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DORPSKRANT VOOR BERLTSUM EN WIER 

04 17lzaterdag 22 april

Levi (5): Oma, jij hebt allemaal kreukels hè in je gezicht? 
Maar het staat je wel goed hoor!

Thijmen (1,5) wie hiel slim ferkâlden. Hy wie oan it snot-
terjen en ik frege: “Och leave, sit dyn noas sa ferstoppe?”. 
Hy fielde efkes oan syn noas en sei: “Nee, mem. Hjir noas”.

Krekt foardat har heit thús kaam, hie Lotte (2) in driftbui 
om ’t hja gjin snoepke ha mocht fan mem. Heit komt thús 
en freget oan Lotte: “Hoe is ‘t?” Wêrop Lotte antwurd “Wol 
goed, allinnich mem is ferfelend”

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

De monologen fan’e kastlein 
Douwe geane lekker flot mei 
syn stopwurdsje “it is wat?” Syn 
frou docht oars neat dan skinke, 
seure en grine en flikfloaie mei 
de klanten. Sa as yn in kafee 
gewoan is, komme alle soarten 
minsken lâns; It âld wiif te krim-
menearjen en derby hieltyd mar 
seure om in buorreltsje oan de 
minsken yn it publyk, mar it pu-
blyk reagearret net. Sa komt ek 
Johnny lâns, in echte frouljus-
gek, dochs altiten sûnder jild. It 
publyk waard oansprutsen oant 
syn freondinne komt. Dizze 
freondinne makket lachsalvo’s 
wer’t it publyk nachts wekker 
fan wurdt. As taskôger midden 
yn it spul, wurde wy oansprutsen 
en meinommen yn it stik. 
Ek as de âld widner lâns komt, 
mei it ferhaal dat syn wiif by 
him is. “ ‘k wol mar sizze sil ‘k 
mar sizze” Syn ferbylding wie 
grut, mar syn frou kaam nea 
wer... Dizze rol wie nestor Ger-
rit de Boer op it liif skreaun. En 
ûnderwylst bliuwe de kastlein en 
syn frou mar op inoar skellen, 
ek as de fiskklup lâns komt mei 
in protte kabaal. Frau Monica 
Braun (Marjette Tuinenga) rege-
arret dizze minsken mei strakke 
hân en stjoert Wullum (Eddy 
Roorda) om te soargjen foar it 

drinken. Wullem wurdt skou-
dere en sneu behannele troch de 
oaren, mar kriget neat. De wize 
wêrop Eddy Roorda dit oanpakt 
is yndrukwekkend yn in rol dy’t 
by him past. Wannear ‘t efkes let-
ter Wite Bertus mei muzyk fan 
“Once upon a time in the west” 
syn gesicht sjen lit slaan by it 
kasteleinspear de stoppen troch 
en is it mar goed dat de ein fan 
It Heechhout yn sicht is. Efter de 
taap giet it er tige omwei.

It twadde diel lit in hiel oar bar-
ren sjen yn it kafee as Harke 
(Eddy Roorda) en Faiky (Geertje 
Miedema) oan ‘e taap ferskine. 
Hy in bravourman en sy ûn-
derdienich. In yndrukwekkend 
petear tusken twa tsjinpoalen 
wêrby‘t Harke ek nochris de 
ferbale konfrontaasje oangiet 
mei de besikers. Wannear‘t de 
besikers dan ek noch wjerwurd 
hawwe, oantstiet der in ûnfer-
wachte reaksje foar de spilers. 
En dizze mominten makken dit 
stik bysûnder.
En tagelyk waard it hieltyd dre-
ger tusken de kroechbaas en syn 
frou, mar as broer en sus Tryn 
en Gerke van Est harren melde, 
brekt de spanning wer. Jo kinne 
se wol, sa’n lêbich stel dat in-
oar al jierren oanfielt en gjin sin 

mear hat om spul mei inoar te 
meitsjen. As de kastlein it sein 
jout foar de lêste omgong, komt 
Maaike as frou út ‘e skimerjûn. 
Sy siket har man. En dan is der 
samar in omkear yn it spul as in 
jonkje (Renik Roorda) yn it fer-
midden stapt. Hy siket syn heit 
en wurdt troch de frou fan ‘e 
kroechbaas leafdefol oanhelle. In 
yndrukwekkend momint yn dit 
ferhaal. En dan wurdt ek dúdlik 
wêrom’t frou en man sa’n arge-
waasje mei-inoar hawwe.

Alle spilers fan “Elts Syn Rol” 
meie werom sjen op in bysûnde-
re útfiering fan dit stik dat pro-
fesjoneel begelieden waard troch 
Janneke Bergsma. Dizze spilers 
krigen it foarinoar om emoasje 
by it publyk los te meitsjen en 
dan dogge jo it goed.
Nei ôfrin spruts ik mei Jan 
Arends, eartiids ien fan de twa 
minsken fan Tryater dy’t dit stik 
mear as 150 kear spile hawwe, 
ûnder oare yn Ried yn it Kafee. 
Hy wie ûnder de yndruk hoe de 
minsken fan “Elts Syn Rol” it stik 
hjir delsetten hawwe. Binne jo ek 
nijsgjirrich hoe ‘t Tryater it earti-
ids die? Sjoch dan op: weromrop.
nl/TWA deel 1 en TWA deel 2 l

DICK

Toanielferiening “Elts syn rol” set besikers 
yn in emosjonele rûtsbaan
Doe’t wy as publyk yn ‘e seal fan “’t Heechhout” kamen, seagen wy dat de bar net beskikber wie. 
Reden: De toanielferiening hie de bar ûnderdiel fan harren toanielstik makke. Wy wiene dus yn in 
kafee mei lytse taffeltsjes en der efter in ferheging. As taskôgers sieten wy oan ‘e tafels en op de 
ferheging en waarden sa ûnderdiel fan it toanielstik. Fan it begjin ôf hawwe wy te meitsjen mei in 
kasteleinspear dat inoar oanienwei yn ‘e bek hinget en lilk is.

In stik mei twa lagen… 

Himmelwike - 
Supporter van schoon
Afgelopen zaterdag 25 maart zijn wij Berltsum aan het 
schoonmaken geweest voor “Supporter van schoon”. We heb-
ben dit gedaan met een grote groep nieuwe Nederlanders uit 
Eritrea. 

Zij zijn allemaal woonachtig in Berltsum (en omliggende dorpen) 
en hierheen gevlucht voor de veiligheid, die ze daar niet kunnen 
vinden. Deze groep wil graag integreren, dus als je ze tegen komt 
schroom dan niet en ga ook met hun in gesprek. Ze willen graag 
de Nederlandse taal leren, hiervoor zitten ze allemaal op school. 
Het is nu nog teveel gevraagd om ook Fries met hun te spreken 
want zij kunnen onmogelijk twee talen tegelijkertijd leren.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Marjan van 
der Heide, projectcoördinator steunpunt vluchtelingen Bildt en 
Menameradiel, via telefoonnummer: 06-51422176.
We hebben een hele boel afval verzameld in Berltsum, en dat was 
wel nodig zoals op de foto is te zien. We hebben dit met plezier 
voor het dorp gedaan. We hopen dat een ieder er om denkt dat 
we een schoon en leefbaar dorp houden, en dat het eigenlijk niet 
nodig zou moeten zijn om dit te doen l

Berltsum Foarút, Hette Veldema



Eartiids en No…
Fryske skiednis
Us Fryske skiednis. Tja, wêr begjint die eins? Wannear en 
mei wa? Hoe? Wêr komt dat wei? 

Ik sil it jimme fertelle, skrik net, ús Fryske skiednis fynt harren 
oarsprong mei de komst fan de ko, ja echt wier, oan’e ko hawwe 
wy ús Fryske skiednis te tankjen.
De earste echte bewenners fan Fryslan wiene molkfeehâlders. 
Boeren kamen mei harren kij dizze kant út om op grutte skaal 
oan lânbou te begjinnen. Us Fryske lân wie foar de boeren en 
de kij geunstich om lânbou te ferdriuwen. Dat kaam troch de 
grutte gersflakten en winterdei waard der oerwintere op’e sân-
grûn. Ideale omstannichheden foar de boeren en harren kij en 
sy hiene harren plak hjirre dan ek hielendal fûn. 
Hjoeddedei sjogge wy noch altyd op grutte skaal lânbou en bin-
ne der yn ús Fryslan noch in soad boeren, al wurdt dat stadich 
oan wol minder. Eartiids wiene der in soad lytse boeren mar 
mei de komst fan nije lânboumasinen, wie der ek in groei te 
sjen yn’e produksje en begjinne de lytse boeren mear en mear 
te ferdwinen. Fan de jierren santich ôf wurd ek it miljeu wich-
tiger. Guon boeren ha der doe foar keazen om oars te boeren. 
Biologysk as op gruttere skaal.
Wat ik einliks sizze wol is dat troch de jierren hinne, fan it beg-
jin ôf al, de ko en dus de lânbou foar ús tige wichtich west hat 
en dat dit foar de measte boeren noch altyd sa is. En ik tink 
dat wy dat yn stân hâlde moatte. Dat kinne wy dwaan troch te 
beklamjen wêr ús molke, ús fleis, ús grienten en gean sa mar 
troch wei komme. As jo letter ris lâns de seedyk rinne, en jo 
hawwe it útsicht oer de prachtige greiden, betink dan dat wy 
dat allegearre te tankjen ha oan de boeren en harren kij dy’t 
eartiids dizze kant op kamen. Genietsje fan dat moaie útsicht 
oer de see, de greiden, de marren en de seedyk l
Stoarmke
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In het onderstaande verhaal ver-
telt zij ons iets over zich zelf. Wij 
horen iets over haar hobby’s, 
school en hoe zij het vindt om 
in Berltsum te wonen. De laatste 
maanden op de lagere school zijn 
nu aangebroken, benieuwd dus 
hoe het Leah tot nu toe bevalt! 
Veel leesplezier gewenst met 
haar eigen geschreven verhaal.

Ik ben Leah Jansen. Ik ben 11 
jaar op 20 augustus wordt ik 12. 
Ik woon aan de Kleasterdijk net 
buiten Berltsum. Ik heb 2 oudere 
broers Daniël en Tomas, mijn 
vader heet Erik en mijn moeder 
heet  Ida, en mijn beste vriendin 
heet Kim. Mijn moeder werkt bij 
Achmea in Leeuwarden en mijn 
vader heeft in Berltsum een ei-
gen bedrijf (Siderius Heftrucks). 
Afgelopen week heb ik een 
spreekbeurt gedaan over mijn 
vaders bedrijf, daarvoor heb ik 
een 10 gekregen van Meester Jo-
hannes van der Bij. Mijn hobby 
is dansen en in mijn vrije tijd 

ben ik aan het spelen met Kim of 
kijk ik Netflix op mijn telefoon. 
School vind ik wel leuk, mijn lie-
velingsvakken zijn tekenen en 
gym. Ik vind Berltsum een erg 
mooi dorp. En als ik later een 
huis kan kopen dan wil ik heel 
graag in Berltsum wonen. Ik vind 
het leuk dat er een speeltuin en 

een park (Hemmemapark) is in 
Berltsum.
Leah

Tot zover de bevindingen van 
Leah Jansen in deze jeugdru-
briek. In de volgende editie weer 
een ander persoon van groep 8 
voor deze rubriek! l

Bern mei in ferhaal: Leah Jansen
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Leah Jansen . Zij is leerling van de Fûgelsang en zit 
in groep 8. Het is een belangrijk schooljaar waarin onder meer de keuze wordt gemaakt voor de 
vervolgstudie.

Ook zingen we liedjes en maken 
we mooie knutselwerkjes, pas-
send bij het thema Lente. 
Op donderdag 13 april mochten 
de kinderen genieten van een 
lekker paasontbijt en mochten 
ze later als kleine paashaasjes 
eieren gaan zoeken die buiten 
lagen verstopt.

Bent u ook nog op zoek naar een 
gezellige kinderopvang voor uw 
kind(eren)? Kom gerust eens  bij 
ons langs of bel voor meer infor-
matie en vraag vrijblijvend naar 
de mogelijkheden. 

We hebben nu ook  een eigen 
mini-website deze kunt u vinden 
op: www.stichtingkinderopvang-
friesland.nl.

Onze mini-website vindt u on-
der het kopje ‘Locaties’. Kinder-

opvang Okidoki, Mulseleane 13,  
Berltsum. Tel.nr.  0518-461889 l

Nieuws van Kinderopvang Okidoki
Ook bij kinderopvang Okidoki zijn we weer volop aan het genieten van de lente. We kunnen weer 
lekker buiten spelen en maken uitstapjes naar bijvoorbeeld de hertjes of de speeltuin.

Kofjemoarn Berltsum
Stichting Welzijn Middelsee heeft met ingang van januari 
2017 haar activiteiten en werkzaamheden in en voor de 
gemeenten Menameradiel en het Bildt overgedragen aan De 
Skule Welzijn in Franeker. 

Sieta Kuipers zal hierdoor haar activiteiten en werkzaamheden zo-
als u van haar gewend was op dezelfde voet voortzetten onder de 
noemer van De Skûle. De laatste woensdag van de maand organi-
seert De Skûle Welzijn een kofjemoarn voor 55-plussers. Deze kof-
jemoarn vindt plaats in Berlinga State en niet meer op de gebrui-
kelijke locatie in Het Groene Kruis gebouw. De kosten 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.
De eerst volgende keer zal zijn op woensdag 26 april 2017. Tijdens 
deze bijeenkomst zal Joanna Teerenstra van het gebiedsteam Me-
nameradiel aanwezig zijn.

Kofjemoarn: Woensdag  26 april
Tijd:  Aanvang  10.00  uur
Plaats:  Berlinga State.
Kosten:  € 2.50  per persoon 

Voor meer informatie/ideeën of staat u ervoor open dat de deel-
nemers van de kofjemoarn nu eens bij u op locatie komen, dan 
kunt u contact opnemen met  Sieta Kuipers, ouderenwerker van 
De Skule Welzijn, 0518-460805 (e-mail: s.kuipers@deskule.nl) l

Voetbalclinic voor meisjes
SC Berlikum organiseert  op donderdag 4 mei van 13.00 tot 
16.00 uur in samenwerking met Voetbalkamp Friesland een 
voetbalclinic voor meisjes van 7 t/m 15 jaar. 

De clinic wordt gegeven door er-
varen jeugdtrainers. Voordat we 
het veld op gaan, maak je je ei-
gen teamshirt. 
Deze mag je aan het einde van de 
middag mee naar huis nemen. 

Geef je vóór maandag 24 april 
op via: info@scberlikum.nl en 
vergeet niet je shirtmaat door te 
geven l

Schoolvoetbal
De toppers op de foto zijn op 
woensdagmiddag 5 april tweede 
geëindigd op het schoolvoetbal-
toernooi van de gemeente Me-
naldumadeel.
In de finale werd helaas met pe-
nalty's verloren! Desalniettemin 
zijn we enorm trots op de presta-
tie van deze topvoetballers!!

Nieuws van Lyts Libben

Week van het geld
In de week van het geld heeft 
Freerk Tuinenga een gastles ge-
geven aan de groepen 5 t/m 8. 
Hij heeft ze wegwijs gemaakt in 
de wereld van het geld l

Voorlezen
Elke week vertelt een leerling in 
groep 2 aan de rest van de klas 
waar een prentenboek over gaat.
Deze week vertelde Danny over 
het boek "Ik wil de maan", goed 
gedaan!

Himmelwike
Alle leerlingen van OBS Lyts Lib-
ben hebben meegedaan aan de 
Himmelwike. Met elkaar hebben 
we er voor gezorgd dat Berltsum 
weer een stuk schoner is gewor-
den.



COLUMN
Ondertussen bij het MFC… 
Culinaire Kuier op 13 mei 2017 in Berltsum
De activiteitencommissie van het MFC Berltsum organiseert 
op zaterdag 13 mei een "Culinaire Kuier". Tijdens deze tocht 
maak je meerdere stops waar je kunt genieten van heerlijke 
lekkernijen. De tocht is ca. 5 km lang, dus geschikt voor jong 
en oud en brengt je onder andere langs verenigingen die zich 
zullen vestigen in het MFC. De tocht begint om 17:00 uur en 
duurt tot ongeveer 19.00 uur, met daarna een gezellige afslui-
ter. De kosten voor deelname aan de tocht bedragen: € 7.50 
voor kinderen t/m 12 jaar en € 15,- voor volwassenen. De op-
brengst is ten bate van het nieuw te bouwen MFC te Berltsum.
Dit wil je natuurlijk niet missen, geef je daarom snel op! Mail 
je naam en leeftijd naar: mfc@berlikum.com. Na opgave ont-
vang je verdere informatie per mail. Inschrijven kan t/m 6 
mei.

Daarnaast een oproep voor (hobby-)koks en keuken prinsen/
prinsessen! Heb jij een leuk gerecht, hapje, dessert, drankje 
dat je graag wilt presenteren op onze culinaire kuier? Meld 
je dan aan via mfc@berlikum.com en zet jezelf op de menu-
kaart! Na opgave ontvang je verdere info per mail. 
Minsken, net stinne mar rinne!

En dan nog even dit: een tijdje geleden hebben we de inwo-
ners van Berltsum opgeroepen om een leuke naam voor het 
MFC te bedenken. Inmiddels hebben we een top 3 samenge-
steld en kan iedereen stemmen. Dat kan via Facebook of door 
onderstaande bon in te vullen l

Berltsum yn bedriuw
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Aan tafel met Gerrit Kuiken, de 
nestor van ESV, in 1994 samen 
met Stoffer Groote, gestart als 
vanuit zijn tot werkplaats omge-
bouwde garage. Een jaar later is 
de basis voor ESV gelegd. Toen 
kwamen ook Koos van der Meu-
len en een jaar later Gooitzen 
Greidanus. 

Deze vier mensen vormden van-
af die tijd de directie van ESV, al-
lemaal met hun eigen specifieke 
kennis en kwaliteiten. Gerrit 
werkte indertijd bij Van Manen 
(later KWB) en leerde Groote 
kennen als buurman van Van Ma-
nen. De volgende werkgever was 
Tebel in Leeuwarden. Koos van 
der Meulen was hier ook werk-
zaam en stapte samen met Gerrit 
in het ESV avontuur 

De schouders werden eronder ge-
zet. Het faillissement van Tebel 
betekende voor ESV dat de heren 
de draaierij uit de boedel kon-
den overnemen. Hierbij bleek 
de financiële kennis van Stoffer 
Groote weer van groot belang. 
Gerrit en Koos wisten heel goed 
wat ze met de machines konden 
doen, maar het rendabel maken 
is iets waarbij financieel deskun-
digen een belangrijke rol spelen. 

Gerrit benadrukt hierbij dat de 
samenwerking tussen hun vie-
ren en onderling vertrouwen van 
groot belang zijn geweest om 
de verantwoorde beslissingen te 
kunnen nemen. Je ziet je com-
pagnons vaker en langer dan de 
eigen echtgenotes. Tegelijkertijd 
moeten ook de echtgenotes ach-
ter je staan.

Aanschaf van machines beteken-
de meer werk en zo kwamen in 
1998 de eerste werknemers bij 
ESV in dienst. Ook de adminis-
tratie is belangrijk, deze moet op 
orde zijn. Elke zondag was voor 
Gerrit het moment om te factu-
reren. 

Na verloop van tijd werden de 
heren van ESV ook deelgenoot 
in andere bedrijven die toege-
voegde waarde hadden voor ESV. 
Het doel hierbij was om samen 
het werk op te pakken. Stoffer 
was hierbij opnieuw de persoon 
die het financiële gedeelte regis-
seerde.

Tijdens de open dagen in het af-
gelopen najaar had ik als redac-
teur een uitgebreid gesprek met 
een aantal werknemers van ESV. 
Wat mij opviel waren hun open-
heid en positieve manier waarop 
ze spraken over hun werk en de 
goede sfeer bij ESV. 

Aan Gerrit de vraag: Zijn jullie je 
hier bewust van? “Ik ben zoals ik 
ben, en een ieder spreekt me aan 
als dat nodig is. Slecht nieuws 
brengen is niet altijd leuk, maar 
moet soms ook. Ik hoef geen bo-
venslagen maar ik verwacht dat 
de mensen die hier werken lo-
yaal zijn naar het bedrijf en dan 
ik ben ik het ook naar hun. 

We hebben ook veel plezier met 
onze mensen gehad. Blijf dicht 
bij de mensen staan zodat je 
weet wat er in je bedrijf gebeurt. 
Mijn deur stond altijd open, ook 
als mensen in een bijzondere 
situatie zaten. Nadeel is wel dat 
je soms op een voetstuk wordt 
geplaatst terwijl ik dat absoluut 
niet wil.”

Gerrit is voor de omgeving vaak 
zichtbaar als iemand die sociaal 
en maatschappelijk betrokken 
is. Zo is hij al 20 jaar betrokken 
bij o.a. de kaatsclub. Voor inten-
sieve verenigingsactiviteiten is 
er te weinig tijd met werkweken 
van meer dan 60 uur. Maar we 
kunnen wel mogelijkheden bie-
den om iets te realiseren. Zo kon-
den onderdelen voor de nieuwe 
kaatsaccommodatie i.s.m. met 
ESV en andere bedrijven gereali-
seerd worden.

Als bedrijf mag je iets voor het 
dorp doen, maar dat wil niet zeg-
gen dat het een vanzelfsprekend-

heid is dat we als sponsor optre-
den. Voor deze gedachte ben ik 
allergisch.

Je vertelde zojuist dat je de col-
lega’s meer zag dan het thuis-
front. Wat heb je gemist? Ik zie 
nu aan mijn kleinkinderen hoe 
mooi het is. Opbouw van een 
bedrijf kost tijd en energie. Mijn 
vrouw Meintje deed in de begin-
jaren ook intensief met ons mee, 
ze werd erin betrokken. 

Want ook als man en vrouw 
moet je het met elkaar eens zijn. 
Per 1 april 2017 stop ik samen 
met Koos van der Meulen bij ESV. 
Het vierspan van ESV wordt met 
Gooitzen en Stoffer een twee-
span. Ik laat nu wel iets los, maar 
met het volste vertrouwen. Het 
directeur zijn zal ik niet missen, 
maar de jongens die hier werken 
en de klanten des te meer.

In de toekomst ga ik de schade 
inhalen en zal er in ieder geval 
meer tijd gaan naar de kleinkin-
deren. Ik ben een tevreden va-
der van 2 dochters (en partners) 
en pake van vier kleinkinderen. 
Het thuisfront is belangrijk, al-
hoewel er thuis bijna nooit over 
het werk werd gesproken. Dat ik 
stop heeft te maken met gezond-
heidsreden. Ik kan niet meer le-
veren wat ik voorheen wel kon.

Gerrit wil wel een boodschap 
meegeven voor de jongeren: Een 
ieder die dromen heeft om iets 
te beginnen, moet mensen naast 
zich zoeken die kunnen helpen. 
Vertrouwen opbouwen, oplet-
ten waar je bent en wie je voor 
je hebt l

DICK

ESV neemt afscheid van zijn boegbeeld
ESV Berlikum, een naam die niet meer weg te denken is uit Berltsum. Een bedrijf dat haar sporen 
heeft achtergelaten bij diverse verenigingen en straatverfraaiingen.

Stem op de nieuwe naam voor het MFC Berltsum  
Uit alle inzendingen hebben wij een top 3 samenge-
steld! Met dit stemformulier kunt u stemmen op uw per-
soonlijke favoriet! Vul de bon in zijn geheel in en lever 
deze voor donderdag 1 juni in bij de Spar óf stem via 
www.facebook.com/MFCBerltsum 

JA! Ik stem op: 
O MFC It Krúspunt
O MFC It Berltsumer Ketier
O MFC de Oerset 

Voor- & achternaam: ..................................................................................

E-mailadres: ..................................................................................

Telefoonnummer:  ..................................................................................

✁

Kapsalon ’t Steegje heropend
Op dinsdag 4 april is kapsalon ’t Steegje heropend in een 
nieuwe omgeving. Was de bestaande kapsalon aan de kleine 
kant en enigszins gedateerd; de nieuwe kapsalon mag er zijn! 

Niet meer bereikbaar via het 
welbekende steegje, maar nu 
riant bereikbaar via It Dok, 
waar ook voldoende parkeer-
gelegenheid is. Wat direct 
opvalt, is de gastvrije toegang 
en eenmaal binnen een rui-
me overzichtelijke kapsalon 
die voldoet aan de eisen des 
tijds. Het is een geheel nieu-
we zaak geworden, waarbij 
alleen de naam, het team en 
het service-niveau ongewij-
zigd is gebleven.
Alice Slot, de trotse eigenares-
se, vertelt dat het kappersvak 
altijd haar (kinder-)droom is 
geweest. Na de opleiding aan de kappers-vakschool heeft zij eerst 
vele jaren in diverse kapsalons gewerkt. 19 jaar geleden  heeft zij 
het uiteindelijk gewaagd om de stap naar het zelfstandig onder-
nemerschap te zetten. Van begin af aan is ook Thea als kapster 
betrokken en vijf jaar later kwam Gonneke het team versterken. 
Een stabiel team waar de klanten weten wat zij kunnen verwach-
ten. Nu is het niet zo dat er alleen maar traditioneel wordt ge-
knipt; ook voor nieuwe creaties of re-styling kan iedereen bij hun 
terecht. Hiervoor gaan zij nog regelmatig op cursus om nieuwe 
technieken of nieuwe creativiteit te leren ontdekken. Ook kunt u 
hier terecht voor visagie, zodat u keurig opgemaakt op een feest 
kunt verschijnen. De openingstijden van Kapsalon ’t Steegje vindt 
u op de Facebook-pagina of op www.kapsalontsteegje.nl l



Samar in Momint...

“Door kordaat optreden gym-juffen is erger gelukkig voorkomen”

Zijlstra Bouw BV
It Koartlân 1, 9041 VB Berlikum

T 0518 - 46 20 63
F 0518 - 46 10 37

E info@zijlstrabouw.nl
Site   www.zijlstrabouw.nl

Onze kracht is onze toegevoegde waarde. Die vertaalt 
zich in zich in betrokkenheid, duidelijkheid en kwali-
teit. Met onze specifieke klantgerichte aanpak en het 
hoge kennisniveau weten wij zakelijke en particuliere 
opdrachtgevers aan ons bedrijf te binden. 

Bij ons staat de opdrachtgever centraal. Begrijpen,   
creëren, realiseren en vooral ontzorgen zijn de kern-
waarden waar wij voor staan. 

Spreekt u dit aan? Bel/mail dan eens met Zijlstra Bouw  
in Berlikum en vraag naar de mogelijkheden.

Zijlstra Bouw. Altijd in vorm. 

v a n  A  t o t  Z ...
Zijlstra Bouwt

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

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

Berltsum
0518-41 92 95
www.siegersmagevelrenovatie.nl

Alle meiden hadden zich goed voorbe-
reid voor dit festival, maar vonden het 
toch wel een beetje spannend. Voor 
alle 4 was het de eerste keer om de solo 
op bugel te spelen met een pianiste in 
plaats van met een cd, en je uitvoering 
dan ook nog te laten beoordelen door 
een jury. 

De uitvoering was super goed gedaan; 
door alle 4! Liset en Gwen werden be-
loond met een 2e prijs voor hun duet. 
Doutzen en Marrin kregen zelfs de eer-

ste prijs voor hun samenspel. Marrin 
won ook nog een tweede prijs voor haar 
solo. Ze waren allemaal blij verrast met 
deze uitslag. Ze gingen dus alle 4 met 
een beker naar huis, deze muzikale top-
pers!! De bekers werden uitgereikt door 
de burgemeester Tom van Mourik, wat 
het natuurlijk wel erg speciaal maakte. 
De juryverslagen, die door Thom Zig-
terman waren geschreven, waren er 
duidelijk voor alle dames: Ga zo door!! 
Je wordt een prima muzikant!! Gefelici-
teerd dames! l

Prijzenfestijn bij leerlingen ‘OpMaat’
Tijdens het Federatie jeugdfestival Menameradiel afgelopen zaterdag 8 april 
mochten Liset Reitsma, Gwen Hettema, Doutzen Visser en Marrin Dikland hun 
solo en duet laten horen.

Zaterdag 18 maart was het de beurt aan 
onze grootste groep meisjes. Er is die 
dag prima geturnd en dat was te merken 
bij de uitslagen. Goud voor: Lieke, Far-
dau en Fenna. Zilver voor: Inge en Robin. 
Brons voor: Grieteke, Mila, Elisa Noa en 
Rixt en tot slot nog een vierde prijs voor 
Marrin. Fantastisch!

Op 25 maart hebben maar liefst 15 
kleuters hun Nijntje Beweegdiploma ge-
haald. Er was veel publiek en de kinde-
ren hebben heel goed laten zien wat ze 
allemaal hebben geleerd. De basis voor 
een goed ontwikkelde motoriek is hier-
mee gelegd. Trots gingen de jongens en 
meisjes naar huis met hun welverdiende 
diploma.

En toen was het even rustig maar uitein-
delijk kwam de verlossende mail met 
antwoord op de vraag: ‘Welke turnsters 
hebben zich geplaatst voor de Friese 
Kampioenschappen Turnen 2017?’ Vol 
spanning openden we de mailtjes en ts-
jonge wat is de lijst lang... Voor leiding 
en bestuur is het vreselijk lastig om nog 
met beide benen op de vloer te blijven 
staan!

De meiden die voor Gymvereniging 
Berlikum de benen in de lucht mogen 
gooien op het FK Turnen zijn: Su Lin, 

Lianda, Ilse, Iris, Marrin, Robin, Fiona, 
Fenna, Fardau, Elisa Noa, Grieteke, Inge 
en Lieke. Op reserve staan: Mila, Dout-
zen en Daniek.

U snapt dat wij meer dan trots zijn op 
dit geweldige resultaat. We wensen alle 
meiden veel succes toe.

Janna Marije en Tinie hebben binnen-
kort hun tweede plaatsingswedstrijd 
nog dus wie weet mogen ook zij door!

Voor foto’s van de wedstrijden en het 
feestje rondom het Nijntje Beweegdi-
ploma kunt u een kijkje nemen op onze 
Facebook-pagina.

Dan nog bestuurlijk nieuws. Tijdens de 
Algemene Ledenvergadering (6 april jl), 
hebben we afscheid genomen van drie 
bestuursleden, te weten: Karina de Vries 
(voorzitter) Sippie Tolsma (wedstrijdse-
cretariaat) en Monique van Es (penning-
meester). Bij deze nogmaals bedankt 
voor jullie inzet. We gaan jullie missen. 
Nynke Abma heeft het voorzitterschap 
van de vereniging overgenomen van Ka-
rina en Evelien Nauta neemt het stokje 
over van Sippie. We zijn nog steeds op 
zoek naar een penningmeester ter ver-
vanging van Monique. U bent van harte 
welkom! l

Wederom medaillestorm voor 
Gymvereniging Berlikum
Op zaterdag 5 maart was de tweede plaatsingswedstrijd voor een aantal van 
‘onze meiden’. Er deden vijf meiden mee en er gingen maar liefst drie medail-
les richting Berlikum. Goud voor Su Lin en Ilse en Iris mocht een heuse bron-
zen plak mee naar huis nemen.
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Underwilen 

by it...
Jo lêze it yn ‘e Roaster, jo sjoche it op berlikum.com, jo heare 
it yn it doarp en at jo er noch net fan op’e hichte binne dan 
ha jo ûnder in stien libbe as komme jo krekt werom ut Spanje 
wer at jo oerwintere ha. Wit jo it wer at ik it oer ha? Ja, krekt. 
It MFC. 
Yn Berltsum komt in MFC! Alteast, der wurdt oan wurke. Want 
se binne der mar drok mei, de MFC-wurkgroepen. Yn desimber 
wie der noch in geselliche merke, de Tôger naam in hiel team 
mei troch it doarp om jo as ynwenners fan ús doarp fan in 
lekker pipermuntsje te foarsjen en ôfrûne wike ha ik noch sti-
kem wei wat mei genoaten fan in stikje muzyk efter it Heech-
hout. En der binne noch mear plannen. Al die aksje mei mar 
ien doel: jild ophelje foar it MFC.

Wit jo eins wat it betsjut, de ôfkoarting “MFC”? Wierskynlik 
witte jo wêr at de letters foar stean. De M en F stean foar ‘mul-
tyfunksjoneel’. Dat betsjut dat datjinge wêr at it om giet, foar 
meardere saken te brûken is. Yn kombinaasje mei de letter C 
fan it Nederlânske wurd ‘centrum’ hat it wurd multyfunks-
joneel yn dit gefal betrekking op in gebou wêr at meardere 
saken ûnderbrocht binne. In gebou foar en troch it doarp. 
Fan soarch oant de tsjerketsjinst op snein, fan jongerein oant 
biljertsoas, talinten op toniel en muzikaal talint. Genôch fer-
divedaasje yn it MFC fan de takomst. 
Leauwe jo der yn? Dat it MFC der komt? En sa ja, komt it er 
dan sa at it jo as ynwenner presinteart is? As soe it noch in 
oar jaskje krije. It giet úteraard om in prot sinten. En at we 
de barometer leauwe matte, dan sjogge wy dat de wurkgroep 
in ein op wei is. Mar at we kritysk binne dan sjogge wy ek dat 
er noch in grut part ophelle wurde moat. De sinten sil ek wol 
net de ienige stap wêze die ‘t noch setten wurde moat. Earlik 
sein: Ik wit it net krekt. Der sitte miskien noch wol in protte 
bearen op ‘e wei. Ik wit it dan miskien net krekt, mar ja ik 
bin ek mar in domme hûn. Wat ik al sjoch is dat it net oan de 
ynset leit. De nocht is der, en dêr wer at de nocht is, is in wei. 
Se binne mar goed dwaande, de wurkgroep fan it MFC. Se ha 
in doel foar eagen en sette harren der frijwillich foar yn. Petsje 
ôf froulje en manlju, gean sa troch!
 
En omdat it net oan de ynset leit, slút dizze âlde, domme hûn 
mar ôf mei de wurden die ‘t de foarsitter fan de wurkgroep 
útspruts doe ‘t se út ein setten: “Wy as wurkgroep geane der 
foar, gean jim mei?”. At sy er yn leauwe dan moat wy dat ek 
mar stypje, dochs? l

It Berltsumer Hûntsje

De Gymnastiek Vereniging Ber-
likum, opgericht in 1934 met 
als doelstelling “Gymnastiek 
in de ruimste zin stimuleren 
en de volksgezondheid vergro-
ten” heeft een vaste plek in de 
Berltsumer sportbeoefening. 
Mooie woorden uit een grijs ver-
leden die echter nog steeds op-
geld doen, zij het nu in een iets 
modernere variant en met een 
iets breder scala van beweging 
aanbod. 

Nynke Abma is hierbij een van 
die nieuwe enthousiaste vrijwil-
ligers die met een groot “wij en 
samen” gevoel zorgt voor pro-
motie van de gymnastiek en de 
uitoefening daarvan. Enkele we-
ken terug op de algemene jaar-
vergadering nam Nynke na een 
inwerkperiode het voorzitter-
stokje over van Karina de Vries. 
“Je moatte it mei elkoar dwaan 
en soargje dat de feriening troch 
kin. Ik bin no foarsitter wurden 
mar we dogge  it mei ús allen” 
Karina verraste Nynke bij haar 
“inauguratie” van haar nieuwe 
functie nog met het boekje “Be-
sturen met een Visie”, waarbij de 
“stip op de horizon” de uitdaging 
vormt!

Bij de gymvereniging is een groot 
aanbod ontstaan voor jong en 
oud. Dit recreatief maar ook op 
wedstrijd niveau zoals bijvoor-
beeld bij de wedstrijden in de 
provincie en selectie wedstrijden 
voor de Friese Kampioenschap-
pen. Maar ook zijn er de club-
kampioenschappen en demon-

straties zoals bijvoorbeeld bij 
Koningsdag. Voor de aller jongste 
jeugd is er het “Nijntje Beweeg-
diploma” en  uiteraard is er de  
reguliere gymnastiek en het tur-
nen. Daarbij ook nog een Dames 
Conditie Groep en  een vorm die 
de laatste jaren aan populariteit 
wint, de Yoga. Dit allemaal met 
gediplomeerde enthousiaste in-
structrices, dus ook hierin heeft 
de gymnastiekvereniging  een 
professionele slag gemaakt. Kort-
om de vereniging is letterlijk en 
figuurlijk in beweging en zit op 
het goede spoor en in een mooie 
flow! Overbodig eigenlijk hierbij 
te vermelden dat veiligheid en 
plezier pijlers binnen de vereni-
ging zijn!

Nynke benadrukt dan ook dat  
vrijwilligers nodig blijven om 
een bloeiend verenigingsleven 
binnen het dorp te behouden. 
Nynke die samen met haar man 
Germ en hun beide kinderen 
Marrin en Jilke sinds jaar en dag 
met veel plezier aan de Verma-
ningsstrjitte woont heeft ook 
nog een drukke baan in het MCL 
Leeuwarden. Maar liefst vijftien 
jaar lang als doktersassistente op 
de kinderpoli en de laatste jaren 
als applicatie deskundige in het 
EPIC Project. 

Dit behelst een nieuw Ameri-
kaans besturingssysteem waar-
bij alle afdelingen en groepen 
binnen het MCL op ICT gebied 
synchroon bestuurd wordt. Hier-
toe behoorde ook een cursus en 
bijbehorend examen in het Ame-

rikaanse Madison. “Dit wie tige 
dreech. Alles yn  it Ingelsk en 
hiel yntinsyf! Doe bin ik myself 
bot tsjin kommen.  Mar gelok-
kich is it allegear slagge en rint it 
no ridlik goed. It wie dêrom foar 
my no it momint om te sizzen: 
“no dit slagge is bin ik ek sterk 
genôch om  foarsitter te wurden. 
Dêrby hawwe wy ek in prachtige 
ploech minsken mei-inoar” 

Ondanks al die drukke bezighe-
den blijft er toch nog tijd over 
voor haar overige hobby’s en 
vrijwilligerswerk. Nynke is dan 
ook een echt “verenigingsdier” 
want ook bij de muziekvereni-
ging, eerst “De Klimop” en later 
na de fusie de beginfase van “Op 
Maat”, was Nynke ruim 15 jaar 
bestuurslid. Nu is Nynke nog 
steeds spelend lid en wel op de 
bariton. Ook zit Nynke bij “Lyts 
Libben” in de oudervereniging, 
maar ziet dit meer als een ont-
spannende bezigheid. 

Het vrijwilligerswerk zit Nynke 
dan ook overduidelijk in haar 
bloed, van thuis uit in ruime 
mate meegekregen.  Dit onder-
meer met de gedachte iets te 
betekenen voor de leefbaarheid 
van het dorp op verenigingsge-
bied. Bepalend blijft voor haar 
dat je het met zijn allen moet 
doen en in een goede structuur, 
of zoals Nynke dat zo mooi zegt: 
“de skouders der ûnder.”  (Voor 
meer informatie zie de website: 
www.gymberlikum.nl) l

JAN J

Nynke Abma, in goede balans voor 
voorzitterschap gymnastiekvereniging
Bij al het voetbal en kaatsgeweld dat Berltsum op sportgebied domineert is er ook nog een andere 
tak van sport die in de luwte sedert jaar en dag aan de weg timmert. 

Uitnodiging Vereniging Het 
Groene Kruis Berlikum/Wier e.o.
Hierbij bent u van harte uitgenodigd voor het bijwonen van 
onze Algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden in 
het  Groene Kruisgebouw op woensdag 10 mei aanstaande, 
aanvang: 20.00 uur.

De agenda is als volgt opgesteld:  
1. Opening
2.   Vaststellen agenda en notulen van  Algemene ledenvergade-

ring 25 mei 2016
3.  Verslag gebouwenbeheer
4.   Financieel verslag, balans en exploitatie 2016, begroting 2017
 Controlerapport accountant en decharge penningmeester
5. Ontwikkelingen Groene Kruis
6. Inbreng leden Groene Kruis
7. Bestuurswisseling  
8. Rondvraag 
9. Sluiting 

MET SPOED GEVRAAGD

Invalkracht tijdens de vakantieperiode en bij ziekte.

Werkzaamheden: uitleen magazijnartikelen
 schoonmaakwerkzaamheden in het gebouw 
Werktijden:  maandag t/m vrijdag van 16.30-18.30 uur
 Op basis van vrijwilligers vergoeding 
Geboden:  vrijwilligersvergoeding en inwerkperiode 

Voor informatie en opgave: voorzitter J. Anema tel 06-23392879 
van maandag  t/m vrijdag tussen 18.00 en 19.00 uur l
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Nieuws van Stichting 
Berlikumer Belangen (SBB)
Op donderdag 30 maart hebben wij onze jaarvergadering 
gehad in It Heechhout. Er waren ongeveer 40 mensen aanwe-
zig. Naast de gebruikelijke onderwerpen zijn er 2 presentaties 
geweest. 

De eerste van Sybe Joostema ging over het Theaterspektakel Bauck! 
dat op 30 juni, 1, 5, 7, 8, 12 en 14 juli zal worden opgevoerd in 
het Hemmemapark. De tweede van Karina de Vries ging over de 
resultaten en het vervolg van de opborrelavond van werkgroep 
Berltsum Actief in januari 2017. Op www.berlikum.com/SBB/Jaar-
vergadering kunt u de notulen van deze vergadering vinden en ook 
het financieel jaarverslag 2016 en het jaarverslag 2016.
Ook u kunt iets voor Berltsum betekenen door donateur te worden 
van SBB. Door de bijdragen van donateurs kunnen wij ons werk 
doen. De jaarlijkse bijdrage is € 8,00. Wilt u donateur worden 
meld u dan aan bij onze penningmeester of via de mail naar SBB@
Berltsum.com. Wij vergaderen altijd op de eerste maandag van de 
maand en beginnen om 19.30 uur. Hebt u ook iets te melden aan of 
te overleggen met SBB kom dan ook eens op het inloopspreekuur 
dit is altijd het eerste punt van onze vergadering. De eerstvolgende 
vergadering is 8 mei 2017 l

De afgelopen 2 jaar hebben we 
geprobeerd om vraag en aanbod 
in het dorp te koppelen door 
middel van de ‘beamkes’. Hier en 
daar zijn er een paar leuke mat-
ches uit gekomen maar naar ons 
inzicht doen de beamkes te wei-
nig. Dit heeft ons doen besluiten 
om de beamkes op te ruimen. 

Mocht u vragen hebben of wilt u 
zich verdienstelijk maken voor 
het dorp dan kunt u ten alle tij-
den contact opnemen met de 
vrijwilligers centrale van De Skû-
le. De vrijwilligers centrale is te 
bereiken via mail: vwcwaadhoe-
ke@deskule.nl of via telefoon-
nummer 0518-462363.
Op dit moment zijn wij op zoek 
naar vrijwilligers die zich willen 

inzetten voor adhoc buurthulp.
Bij adhoc buurthulp gaat het 
erom dat u zich inzet voor klei-
ne klusjes die eigenlijk direct 
gedaan moeten worden. Zoals 
boodschappen doen voor iemand 
die net uit het ziekenhuis komt, 
medicijnen ophalen of met ie-
mand naar het ziekenhuis bege-
leiden.

In overleg met de bewonerscom-
missie van Berlinga State hebben 
we er in gezamenlijkheid voor 
gezorgd dat men nu op de dins-
dagmiddag van 16.00 - 18.00 uur 
een inloop uurtje heeft.
Bewoners uit Berlinga State kun-
nen hier vrijblijvend gebruik van 
maken. Op dit moment is het al-
leen nog maar toegankelijk voor 

de bewoners van Berlinga State. 
Maar mocht er behoefte vanuit 
het dorp zijn om hier bij aan te 
sluiten dan zullen we daar zeker 
open voor staan.

Ook tijdens de zomerperiode 
wanneer een ieder om u heen 
weg vliegt willen we graag iets 
voor u doen. Maar de vraag blijft 
altijd wat kunnen we voor u be-
tekenen in deze periode.
Mocht u hiervoor ideeën of wen-
sen weten / hebben dan kunt u 
dit doorgeven aan Sieta Kuipers, 
Sociaal Cultureel Werker van De 
Skûle Welzijn.  Tel: 0518-460805 
of via mail: s.kuipers@deskule.nl

Wij hopen van u te horen l
Werkgroep Berltsum Foarút

Berltsum Foarút
De werkgroep Beltsum Foarút is een samenwerking van en voor inwoners uit Berltsum gericht op 
de leefbaarheid in het dorp.

Ons nichtje Luna is een van de 
tien mensen in Nederland die 
de zeldzame aandoening Noord-
zeeziekte heeft.  Onderzoek naar 
deze aandoening is hard nodig 
en daar is geld voor nodig. Wij 
als grote neef en nichten wilden 
graag door het organiseren van 
een benefietavond ons steentje 
hieraan bijdragen.

Jeugdsociëteit It Piipskoft stelde 
haar pand beschikbaar en arties-
ten Taeke Stoker, Duo TNT en 
Andre Kooistra leverden deze 
avond een muzikale bijdrage. 
Pieter Sinnema verzorgde het 
geluid met de muziekinstallatie 
van Sinnema Productions. Daar-

naast mochten wij het draaiend 
rad van SC Berlikum gebruiken 
en leverden vele bedrijven in 
Berltsum een bijdrage voor deze 
activiteit.

Markthal, Fysiotherapiepraktijk 
Jelle Eijzenga, salon Grietje, Hel-
ma groenworkshops, Oars Frane-
ker, Poiesz Supermarkten, Rewi 
fashion, Kapsalon Gretina, Sans 
Souci, Bakkerij Wijnsma, Uiting 
reclame, Keunst & Kids, Muta, 
Rob’s tuincentrum, Spar van 
Wigcheren, Kapsalon ‘t Steegje, 
Expert Meijer, De Bildtse Tattoo-
shop, Bouwbedrijf van der Graaf, 
Nagels en sa, Slagerij Smit, James 
Oliver Fotografie, Bouwbedrijf 

Bijland, Kroese foar hûs & hiem, 
Schoonheidssalon Moniek, It Pi-
ipskoft, SC Berlikum en de arties-
ten, hartelijk dank hiervoor! 

Een benefietavond is niets zon-
der bezoekers natuurlijk. De 
steun van onze vrienden, fami-
lie en kennissen was deze avond 
hartverwarmend. Vol trots kun-
nen wij zeggen dat er een bedrag 
van € 1500,- is opgehaald! Arties-
ten, sponsoren, bezoekers en ie-
dereen die een bijdrage heeft ge-
leverd op deze avond, ontzettend 
bedankt voor het mooie feest! l

Jolanda Nauta, Evelien Nauta, Pa-
trick Nauta en Amarins Kooistra

Benefiet ‘Bierfertier foar Noordzeeziekte’
Op 8 april was het dan zover! Na het regelen van een locatie, artiesten en sponsoren waren wij 
klaar voor de benefietavond. De spanning was om te snijden, want ons doel was een leuk feestje 
organiseren om zoveel mogelijk geld op te halen voor Stichting Noordzeeziekte.

De 2de foarsitter Gosse Bootsma 
hjit eltsenien wolkom.
Nei de brûklike iepening is it 
wurd oan de sprekster: Mefr. Joh. 
Liemburg, boargemaster fan Lit-
tenseradiel.

Fedde Schurer waard yn 1898 yn 
in grifformeard arbeidersgesin 
yn Drachten berne. Letter fer-
farden se nei de Lemmer. Foar 
trochlearen wie gjin jild, Fedde 
waard nei de leger skoalle tim-
merfeint. Syn foarming krige hy 
û.o. op de grifformearde Jong-
feintenferiening wêr’t net alinne 
oer de bibel, mar ek oer schied-
nis, polityk en Frysk praat waard. 

Hy waard lid fan it Kristlik Frysk 
Selskip. Troch ynfloeden fan de 
1ste Wrâldoarloch en freonen 
waard hy pasifist. Yn de jûnsoe-
ren learde hy foar skoalmaster 
en waard in 1920 master oan de 
Kr. Legere Skoalle op ‘e Lemmer. 
Yn dy tiid begûn hy ek te dicht-
sjen en waard polityk aktyf as 
lid fan de CDU (Chr. Democrati-
sche Unie), in progressieve krist-
like partij dy ek opkaam foar it 
Frysk. Dit kostte him wol syn 

baan oan de skoalle. Hy gie nei 
Amsterdam. Dêr hat hy neist syn 
wurk as ûnderwizer, de moaiste 
gedichten skreaun en bliuwde 
earst ek polityk aktyf. Mar troch 
de machtsoername fan Hitler en 
de tanimmende oarlochsdriging 
ferliet hy yn 1936 de polityk. 

Yn de 2de Wrâldoarloch wie hy 
yn Amsterdam aktyf yn it ferset. 
Tidens de oarloch hat hy de Psal-
men oerset yn it Frysk. Yn 1946 
waard Schurer haadredakteur 
fan de ”Heerenveense Koerier”. 
Hy kaam werom yn de politiek, 
no as lid fan de P.v.d.A.en siet 
dêrfoar fan 1956 - 1963 yn de 
2de Keamer. 
Yn 1963 naam hy ôfskie fan de 
krante en hat doe noch de bekin-
de bundel ”De gitaar by it Boek” 
skreaun. Hy is yn 1968 ferstoarn. 

Merfrou Liemburg ferteld noch 
hoe’t se dêr takommen is in boek 
oer Fedde Schurer te skriuwen. 
As sjoernaliste en skriuwster, 
is se op oantrún fan freonen yn 
1998 mei it boek begûn. Nei 
12 jier is sy dêrop yn 2010 pro-
movearre yn Grins. Foar har wie 

Fedde Schurer in “Trochbraak 
Sosjalist” dy’t yn syn hert altiid 
grifformeard bleaun is l
A.S.-J.

Boargemaster Liemburg fertelt oer Fedde Schurer
De Protestantse Christelijke Ouderen Bond ( PCOB) ôfd.Menameradiel hie op moandeitemiddei 20 
maart yn “de Molewjuk” te Bigummole har ledegearkomste.

OP NEI BAUCK!

Stichting Donatie Dorpsgemeen-
schappen Berltsum-Wier 
kent BAUCK! subsidie toe
De Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum en 
Wier heeft het theaterspektakel BAUCK! een fraaie subsidie 
toegekend van 3000 euro. “Dêr binne wy wiis mei. It is in 
moaie opstekker en in steun yn ‘e rêch fan de organisaasje 
troch dizze stichting fan Berltsum en Wier”, meldt Sijtze Sij-
ens, voorzitter van de organiserende stichting Grut Hermana. 

Zonder financiële ‘stipe’ via fondswerving en sponsoring is 
een theaterproject in de grootte van BAUCK! niet haalbaar, 
beseft de stichting Grut Hermana. Net zo goed dat de vele vrij-
willigers in bestuur en commissies de ruggengraat vormen 
van het stuk, dat een talentvolle amateurs paart aan profes-
sionele begeleiding. Het theatraal verhaal van Sybe Joostema 
gaat over de moedige BAUCK fan Hemmema die in Berltsum 
heldendaden verrichtte als eerste Friese vrijheidsstrijdster. 
Zij is geboren als Bauck fan Popma op Terschelling en is oud-
tante van Grutte Pier. Het zat dus in de genen.

De stichting Grut Hermana rekent erop dat het publiek kan 
genieten van een inspirerende voorstelling, een middeleeuws 
getint verhaal over recht en onrecht, liefde en verguizing. Het 
speelt zich deels af op Skylge en deels in Berltsum op het half 
in het water liggende Hemmema-kasteel.

Nieuws
De Academie voor Middeleeuwse Europese Krijgskunsten 
(AMEK) uit Haarlem komt op 29 april naar Berltsum voor een 
workshop zwaardvechten vanwege het middeleeuws spekta-
kel BAUCK! De AMEK beoefent de vechtkunsten uit de middel-
eeuwen vanuit historische gevechtsmanuscripten daterend 
uit de 13e tot en met de 16e eeuw. De voorstelling BAUCK! 
speelt zich af tegen het einde van de 15e eeuw. Ook is er het 
onderdeel zwaardvechten voor theater en film. 

Fotoshoot
Aan de poster die ook in deze Stienser is te zien en hier en 
daar in de provincie wordt getoond, ging een fotoshoot met 
fotograaf Jeroen Horsthuis vooraf. Vanwege het slechte weer, 
werd deze enkele uren uitgesteld, waardoor Jantien Hoek-
stra, Marieke Swart en Redmer van der Meer rond half tien ’s 
avonds nog met de benen in het Wad stonden. 
Voor de vroege vogelkaarten: www.bauck.nl of vanplan.nl l
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Berltsum kultuer
23 april 15.00 uur  Zwart & Peenstra - Ioannis Teatertsjer-

ke, Wier

26 april 10.00 uur Kofjemoarn - Berlinga State
 17.30 uur  Mudrun Berltsum 2017 - Sportcomplex 

de Koekoek
 20.00 uur  Koningsnacht met live muziek - Tent op 

het kaatsveld

27 april v.a. 9.00 uur Koningsdag activiteiten - Kaatsveld

04 mei 13.00 uur  Voetbalclinic voor meisjes 7 t/m 15 jaar 
- SC Berlikum

07 mei 15.00 uur Edouard - Ioannis Teatertsjerke, Wier

08 mei 19.30 uur Inloopspreekuur SBB - it Heechhout

10 mei 20.00 uur  Alg. Ledenvergadering. Groene Kruis - 
Groene Kruis-gebouw

13 mei 17.00 uur Culinaire kuier t.b.v. MFC

Het begon allemaal in 2001 toen 
Edouard in Nederland terecht 
kwam. Zijn ouders, afkomstig 
uit Zeeland, waren net als veel 
andere Nederlandse boeren in 
de Bourgogne, Frankrijk, neerge-
streken. Daar is Edouard in 1973 
geboren en opgegroeid. 

Als volbloed Fransman, die geen 
woord Nederlands sprak, kwam 
hij via een collega in Amsterdam 
terecht, waar hij als gitarist in de 
indiepopband The Vondels ging 
spelen. 
Maar hij realiseerde zich al heel 
snel dat zijn passie lag bij de 
Franse muziek uit de 20e eeuw, 
de chansons van Charles Azna-
vour, Jaques Brel, Edith Piaff.... 
Hij volgde zijn hart en ging het 
avontuur aan.

"Ik zing omdat het kind in mij 
vertelt dat ik dat moet doen.” 
En “Een chanson heeft altijd een 
verhaal, een bijzondere melodie 
en kent ook momenten van stil-
te.” Het zijn twee uitspraken van 
Edouard van der Velde die zijn 
liefde voor het Franse levenslied 

onderstrepen. Intussen heeft hij 
een uitgebreid repertoire opge-
bouwd, ook met eigen werk, dat 
het Nederlandse publiek aan-
spreekt, van jong tot oud. De 
krachtige chansons van de grote 
Franse chansonniers vormen de 
hoofdmoot van Edouard’s optre-
den. 
Maar ook nummers van bijvoor-
beeld Leonard Cohen en Ramses 
Shaffy worden met veel respect 
voor het origineel in een eigen 
versie vertolkt. Met zijn gitaar en 

warme stem, en niet te vergeten 
veel charme, zorgt hij voor een 
intieme sfeer. Voor wie van het 
Franse levenslied houdt, is deze 
middag zeker een aanrader.

Edouard
Zondag 7 mei 2017 om 15.00 uur
Ioannis Teatertsjerke
Lautawei 5a, Wier
Entree € 10,00
Reserveren: 
s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123
www.ioannistheatertsjerkewier.nl l

Edouard zingt, speelt en zoekt contact met 
zichzelf in Ioannis Teatertsjerke Wier
Veel artiesten hebben al met meer of minder succes odes gebracht aan Jacques Brel, de gekroonde 
koning van de chanson. Een positieve uitschieter hierbij is de Fransman met Nederlandse wortels 
Edouard van de Velde. 

Onder leiding van Douwe Gerlof 
Heeringa (stichting Bestemming 
Noardwest) werd in kleine groep-
jes uitgebreid gebrainstormd 
over de vragen:

•  Welke verhalen ken je over 
Berltsum die misschien goed 
passen bij de ‘stadse trekken’ 
en/of het getal 12?

•  Op welke manier kun je de rij-
ke geschiedenis van de groen-
te- en fruitteelt beleven?

•  Wat ontbreekt er in Berltsum 
en/of moet aangepakt worden 
om recreatieve bezoekers een 
volwaardige beleving te kun-
nen bieden? 

Aan de hand van alle informatie 
is geprobeerd zoveel mogelijk 
onderwerpen met elkaar te ver-
binden. Als uitgangspunt is geko-
zen om het verhaal van Berltsum 
te vertellen via de kernwoorden 
“Handel, Veiling & Ondernemer-
schap”. 

Hier zijn drie ‘beleef-knoppen’ 
aan gekoppeld, te weten: 

1.  Monumentaal stadsgezicht 
(o.a. Koepelkerk, Buorren en 
cultuurhistorische routes), 

2.  Hemmemapark & zeemond 
(o.a. Bauck!, Mudrun en Noor-

delijke 11-steden vaarroute) 
en 

3.  Groente- en fruitteelt (o.a. 
Kom in de Kas en Berltsumer 
Feilingdei). 

Door diverse verenigingen zijn 
in het verleden, en worden nog 
steeds, mooie initiatieven ont-
plooit. De werkgroep vindt het 
belangrijk dat alle participan-
ten hun eigenheid en identiteit 
behouden. Wij richten ons met 
name op de promotie en dus 
communicatie. Niet op de uit-
voering en inhoud van projecten. 

Hoe nu verder? 
Het verhaal van Berltsum, de 12e 
stad (sinds 1355), is inmiddels 
uitgewerkt. Daarnaast zullen wij 
de bestaande huisstijl aanpassen 
en ‘social media proof’ maken en 
de website voor toeristen en re-
creanten aanpassen. 

Samen met SBB, UBW en Bestem-
ming Noardwest gaan we alle 

initiatieven/projecten in en rond 
Berltsum inventariseren. Vervol-
gens zullen er keuzes gemaakt 
moeten worden en wordt er een 
planning voor de komende 3 jaar 
gemaakt. 

Uiteindelijk gaan we dan probe-
ren om op basis van het verhaal 
van Berltsum mensen en financi-
ele middelen te organiseren voor 
de uitvoering. 

Uiteraard blijven wij actief om 
Berltsum nóg beter op de kaart 
te zetten. 

Bent u nieuwsgierig naar de pre-
sentatie die wij hebben gegeven 
op de jaarvergadering van SBB, 
kijk dan op www.berlikum.com/
nieuws/werkgroepberltsumac-
tief

Heeft u na het lezen van dit ar-
tikel een leuk idee of initiatief, 
stuur ons dan een bericht via 
berltsumactief@gmail.com l

Werkgroep Berltsum Actief 
In januari hebben wij, samen met SBB en UBW, voor alle dorpsgenoten een opborrel-avond georga-
niseerd. Een positieve avond met heel veel energie en inspiratie. 



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 

Colofon 
Op'e Roaster

Adverteren
Aanlevering: Advertenties kunt u digitaal aanleveren per 
email. Graag als JPG-, EPS-, TIFF- of PDF-bestand.

Kopij
-    Kopij (max. 350 woorden) kan worden aangele-

verd in een Microsoft Word file en gemaild naar:                                                       
roaster.berlikum@gmail.com 

-    Foto’s die geplaatst moeten worden als apart bestand aan-
leveren.

  Let op: Foto’s of illustraties gedownload van internet zijn 
soms ongeschikt voor plaatsing in de krant. Zorg ervoor 
dat de afbeeldingen in het uiteindelijke formaat een reso-
lutie hebben van minstens 300 dpi (min 1 MB) in JPG, TIFF 
of PSD file. 

-  Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. 
-    De redactie behoudt zich het recht voor tekst in te korten 

of artikelen te weigeren. 

Sluitingsdata voor de eerstvolgende editie van                        
Op ‘e Roaster
•  Advertenties dienen uiterlijk woensdag 10 mei 2017 aan-

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

•  Kopij dient uiterlijk woensdag 10 mei 2017 op de redactie 
aanwezig te zijn via roaster.berlikum@gmail.com 

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
zaterdag 20 mei 2017

 

■  MATRASSEN, LATTENBODEMS, DEKBEDDEN,        

KUSSENS, BEDLINNEN

■ DAMES- EN HERENKLEDING

■ WERKSCHOENEN, KLOMPEN, DAMESSCHOENEN

■ GEREEDSCHAPPEN

■  AUTO ONDERHOUDSPRODUCTEN,  

AUTO/AANHANGWAGEN ONDERDELEN

■ SPEELGOED

■ HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN

■ BREI- EN HAAKGAREN, HANDWERK ARTIKELEN

■ LEVENSMIDDELEN

■ VERF EN SCHILDER ARTIKELEN

■ HOME DECORATIE

■ HONDENVOER

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

Tichelersdyk 28b Berlikum

1500 m2 

winkelplezier!

En gratis parkeren 

voor de deur!

    a d m i n i s t r a t i e  e n  M K B - a d v i e s

Bitgumerdyk 30b  |  9041CE Berltsum 

T 0518 - 46 18 00  |  www.born-graaf.nl

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

totaal inrichting 

van tuin, kamer 

en vensterbank

(Let op onze wekelijkse aanbiedingen in de Franeker Crt.)

Veilingverse aanbiedingen 
en voordelig geprijsd

Bedrijfseconomische adviezen
Sparringpartner

Vertrouwenspersoon
Registeraccountant

Subsidies en fondsenwerving

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

www.osinga-adviesdiensten.nl

Hout foar Hûs en Hiem
Tuinhout, bouwhout, plaatmateriaal, ramen, deuren, kozijnen, 

trappen, meubels, vloeren, lijstwerk, scheepsbetimmering.

Sjoch ek op www.willieshout.com
Willie’s Hout, Jetskereed 2, 9041 VJ Berltsum,

Telefoon 0518-46 23 57

 

 
                                                                                                                                                                                                 
 

Bouwbedrijf 
v.d. Graaf
20 jaar vakmanschap in o.a.

•   Nieuwbouw, verbouw en        
onderhoudswerkzaamheden

• Isolatieglas leveren en plaatsen
• Hout- en kunststofkozijnen
• Badkamers

It Koartlân 7, Berltsum
T 0518-462246
M 06-53378373
www.bouwbedrijfvdgraaf.nl

gu o dWyt

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

IN- EN VERKOOP 
WITGOED 

REPARATIES 
- Reparatie tegen een 

vaste prijs  € 25  
   

   Incl. voorrijkosten  en 
30 min. arbeidsloon 


