene de strjitte blank set. En krekt doe ik tocht dat
ik alles sjoen hie, kaam ik op de Ds Eyck van Heslingastrjitte.
Ik hie it dêr noch nea sa drok sjoen. At it no prachtich waar wie
dan tinke je noch: ‘Da’s ek tafal dat al dizze minsken lyktidich
op paad binne’, mar der wie gjin sinne te sjen, it reinde dat it
eaze. Mar de Berltsumers lieten harren net út it fjild slaan en
kamen massaal op, nei wat letter bliken die, de optocht ôf. De
dielnimmers hiene goed útpakt. Der wie sels in lyts podium
foar my makke. Tige tank, Kleasterdyk! Ik seach my de eagen
út. Fan my hie de rige karren wol wat grutter wêze mocht,
miskien dat we der as ynwenners oer fjouwer jier wat mei
dwaan kinne. De dielnimmers lieten harren yn elts gefal fan
harren bêste kant sjen. Alhoewol’t der ek dielnimmers wiene
die ûnkenber wiene, lykas de mûtele froulju, de president en
de auto mei de mysterieuze Berltsumers. Berltsumers foar it
Bêst op. Nei de optocht struunde de meute nei de sportfjilden,
dus jo kin begripe dat ik hjir efter oan swalke. Krekt doe ik
besocht om in plakje te sykjen om my del te jaan skrok ik
fan in hels kabaal boppe my. Mei de sturt tusken de poaten
die ik myn kop omheech. Gelokkich seach ik der dat it kabaal
net ferkeard wie mar wat moais brocht. De earst sa tichte loft
waar ferljochte troch prachtiche kleuren. Sybren Van Tuinen
hie sprutsen, de himel wie ferlochtje en Berltsum wie los!
It duorre net lang as der kaam in stikje musyk út de tinte. Piter
Wilkens hie de ear. “It het noait wat weest en it sil noait wat
wurde, als't in Berltsum geboren bist kist et wel skudde” galme my temjitte. ‘It wel skudde’ is net de krekte omskriuwing.
De boel opskodzje dat kinne se hjir wol. De tinte opskodzje,
in feesie boue. Foar jong & âld. Foar de aktive minsken en foar
harren dy ’t it leaver op in ôfstântsje besjoche. Foar harren
die graach sjen litte wat se yn hûs ha en foar harren dy ’t op
freedtejûn incognito nei de tinte gean. Om mei it matinee op
sneontemoarn allegear like min oan it ien nei lêste feesie te
beginnen. Mar ach, at ik jimme der sa seach dan smakke it
twadde pilske alwer poerbest. ‘En we gaan door’ hearde ik dan
faaks om my hinne,
Berltsumers… Ik, as boechbyld fan jimme doarp, ik ha genoaten. Ik ha genoaten omdat jimme genoaten.
Berltsum bedankt!●
It Berltsumer Hûntsje

Behoud boombeplanting langs de provinciale
weg naar St. Annaparochie
De essen zijn 19 jaar geleden
geplant. De aanleiding was
een dodelijk ongeluk op de
aansluiting van Berltsum op
de provinciale weg.
Het toenmalige bestuur van
Stichting Berlikumer Belangen
heeft actie ondernomen. De aanplant van bomen zou een beter
zicht geven op de snelheid van
het verkeer uit St. Annaparochie.
De provincie vond het niet verantwoord om in de buitenbocht
bomen te planten. Harm de Vries
en de firma Rondaan hebben, net
over de bermsloot, belangeloos
grond beschikbaar gesteld om de
aanplant mogelijk te maken. De
provincie betaalde de kosten. Tot
zover de voorgeschiedenis. Nu
de realiteit. De boomkorven worden te klein, of anders gezegd
de bomen groeien te snel. Het
gevolg is schade aan bomen door

Mannenkoor 'Sjongendewiis'
weer van start met nieuw
seizoen en nieuwe leden (?)
Mannenkoor Sjongendewiis is weer van start gegaan op
woensdag 6 september met repeteren in de zaal achter de
Doopsgezinde kerk te Berltsum.
De start was dit keer wel een beetje speciaal. We begonnen niet
alleen een nieuw seizoen, maar het koor begon ook onder leiding
van een nieuwe dirigent.

vreetschade en het ingroeien van
boomkorven. Over de verantwoordelijkheid voor het onderhoud zijn indertijd geen goede
afspraken gemaakt. De provincie
vindt dat met hun eenmalige bijdrage (1998) de zaak is afgesloten en de eigenaren staan voor
het blok. Nog één of twee jaar en
dan kan alles wel geruimd worden. Stichting Hemmemapark
heeft daarom actie ondernomen.
Zij willen het onderhoud doen

op voorwaarde dat er geen kosten aan zijn verbonden. Rondaan
en de Vries willen onder die
voorwaarde hun medewerking
opnieuw verlenen. De provincie
Fryslân is bereid gevonden om
toch nog de kosten voor haar
rekening te nemen. Er zullen
ruimere boomkorven geplaatst
worden en de dode bomen zullen
vervangen worden●
Namens Stichting Hemmemapark,
Matthé van Hout

Voor iedereen dus weer even wennen en daarom ook voor mannen
met interesse om te zingen, die wekelijks een gezellige avond willen meemaken, een prachtige gelegenheid om ook mee te doen.
En voor iedereen die denkt 'it liket my wol moai, mar ik kin net
goed sjonge', schroom niet, kom langs! Met elkaar moeten we er
iets moois van maken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met P.H. de Koe:
0518-462096.
Sjongendewiis oefent op woensdagavond vanaf 19.30 uur, op Vermaningstrjitte 3 te Berltsum●

Uitslag Optocht:
Grote nummers
1e pr: Bitgumerdyk (Carnavalskrakers); 2e pr: OBS Lyts Libben
(Jokie & Jet); 3e pr: Lytsebuorren (Liever te dik in de kist)
Kleine nummers
1e pr: Klompebuorren (Carnaval in Venetië); 2e pr: OpMaat
(Superhelden); 3e pr: Vet mooi!
Publieksprijs
OBS Lyts Libben (Jokie & Jet)
Uitslag Straatversiering:
1e pr: Klompebuorren (Carnaval in Venetië); 2e pr: de Fûgelsang
(Carnaval); 3e pr: Toersicht (Aziatisch carnaval)
Eervolle vermeldingen:
De Meseame (Buurman & Buurman); De Hoven (Brazilië); Ds.
Eyck van Heslingastrjitte (Venetiaans Carnaval)
Uitslag Karnavaleske Priuwerij
1e pr: Beth Siegersma (Feestpudding) 2e pr: Anneke Kooistra

(Bûterhoekse Bakkerij) 3e pr: Durk Osinga (4 fariaasjes op prommejam)
Uitslag Jeux around de Wrâld:
1e pr: The Wolfpack; 2e pr: Globewrotters; 3e pr: Joga Bonito
Pr voor de beste mascotte: Lijn 71
Poedelpr: Kluts Kwyt
Uitslag Klaverjassen:
1e pr: Rienk Bakker (6088 ptn); 2e pr: Klaas Runia (5963 ptn);
3e pr: Anja v.d. Graaf (5616 ptn)
Uitslag Kinderactiviteiten (mooist verkleed)
Basisschool groep 1 t/m 4: Elaine Miedema
Basisschool groep 5 t/m 8: Luana Miedema
Uitslag Bauke Zuiderhof partij:
A-klasse:
1e pr: Remco Dijkstra, Louise Krol, Patrick Nauta
2e pr: Corné Tuinenga, Klaas Meinsma, Ilse Tuinenga
3e pr: René Tuinenga, Jacob Dirk Tuinenga, Helen Tuinenga

B-klasse:
1e pr: Auke v.d. Graaf, Hinke Janna, Mark
2e pr: Jan Dirk v. Dijk, Anke v. Dijk, Alex Zijlstra
3e pr: Janet Osinga, Johannes Wassenaar, Alex Osinga
1e pr afvalr.: Johannes v. Tuinen, Olga Kolkman, Robbert de
Zeeuw
2e pr afvalr.: Judith, Rutger & Ruben v. Dokkumburg
3e pr afvalr.: Max v. Wigcheren, Mare Burgsma, Bauke Zuiderhof
C-klasse:
1e pr: Mathijs Kalma, Femke Gerbranda, Gosse Stellingwerf
2e pr: Willem Kemper, Katharina Kemper, Klaas Jasper
3e pr: Nynke Kingma, Klaas Nieuwhof, Yme Wietse Dijkstra
1e pr afvalr.: Marco v. Wigcheren, Johan Tuinstra, Lusanne
Klaver
2e pr afvalr.: Fleur Dijkstra, Anna Jellesma, Yannick de Boer
3e pr afvalr.: Jantine Stoffers, Jaap Akkerman, Evert Veldema
Verkleed als mooiste partuur:
Roar van Dellen, Floor Hibma, Berber Braaksma

ORANJE NATIONAAL BEDANKT:
•
•
•
•
•

Alle inwoners van Swetsterp voor hun geweldige inzet, spontaniteit & creativiteit
Alle buurtverenigingen voor de prachtige straatversiering en praalwagens
Overige deelnemers aan de optocht
Alle vrijwilligers die (on)gevraagd hun steentje hebben bijgedragen aan de feestvreugde
Kr8werk & Panta Rhei voor het ontwerpen van de huisstijl en alle communicatiematerialen

•
•
•
•
•

De ONat Bastards
Foto-team Stichting Op ‘e Roaster/www.berlikum.com
Chauffeurs van de Tôger (treintje)
Muzykferiening OpMaat
Kaatsvereniging Berlikum

•
•
•
•

SC Berlikum
Tennisvereniging de Vierslag
Gymnastiekvereniging Berlikum
EHBO Berlikum

En natuurlijk alle sponsoren:

Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum/Wier
A.W. Boomsma
Mechanisatiebedrijf B.V.
Landbouw mechanisatie
0518-461252
AB Vakwerk
Uitzendorganisatie
0518-409340
www.abvakwerk.nl

Brouwer Administratieve
Dienstverlening
Boekhouding & Belastingen
0518-461928-06-51029777
www.brouwer-administratie.nl
Brouwer Gevelrenovatie
06-20365470
www.brouwergevelrenovatie.nl

Administratie en Adviesbureau
A.A. Groeneveld
0518-461704

De Berltsumer Makelaar
Aankoop - Taxatie - Advies
06-29070303

Agra Totaal B.V.
De dierenspeciaalzaak
bij u in de buurt
0518-462456

De Boer Schilderspecialisten
Al 25 jaar uw schilderspecialist.
0518-461817

Alie’s Haarboetiek
Kapsalon
0518-460605
APM B.V.
Telen van aardbeien
06-19917060

DeJe Catering
0518-451054
De Vries & Feenstra Notariaat
Notariskantoor
0518-461975
www.devriesfeenstranotariaat.nl

Auto Synyco Franeker
occasiondealer
www.frieseoccasions.nl

Douwe Ploeg Financieel Advies
Lifestyle Financial Planning
06-21578628
www.douweploeg-fp.nl

Auto Talsma B.V.
Autogroothandel
0518-745000
www.autotalsma.nl

DUVA
Natuursteenbedrijf
0518-461639
www.duva.nl

Autobedrijf Laas Douma
St. Annaparochie
0518-409600
www.autofirst-laasdouma.nl

ESV Berlikum
Verwerken en bewerken van RVS,
kunststof en staal.
0518-461237

AuTTek VOF
Engineering en
Fine Art Printing
0518-462222

Expert Meijer BV
Elektronicawinkel
0518-401263
www.expert.nl

B&G Techniek
Installatiebedrijf
0518-841783

Fa. P.J.Wassenaar & Zn.
Transport en Mesthandel
0518-471766

Bakker Vakkeuken
0518-463000
www.bakkervakkeuken.nl

Food Flow
Export levensmiddelen
www.foodflow.nl

Bakkerij J.S. Wijnsma
Brood & Banket
0518-461406

Garage Rinsma Berlikum
Scania & Alfa Romeo dealer
0518-461337
www.rinsma.nl

Bamz | Magento specialist
Websites, webshop & hosting
0518-842163
Best4best
Asbestinventarisatie
06-53895001
Born & Van der Graaf
Administratiekantoor
0518-461800
www.born-graaf.nl
Bouwbedrijf A.J.
v. Dokkumburg VOF
Aanbouw/verbouw/renovatie
06-53768229
www.bouwbedrijfvandokkumburg.nl
Bouwbedrijf Bijland BV
Bouw & Verbouw
0518-461331
www.bouwbedrijfbijland.nl

Gardener’s Pride Beetgum B.V.
Teelt fijn segment tomaten
058-2532044
www.overbeektomaten.nl
Gebr. Van der Heide
Bouw- en loodgietersbedrijf
0518-461040
www.gebr-vdheide.nl
Germ’s Grien
Hovenier
06-26934267
Handelsonderneming Jelle
Kuperus
Bedrijfs-sportkleding
06-11401277
Haven Evenementenservice
0513-627135
www.havenfriesland.nl

HKM Metselwerken
Gevelrenovatie / Multiservice
06-52525228
h.kuperus@live.nl

Pension Welgelegen
Dak- en thuislozen woonruimte
0518-461563
www.pensionwelgelegen.nl

Spar van Wigcheren
Supermarkt & Slijterij
0518-461306
www.berlikum.spar.nl

Jawis training & advies
Praktische communicatie trainingen
06-12563113

Pieter Rondon’s Stucadoorsbedrijf
Stucadoren
06-12219977
www.pieterrondon.nl

Surprise Dinner
Waar en wat je eet is een verrassing
050-2112595
www.surprisedinner.nl

Postzegelhandel S. Herrema
In/Verkoop, taxaties & bemiddeling
0518-462253

t Wad
Eten & Drinken
06-46441799
www.facebook.com/twadharlingen

JVS Schilderwerken
Schilderwerkzaamheden
06-27440293
Kaaij Kwekerij
Trostomaten
0518-461142
www.kaaij-tomaten.nl
Kapsalon Gretina
Kapsalon
0518-462248
Facebook: Kapsalon Gretina
Kapsalon ‘t Steegje
Kapsalon
0518-462242
www.kapsalontsteegje.nl
Klaas Zijlstra Metaalbewerking BV
Machinebouw
0518-461663
Klaas Bakker speeltoestellen
Inkoop / verkoop / plaatsen
speeltoestellen
0518-462385
www.bakker-speeltoestellen.nl

Profijtwarmte
All-electric Infrarood (verwarming)
0518-462424
www.profijtwarmte.nl
Reitsma Küchentreff Franeker
Verkoop keukens & PVC vloeren
06-27063701
www.rkf.nl
Rewi Fashion
Uw vertrouwde adres voor trendy
kleding
0518-461512
Rijwielhandel J. Feenstra
Verkoop/Reparatie/Onderhoud
06-12429286
daha31ji@kpnmail.nl
Roersma bestratingen
0518-462585
www.roersma bestratingen.nl

Kr8werk Branded Content Bureau
Marketing & Communicatie
058-7009729
www.kr8werk.nl

Roersma Schilders
Specialist in kwaliteit
0518-461592
www.roersma-schilders.nl

Kroese Foar Hûs & Hiem
Schilderwerkzaamheden
06-50656373

Rondaan Carrosserie & Wagenbouw
BV
Carrosserie en wagenbouw
www.rondaan.nl

KWB transportsystemen
Transportsystemen voor industrie
0518-461846
Lodema Electrotechniek
058-2881922
www.lodema.nl
Mts Wiersma Akkerbouw
0518-461946
MUTA Sport BV
Sport-, promotie- & Bedrijfskleding
058-2660315
www.mutasport.nl
Oege’s Tweewielerbedrijf
0518-461763
One Shop in Shop
Begin uw eigen winkel
06-52052258
One Advies & Services
0518-419266
Osinga Adviesdiensten
Accountancy, fondsenwerving
06-17146134
www.osinga-adviesdiensten.nl
Panta Rhei
Marketing & Communicatie
06-10165858
www.panta-rhei.frl

S&P Transport
Transport
0518-461741
Salon Grietje
Schoonheidssalon
0518-461744
www.salongrietje.nl
Schildersbedrijf Schiphof van
Schepen
Schilderwerkzaamheden
0518-462367 / 06-23566324
info@schiphofvanschepen.nl
Schoonmaakorganisatie Tendens
Schoonmaakbedrijf
0518-462489
Schram GWW Service
Grond-, weg- en waterbouw
06-13772456
Siderius Heftrucks
Verkoop - Service - Verhuur
0518-461414
www.sideriusheftrucks.nl
Siegersma Gevelrenovatie
Gevelrenovatie & Kelderafdichtingen
06-29046139
www.siegersmagevelrenovatie.nl

The Dance Factory
06-11040732
www.facebook.com/
thedancefactoryberlikum
Uw schilder A.P. Bouwma
Voor al uw schilderswerk
06-14650629
www.apbouwma.nl
Van der Graaf Gevelrenovatie
Gevelrenovatie
06-55336934
www.vandergraafrenovatie.nl
Van der Graaf Multiservice
Specialistische reiniging/schoonmaak
06-57703690
www.vandergraafmultiservice.nl
Van Tuinen Tuinservice
Tuinaanleg & Onderhoud
0518-46267
www.vantuinen.nl
Vink Sion
Paprika kwekerij
0518-461072
www.vinksion.nl
VOF Bouwbedrijf van der Graaf
Bouw- en Timmerwerk
06-53378373
Vrijehuizenmarkt NoordwestFriesland
Makelaardij onroerend goed
0518-451314
www.nwf.vrijehuizenmarkt.nl
W&M Drive-in show
Verhuur licht & geluid/Drive in shows
06-50637909
www.wenmdrivein.nl
Westra BV
Agri - Grond - Groen - Infra
0517-392255
www.westra.nl
Wytguod
In- en verkoop 2e hands witgoed
06-16096296
Vuurwerkgigant Franeker
0517-383888
www.vuurwerkgigantfraneker.nl
Zijlstra Bouw B.V.
Bouwen
0518-462063
www.zijlstrabouw.nl

Berltsum kultuer
Berltsum deelnemer Culturele Hoofdstad 2018
Berltsum doet mee aan Culturele Hoofdstad 2018 en wel met het project ‘De Klokken fan
Berltsum’. Dit project is één van de 32 projecten, die onder de vlag van Ûnder de Toer worden
georganiseerd. Na een uitgebreide selectieprocedure waarin ruim 80 projecten deelnamen,
is dit plan goedgekeurd.
‘De Klokken fan Berltsum’ is
muziektheater met de nadruk
op muziek maar waarin ook een
stuk theater opgesloten zit. Het
is gebaseerd op de historische
feiten rond de twee klokken, die
oorspronkelijk in de toren van
de kruiskerk hingen op de plaats
van de Koepelkerk. Maar als je
op een andere manier kijkt naar
deze feiten, ontstaat een heel
eigen verhaal. Dat verhaal heeft
Durk Osinga voorgelegd aan de
selectiecommissie van Ûnder de
Toer. Deze waren gelijk heel enthousiast en hebben de bekende
Friese tenor Albert Bonnema aan
dit project gekoppeld. De drie koren in Berltsum en OpMaat waren enthousiast om hieraan deel
te nemen. Maar we hebben meer
mensen nodig, zoals figuranten,
toneelspelers en mensen die mee
willen helpen dit te organiseren.
Het muziektheater wordt uitgevoerd in de eerste week/weken
van mei. Het verhaal is als volgt.
Geliefden voor 400 jaar.
In de Koepelkerk in Berlikum
hangt sinds 1593 een klok. In
1663 kreeg deze gezelschap van
een zwaardere klok. Samen waren ze, in een mooi interval, te
horen in de wijde omgeving. Ten
tijde van Napoleon verkochten
de Berltsumers, door geldnood
gedwongen, de zware mannenklok aan de Duitse stad Mannheim. In de Tweede Wereldoorlog werden beide klokken uit
hun toren gehaald en weggevoerd met het doel omgesmolten
te worden. In Berlikum huilde
de klok twee uur aaneen. De ge-
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AGENDA
17 september
15.00 uur Arie & Rima, Ioannis Teatertsjerke - Wier
23 september 	v.a. 10.00 uur GVBerlikum makket Berltsum skjin
(actie ‘Samen Fryslân schoon)
26 september 	16.00 – 18.00 uur Kennismaking nieuwe bode
‘De laatste eer’ – ‘t Centrum
27 september
10.00 uur Kofjemoarn – Berlinga State
30 september 	v.a. 9.00 uur Benefietdag Muzykferiening OpMaat
– Op en rond het dorpsplein
13 oktober
18.00 uur Eten met een praatje - Kruiskerk

Eten met een praatje 2017-2018
Elk jaar maken we het weer mee. ‘Eten met een praatje’, het
is zo eenvoudig en tegelijk zo bijzonder.
Samen aan tafel en genieten van lekker eten en elkaars gezelschap, dat wekt een gezonde eetlust op en het zijn vitaminen voor
het hart. Want om een prachtig oud Nederlands woord te gebruiken, je laaft je aan een goede maaltijd en aan elkaar. U bent ook
dit jaar weer allemaal van harte welkom.
We doen het op dezelfde manier als vorig jaar. De maaltijd, soep,
hoofdgerecht en een toetje, staat dan weer voor u klaar, de praatjes mag u zelf meenemen. Met veel plezier nodigen we u weer uit
voor vier vrijdagavonden,
Wanneer: 		
13 oktober 2017
08 december 2017
26 januari 2018 		
16 maart 2018 		

Waar:
Kruiskerk
Kruiskerk
‘t Centrum
‘t Centrum

Hoe laat:
18.00 uur (zaal 17.45 uur open)
Kosten:
€ 10,00 per keer.

liefden overleefden het allebei
maar bleven gescheiden. Laat
je meevoeren door een dramatische muzikale vertelling over
twee geliefden die door het lot
uit elkaar werden gerukt maar
nu – na eeuwen – eindelijk weer
samen in Berlikum te horen zijn.
Met tenor Albert Bonnema, overige solisten en musici, inwoners
van Berlikum, meerdere koren
en muziekferiening OpMaat. Op

3 oktober wordt het totale programma van LF2018 (de nieuwe
werktitel) gepresenteerd met
de grote opzienbarende projecten maar ook de 32 projecten
van Ûnder de Toer, die door de
mienskip van Fryslân worden
georganiseerd. Ben je nieuwgierig geworden en wil je meedoen,
dan kun je contact opnemen met
Durk Osinga, email: durk@osinga-adviesdiensten.nl●

Aanmelden bij: Uilke Strooisma, telefoon 0518 - 46.20.89
Hennie Kalma, telefoon 0518 - 46.22.78
Opgave graag uiterlijk vrijdag 7 oktober. Wij kunnen dan aan de
hand van de opkomst dit doorgeven aan de koks. Kom en eet gezellig een hapje mee!●

Twee voor de prijs van één met Arie en Rima
De Ioannis Teatertsjerke opent het nieuwe seizoen met een vrolijk dubbelprogramma van
Arie Vuyk en Rima Kawuwung.

Kofjemoarn Berltsum

Arie Vuyk, die al eerder in Wier
op het podium stond, presenteert
zijn voorstelling “Altijd Prijs”.

De zomerstop zit er weer op, we genieten met elkaar nog
even na van een geweldig dorpsfeest.

Arie legt je uit waarvoor je ter
wereld kwam, want, zegt hij,
“Je kwam gratis ter wereld maar
bent hier niet voor niets”. Voor
wat dan wel? Toen hij even niets
te doen had keek hij voorbij leven en dood en kwam terug met
een koffer vol conferences, typetjes, liedjes en onzin. Neem een
snelle trendwatcher, de betrouwbare Enkhuizer Almanak, een

hippe opiniemaker, voeg daarbij
een scheut hoog gevoeligheid
en je krijgt Arie Vuyk, die voor
het publiek de balans opmaakt,
de voorraad telt en kijkt hoeveel
er nog over is. Hij ontspant, ontroert, inspireert, verwondert en
verbaast. Reacties uit de pers:
“De lach kan niet uitblijven.
Ook aan durf mankeert het Vuyk
niet”. (Friesch Dagblad) en “Een
evenwichtige voorstelling, gebracht door een onbevreesd artiest”. (Algemeen Dagblad).
Rima Kawuwung, geboren in Indonesië, noemt zichzelf op haar
Facebookpagina een “Aaibare
allochtoon” en een “Jong talent
in een oud lichaam”. Kan dat?
Kan iemand van vijftig een jong
talent zijn? Ja, wel als je Rima
Kawuwung heet! Rima is net een
kleine rode peper, een pittige en
authentieke sensatie op het podium! Ze schuwt haar allochtone
achtergrond in het geheel niet.
In haar stand up comedy shows

gaat het meer dan eens over haar
kroepoek accent, over integratie en andere “pijnlijke” onderwerpen. Naast stand up comedy
verleent Rima regelmatig haar
medewerking aan Pasarmalams,
reclamefilmpjes etc. Voor wie gewoon even relaxed wil genieten
op zondagmiddag is dit dubbelprogramma een echte aanrader.
Zondag 17 september 2017 om
15:00 uur Ioannis Teatertsjerke,
Lautawei 5a, Wier Entree € 10,-.
Reserveren: s.sevenster@hetnet.
nl of 0518-471123 www.ioannistheatertsjerkewier.nl●

Onderstussen hebben de gastvrouwen niet stil gezeten en weer
een programma weten op te zetten voor het aankomende najaar.
Vanaf woensdag 27 september 2017 kunt u weer aansluiten bij de
maandelijkse kofjemoarn in Berlinga State.
Deze kofjemoarn vindt plaats in de algemene ruimte van Berlinga
State van 10.00 – 11.30 uur. De kosten hiervoor zijn € 2.50 per
persoon. Tijdens de Kofjemoarn is het de bedoeling dat er zo nu
en dan een gastspreker langs komt of dat er een activiteit wordt
gedaan. Tussendoor is er volop tijd om even met uw buurvrouw
of buurman te praten. Daarnaast wordt u tijdens de kofjemoarn
hartelijk ontvangen door onze vast gastvrouwen Willy Runia en
Anneke van Dijk.
De eerst volgende keer zal zijn op, Woensdag 27 September 2017
Tijdens deze bijeenkomst zal Marloes Nicolai, Wijkverpleegkundige van Palet & Casemanger dementie.
Datum : Woensdag 27 September
Tijd : Aanvang 10.00 uur.
Plaats : Berlinga State.
Kosten : € 2.50 per persoon
Voor meer informatie/ ideeën of staat u er open voor dat de deelnemers van de kofjemoarn nu eens bij u op locatie komen, dan
kunt u contact opnemen met Sieta Kuipers, ouderenwerker van
De Skûle Welzijn .0518-460805 ( e-mail: s.kuipers@deskule.nl)●

www.robs-tuincentrum.nl

Veilingverse aanbiedingen
en voordelig geprijsd
(Let op onze wekelijkse aanbiedingen in de Franeker Crt.)
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Sybren van Tuinen

registermakelaar - taxateur

Sybren van Tuinen
registermakelaar - taxateur

* taxaties (o.a.-gevalideerd NHG)
* aan- en verkoop onroerend goed
* lid VBO-Taxateurs Unie-SCVM-NRVT
Neem vrijblijvend contact op
via tel. 0629.07.03.03

Bakkerij Wijnsma
al 25 jaar een begrip
in Berlikum en wijde
omgeving.
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odjes
Puddingbro
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€
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Donderdag
s
Zak broodje

€

1,00

Al heel vroeg in de morgen zijn 7 bakkers druk
in de weer om een groot assortiment brood en
banket te bakken, vers en van topkwaliteit.

Buorren 10, Berltsum | Tel. 0518 - 461 406
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Tichelersdyk 28b Berlikum
Bedrijfseconomische adviezen
Sparringpartner
Vertrouwenspersoon
Registeraccountant
Subsidies en fondsenwerving

■ MATRASSEN, LATTENBODEMS, DEKBEDDEN,
KUSSENS, BEDLINNEN
■ DAMES- EN HERENKLEDING

Durk Osinga RA Kleasterdyk 3a 9041 VH Berltsum
T: 06-17 14 61 34 • E: info@osinga-adviesdiensten.nl

■ WERKSCHOENEN, KLOMPEN, DAMESSCHOENEN

www.osinga-adviesdiensten.nl

■ 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

Colofon
Op'e Roaster
Redactieleden:
Henny van der Graaf
Jan Joostema
Dick Abma
Geertje Miedema
Henk Muller
Karina de Vries
Harmke Siegersma
Oplage
Dorpskrant Op ‘e Roaster verschijnt iedere maand (behalve
in augustus) in een oplage van ca. 28.000 exemplaren.
Verspreiding
Zie colofon ‘De Stienser’ door: FRL Leeuwarden (tel. 058-2154157)
Opmaak
Brandsma Offset Ferwerd
(Druk- en zetfouten voorbehouden)
Email
Advertenties: roasteradvertenties@gmail.com
Kopij: roaster.berlikum@gmail.com

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:
roaster.berlikum@gmail.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 11 oktober 2017
aangeleverd te worden per email: roasteradvertenties@
gmail.com.
• Kopij dient uiterlijk woensdag 11 oktober 2017 op de
redactie aanwezig te zijn via roaster.berlikum@gmail.com
Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster:
zaterdag 21 oktober 2017

