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Een lach en een traan bij
afscheidsavond familie Bouwknegt
Onder grote belangstelling werd op woensdagavond 26 juni afscheid genomen van de familie
Bouwknegt. Dorpsgenoten, gemeenteleden (wat in veel gevallen ook weer dorpsgenoten zijn)
en overige belangstellenden namen de kans met beide handen waar om op deze “informele”
avond hen nog eenmaal de hand te drukken. Voorzitter van de kerkenraad Sybren van Tuinen
opende de avond met een klein overzicht van tien jaar predikantschap gelardeerd met de nodige
aansprekende anekdotes. Een periode met veel hoogtepunten maar (zoals in ieder leven) ook
soms met moeilijker momenten. Wat echter overheerst is het goede gevoel en de dankbaarheid
om als gezin onderdeel van Berltsum te zijn geweest.

Mirthe is by de oppas, en út skoalle wei reint it, seit Mirthe
ynienen "Anneke ik kin net sa hurd, want myn spierballen
dogge sa sear"
Norah (net 4) "Mama, wil je kijken hoe ik achtersteboven
van de glijbaan af kan?"
Tandenpoetsen met Daan (3). Ikkuh zelluf doen (natuurlijk!). Mama, uitspugen in de schoorsteen?
OPROP: Hawwe jo ek in leuke útspraak fan jo bern,
jo pake-/beppesizzer as miskien fan jo buorjonkje?
Stjoer it ús ta! krant@berlikum.com ●

Aardappeloogst op
dakterras Fûgelsang
Op CBS De Fûgelsang konden vandaag de eerste aardappeltjes geoogst worden. De school heeft een dakterras waar juf
Ankie met haar groep 5 een schooltuin heeft.

Wezep wordt de nieuwe predikantsplek en Sybren wist te
vertellen dat het een plaats is die
van oudsher bestaat uit stratenmakers. Met de opmerking van
“veel stenen en weinig groen”
probeerde Sybren Bouwknegt
nog aan het twijfelen te brengen maar die vlieger ging niet
meer op. Ook andere sprekers
die de familie Bouwknegt wezen
op Wezep als een wellicht te
heroverwegen keuze kwamen
bedrogen uit! Maar dit even
terzijde…
Een heerlijk bakje koffie met
een stukje oranjekoek in een
rijkelijk versierd Centrum gaf
al snel een gemoedelijke sfeer
wat uitnodigde tot prima conversaties her en der. Dit allemaal
onder de bezielende muziek van
de Berltsumer band “Composed”
die hun muzikale hart uitbundig
lieten spreken… het was bijna
opzwepend te noemen!
Uiteraard horen bij een afscheid
ook cadeaus. Namens de
gemeente werd een prachtige
tuinset geschonken. Ook ontving
de familie Bouwknegt nog een
mooie foto van de Koepelkerk
geschoten vanuit een idyllische landschappelijke plek in
Berltsum. Deze foto, gemaakt

door Jitty Koning, werd eveneens zeer gewaardeerd. Ook Bote
van Dijk kwam spontaan op de
planken met een, naar het leek,
heerlijk “Speciaal Bier” dat refereerde aan een kerkdienst van
een tijdje terug. Op humoristische wijze wist Bote een lach op
het gezicht van velen te toveren,
zeker op dat van Arjan!
Ook was er een spreker die het
opgevallen was dat Bouwknegt
nogal gehecht scheen te zijn
aan zijn vertrouwde groene jas.
Alhoewel Jacqueline Bouwknegt
wist te vertellen dat er inmiddels
een nieuwe jas aanwezig was
gaf Arjen er deze avond toch de
voorkeur aan gebruik te maken
van de “oude vertrouwde… groene!”
Maar vooral was het een avond
van ontmoeten en praten over
het naderende afscheid, dit
onder het genot van een heerlijk
hapje en een dorst verdrijvend
drankje. De gestelde eindtijd van
tien uur werd met speels gemak
behaald en net zo gemakkelijk
weer verlengd! Afscheid nemen
is dan ook niet eenvoudig en
zeker niet in een vaste tijd te
omvatten! Een mooie avond dus,
gezellig maar met de serieuze
ondertoon dat het afscheid nu

wel heel dichtbij komt. Dit was
dan ook de strekking waar Arjan
Bouwknegt in zijn afsluitende
woorden aan memoreerde. Het
is goed om weer een nieuwe uitdaging aan te gaan maar ook een
beslissing met pijn in het hart
genomen. Berltsum voelde voor
het gezin als een echt thuis waar
lief en leed in al die jaren samen
met de kinderen en de gemeente
is gedeeld.
De afscheidsdienst was op 7 juli
en dan is er na de zomervakantie
de enkele reis richting Wezep.
Gezien het feit dat het een volk
is van stratenmakers is de kans
groot dat het vooral over verharde wegen gaat en de tocht
voorspoedig zal zijn!
Een ieder zal dit prachtige gezin
dat zich al die jaren met hart en
ziel voor Berltsum heeft ingezet
een hele goede tijd wensen in
hun nieuwe woonplaats. Weer
een nieuw hoofdstuk in hun
leven. Een uitdaging die ze dan
ook vol vertrouwen aangaan. Dat
ook Wezep mag voelen als een
warme, liefst groene jas!
Familie Bouwknegt, het gaat jullie goed! ●
JAN J

In een aantal meterbakken zijn bloemen, tomaten, pompoen
en aardappelen gezaaid. Zowel de juf als de kinderen zijn heel
enthousiast. Met emmers en allerlei gieters geven de leerlingen
elke dag, bij toerbeurt, water aan de planten in de bakken. En
onkruid, wat er niet bij hoort, wordt liefdevol maar resoluut verwijderd. In de bak van groep 8 komen de radijsjes al tevoorschijn.
Hoe mooi kan onderwijs zijn! ●

Afvoer

verstopt?

BEL 06 53 173 042

SAMEN OP ZOEK
NAAR EEN
BEWANDELBARE WEG...

Bern mei in ferhaal: Simone Born
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Simone Born. In het onderstaande
verhaal vertelt Simone iets over zichzelf. Wij horen iets over haar hobby’s,
school en hoe zij het vindt om in Berltsum te wonen. Veel leesplezier gewenst
met haar eigen geschreven verhaal.
Ik ben Simone Born. Ik ben 10 jaar oud
en ik heb 1 broer zijn naam is Sander.
Ik heb een konijn en die heet Mukkie.

Naast het ontstoppen van afvoeren doen wij ook
aan renovatie van rioleringen, glasbewassing,
houtwerk afnemen en schoorsteenvegen.
Tichelersdyk 22, 9041 EP Berlikum
Tel: (0518) 46 24 89 info@tendensberlikum.nl

...ALS JE ZELF EVEN DE
WEG KWIJT BENT.

INFO@PAADSIKER.NL
WWW.PAADSIKER.NL

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

Ik woon op Skoallestrjitte nummer 2
mijn school heet obs Lyts libben en ik
zit in groep zes.
Mijn moeder werkt bij Talant daar helpen ze mensen die gehandicapt zijn.
En mijn vader is een heier bij Knol
Akkrum.
Elke vrijdagmiddag om 4 uur ga ik naar
streetdefance en in mijn vrije tijd speel
ik het liefst buiten met mijn vriendinnen.
Mijn lievelingsvakken op school zijn
begrijpend lezen en geschiedenis.
Later wil ik bloemist worden.
Aan Berltsum vindt ik leuk dat het Piipskoft zo vaak dingen organiseert. Het zou
leuk zijn als er elk jaar dorpsfeest is. Er is genoeg te doen in Berltsum vindt ik.
De lege grasveldjes zouden wel mogen worden gevuld met bijvoorbeeld een
zwemvijver of een maïsdoolhof of een grote bloementuin. Als ik 20 ben ga ik in
Leeuwarden wonen en studeren daarna kom ik weer in Berltsum wonen.
Mijn broer heeft ook al eens in de krant gestaan en ik vind het goed dat ze kinderen
ook vragen naar hun verhaal ●
Groetjes Simone

Schoolkamp Lyts Libben Appelscha
administratie en MKB-advies

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

Op woensdag 28 juni stond iedereen van groep 7 en 8 om 9.00 uur op het
schoolplein te wachten. Het was zover mijn laatste schoolkamp van Lyts
Libben.

Fysiotherapie • Kinderfysiotherapie • Bekkenfysiotherapie

FOAR MOAI TÚNWURK
Kersehof 14
9041 GC Berltsum

germsgrien
germsgrien.nl

06-2693 4267

We moesten ongeveer een half uurtje rijden. Toen we aankwamen bij de boerderij in Appelscha was er een voetbalveld,
een volleybalnet en een glijbaan. Tussen
de middag gingen we eten, toen werd
er ook verteld dat we die middag naar
Duinenzathe gingen. Dit was superleuk.
Om half 5 gingen we daar met elkaar
patat eten met als toetje een ijsje. Toen
we weer teruggingen maakten we eerst
een leuke groepsfoto. Daarna zijn we
even op de kampeerboerderij geweest,
want we gingen direct naar het bos,
om blikspuit te doen en andere leuke
spellen. Toen we terug waren hadden
allemaal een broodje knakworst gewonnen en daarna mochten we chillen. Die
avond moest heel groep 8 huilen omdat
we elkaar heel erg zouden gaan missen
volgend jaar. Toen om half 12 de begeleiders kwamen moesten we slapen (maar
dat gingen we natuurlijk nog lang niet
doen).
De volgende ochtend gingen we naar
het Gevangenis museum in Veenhuizen
fietsen, 15 km heen en 15 km terug. In

het museum kregen we in 2 groepen
een rondleiding. Dit was leuk. En later
in de middag gingen we op de fiets naar
het Canadameer. Het water leek blauw
toen we er kwamen. Toen we weer terug
waren gingen we lekker macaroni eten.
Toen was de bonte avond. We hebben
veel gelachen en gezongen. De leiding
deed ook een stukje. Na de bonte avond
ging iedereen naar hun kamers om lekker te chillen en niks te doen en toen
om half 12 de begeleiders weer kwamen
om te zeggen dat we moesten slapen
gingen we dat dit keer het wel echt
doen. Iedereen was nog moe van de
vorige avond.
De volgende ochtend mochten we nog
een souvenir kopen en ging iedereen
zijn spullen inpakken om weer te vertrekken. Het was een leuk kamp!
Dit moet ik nog even zeggen tegen
groep 8: “groep 8 ik ga jullie super erg
missen“ ●
Groetjes van Marrin Dikland
uit groep 8 Lyts Libben
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Berltsum yn bedriuw

UITGELICHT

Tien nieuwe levensloopgeschikte
huurwoningen in Berltsum!

Wegwerkzaamheden
Berltsum en omgeving

In nieuwbouwwijk De Pôlle aan de rand van Berltsum heeft Bouwbedrijf Lont namens Wonen
Noordwest Friesland tien prachtige levensloopgeschikte huurwoningen gerealiseerd.

Van 5 juli t/m 19 juli werkt de provincie Fryslân tussen
19.00 uur ’s avonds en 06.00 uur ‘s ochtends aan de weg
tussen Sint Annaparochie en Marssum. Alle werkzaamheden worden ’s nachts uitgevoerd.
Werkzaamheden in fasen
In onze vorige mail hebben we aangegeven dat het werk in
fasen wordt uitgevoerd. Onderstaand de verschillende fasen
van de stremmingen.
• Stremming fase 1, Marssum-afslag N398
• Stremming fase 2a, Bitgumerdyk-Bitgum
• Stremming fase 2b, Bitgum- rotonde Berlikum
• Stremming fase 3, rotonde Berlikum-fietstunnel Bildtdijk
• Stremming fase 4, parallelweg rotonde Berlikum-Liuwesingel
• Stremming fase 5, Rotonde De Draai – Nassaustraat Sint
Annaparochie

De familie Posthuma-Keijzer heeft de sleutel ontvangen en poseert voor hun nieuwe huurwoning
Zes van deze woningen zijn
voorzien van een plat dak en
vier van een kap. De woningen
beschikken over twee slaapkamers en een badkamer op de
begane grond. Dat maakt ze heel
geschikt voor mensen die alle
voorzieningen gelijkvloers willen hebben.
Het zijn energiezuinige wonin-

gen die voorzien zijn van een
warmtepomp en zonnepanelen.
De woningen zijn zonder gasaansluiting gebouwd, dit betekent
dat de nieuwe huurders elektrisch gaan koken. Misschien
even wennen, maar wel toekomstbestendig!

ders hebben op maandag 8 juli de
sleutel van hun prachtige nieuwe
woning mogen ontvangen ●

Alle tien woningen zijn inmiddels verhuurd. De nieuwe huur-

Puzzel: woordzoeker

Hinder en planning
Het doorgaande verkeer tussen Marsum en Sint Annaparochie
leiden we tijdens fase 1 om via Leeuwarden en Stiens (N31,
N357 en N393). Tijdens stremming fase 2a, 2b, 3 en fase
5 leiden we het verkeer om via N398 (Noordwesttangent
en N393). Tijdens fase 4 is de hoofdrijbaan beschikbaar.
Onderstaand de planning met in welke nachten we welke
werkzaamheden uitvoeren. Zoals u kunt zien, combineren we
werkzaamheden.
15 juli

16 juli

17 juli

18 juli

Fase 1
Fase 2a
Fase 2b
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Vragen
Mochten u vragen hebben kunt u contact opnemen met projectleider Nynke Bergema (n.bergema@fryslan.frl) of bellen
met 058-2925925 van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren. ●
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Samar in Momint...

Ook de 12e stad wordt niet overgeslagen door Maarten.

Kamp van obs Fûgelsang

Berlinga State opgefleurt met bloemen

Op woensdag 3 juli was het zover! We gingen op kamp naar
Schiermonnikoog.
De ouders gingen rijden naar Lauwersoog en vandaar gingen we
met door boot erheen. We sliepen in een soort van kampeerboerderij en die heette De Oorsprong. De jongens sliepen beneden en
de meiden gingen boven. Als begeleiding ging meester Johannes
2.0 en juf Marije mee.
Op de eerste dag hebben we niet heel veel gedaan want we moesten uitpakken en de bedden opmaken maar we gingen wel naar
het strand en Berkenplas dat is een soort van zwemvijver. We
konden helaas geen kampvuur maken want dat was vanaf 1 juli
verboden.
Op de donderdag hebben we gezwommen en hebben we lekker
gebarbecued. ’s Avond was er een hele leuke boerenbruiloft! We
gingen dansen, zingen en lekker gek doen. We gingen ook een
nachtwandeling maken door de paden van Schiermonnikoog.
En toen was het al de laatste dag van het kamp! We gingen alles
schoonmaken en natuurlijk ook inpakken.
Als einde gingen we een patatje met een snackje halen bij de
snackbar. Daarna gingen we met de boot weer terug naar het
vaste land. Bijna het einde van groep 8 maar wat hebben we het
super leuk gehad met zijn allen ●
Groetjes Gwen

Bij Berlinga State staan al jarenlang twee goedgevulde bloembakken bij de entree. Bewoners,
bezoekers en inwoners uit
Berltsum kunnen er dagelijks

van genieten. Dankzij een bijdrage van Losse Fearren (een onderdeel van Wonen Noordwest
Friesland) en een goed geprijsde
collectie begonia's of violen uit

Rob's Tuincentrum wordt dit
mogelijk gemaakt. Sponsors
bedankt! ●
Hieke Joostema-Greidanus

'OpMaat' organiseert Kuiertocht in Berltsum
Op zaterdag 28 september 2019 organiseert Muzykferiening ‘OpMaat’ te Berltsum een kuiertocht.
Startpunt: Kantine kaatsvereniging Kwekerijleane 11 te Berltsum. Deze jaarlijkse wandeltocht vindt dit
jaar voor de 5e keer plaats! Een lustrum editie, die vraagt om een feestelijk omlijsting. Met onder andere
een blotevoeten pad. Evenals voorgaande jaren zijn er prachtige routes uitgezet in en rond Berltsum. Er zijn
wandelroutes van 5 km tot 30 km. Er kan gestart worden vanaf 9.00 uur, om 17.00 uur verwachten we alle
wandelaars weer terug. Kosten: € 10,00 voor volwassenen en € 5,00 voor kinderen t/m groep 8 inclusief
kop koffie/thee/limonade met wat lekkers. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan het instrumentarium van onze jeugdleden. Twijfel niet langer en beleef deze lustrum editie met Muzykferiening ‘OpMaat’
Berltsum! U kunt zicht opgeven via de mail: kuiertocht@opmaatberltsum.nl of bij de start! ●
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Berltsum feriening
Willem Rondon wordt tweede
bij OFK Sterkste man
Zaterdag 6 juli was het dorpsplein In Berltsum het decor van het Open Friese Kampioenschap
´Sterkste man en sterkste vrouw´ van Friesland. Het dorpsplein was voor deze speciale gelegenheid
omgetoverd in een heuse arena met tribunes, waardoor de naar schatting ruim 500 toeschouwers
volop konden genieten van de verschillende onderdelen van deze wedstrijd.

WIERSTER KAT
Ienriedigens*
Trije dagen lang efter inoar
swimme. Oeren en oeren lei
Maarten van der Weijden yn
it wetter. Noch nea hie ien dit
dien: de Alvestêdetocht swimmend folbringe. Elkenien yn
Nederlân hat him folge yn
dat iene wykein fan july. Fia
de telefyzje, fia de radio as fia
de sosjale media. By hâlde wêr’t Maarten is en hoe it mei
him giet. En dat foar dat iene goeie doel: jild ynsammelje
foar mear ûndersyk nei kanker. Ik haw my ferwûndere oer
hoefolle minsken ik ûnderweis op de roete tsjin kaam bin.
Foarich jier wie it yn Berltsum by de bietopslach al smoar
drok. Midden yn de nacht stie it korps dêr op de brêge
te spyljen, stie hiel Berltsum lâns it wetter en skreaude
elkenien him wer in slach foarút. Ik wie der doe net by,
mar haw prachtige ferhalen heart. It moast machtich moai
wêze. Doe’t dúdlik waard dat de bêste man it dit jier noch
in kear dwaan soe, wist ik it. Dêr moast ik by wêze. ‘Maartenmoe?’, gjin sprake fan, ik soe en moast der by wêze.
En dêr gong ik, op nei de slûs by Wier. Moai tichteby en
mei dat waarme waar woe ik net te fier fan hûs. Ik hie
eins ferwachte dat der net safolle te belibjen wêze soe en
dat t kwa drokte ek wol meifalle soe. Doe’t ik oan kaam
rinnen skrok ik my dan ek wyld. Wat wiene der al in minsken, ja echt wier. It wie smoordrok by de slûs fan Wier,
safolle minsken hie ik der noch nea sjoen. En sy wiene
der allegearre om Maarten de goeie kant op te skreauwe.
En fansels, om te sjen hoe de bêste man oer dy slûs hinne
takele wurdt.

Zeven dames in een klasse en
13 heren, verdeeld over twee gewichtsklassen boven en onder de
105 kg streden om de prachtige
prijzen, en natuurlijk de titel
´Sterkste man en sterkste vrouw
van Friesland´. Marco Hiemstra
uit Ried en onze eigen lokale
matador Willem Rondon, deden
mee in de categorie boven de 105
kg.
Onder luid applaus en aanmoediging van het publiek won Willem
meteen het eerste onderdeel, het
spectaculaire vrachtauto trekken. De 16 ton zware vrachtauto
werd door hem ruim binnen de
veertig seconden over een afstand van 25 meter verplaatst.
Bij het tweede onderdeel, het
hoog gooien, moest een zak van
15 kg over een zo groot mogelijke hoogte worden gegooid. Hier
bleek dat Pieter Karst Bouma uit
Winsum de grote uitdager van
Willem zou worden. Waar Willem strandde op een hoogte van

5 meter, ging Pieter Karst met
gemak over een hoogte van 6
meter.
Het volgende onderdeel, het gewichtheffen werd weer een prooi
voor onze plaatselijke favoriet.
Een gewichthefstang met een gewicht van 110 kg moest zo vaak
mogelijk worden uitgestoten.
Het vierde krachtnummer was
ook weer een spectaculair onderdeel, de timberwalk. Met in
beide handen een deel van een
skûtsjemast, met een gewicht
van 100 kg elk, moest een zo
groot mogelijke afstand worden
afgelegd. Ook hier bleek Willem
weer de sterkste. In zijn categorie wist hij, wederom onder luid
enthousiasme van het publiek,
een afstand van 60 meter af te
leggen. Omdat Pieter Karst Bouma op alle onderdelen tweede
werd achter Willem moest het
laatste onderdeel de doorslag geven, de stones van 100 t/m 170
kg. Vijf ronde stenen, oplopend
in gewicht moesten zo snel mo-

gelijk op een kar worden gelegd.
Pieter Karst Bouma leverde de
tweede tijd, en toen moest Willem als laatste aan de bak. De
170 kg zware steen werd hem
jammer genoeg fataal. Hij kreeg
het niet voor elkaar om deze
steen op de kar te leggen, waardoor hij op dit onderdeel ‘slechts’
vijfde werd. Uiteindelijk zou
Pieter Karst met een halve punt
verschil het klassement winnen
voor onze eigen Willem.
Toch een geweldige prestatie.
Willem deed voor het eerst als
senior mee in deze klasse, en
als je dan direct voor eigen publiek tweede wordt dan is dat
een geweldige prestatie. Oud
Fries kampioen en scheidsrechter Arno Louwsma, voorziet een
grote toekomst voor Willem, als
hij de technische onderdelen beter gaat beheersen en zijn conditie verder verbeterd. Qua kracht
behoort hij reeds tot de besten.
Willem gefeliciteerd met deze

No ik kin fertelle, it wie it lange wachtsjen wurdich. Hy
swom daliks yn de takels, gong de loft yn en waard do fan
de iene kant nei de oare kant flein. In prachtich gesicht
mei dy kloft minsken der om hinne. En der gong er oan
de oare kant it wetter wer yn en swom hy fierder. Krekt
as wie it de normaalste saak fan de wrâld. Bjusterbaarlik,
in pear minuten en doe wie it foarby. Mar oh wat haw ik
genoaten.
Ik haw genoaten fan alle minsken dy op in paad wiene.
En ik hoopje dat wy dat gefoel, dy ienriedigens fêst hâlde
kinne. Dat gefoel fan der ta dwaan, Fryslân op syn beste
en moaist sjen lette en dat it dan efkes net út makket wêr
je wei komme, wat foar wurk je dogge, as je jong as âld
binne, it docht der op sok soarte mominten efkes net ta.
Dat gefoel dat Oranje skoart en dat wy allegearre foar deselde binne. Dat gefoel, dat kin elkenien.
Litte we dat gefoel fêst hâlde en net allinne ynsette mei
sokke grutte aktiviteiten, mar ek gewoan yn ús doarpkes.
Wês der foar inoar, foar grutte as lytse dingen. Set de doar
op in kier en slaad him net fuortendaliks ticht. Rin net
samar ien foarby, mar meitsje ris in praatsje. Freegje hoe
it mei ien giet en toan ynteresse. As wy allegearre ek in
bytsje mear om ús hinne sjogge, bin ik der wis fan dat wy
dat gefoel fan ienriedigens fêst hâlde kinne.
In goeie simmerfakânsje! ●
De Wierster kat

Huisartspraktijk
R.A.Comello te BERLIKUM
van maandag 15 juli
t/m vrijdag 2 augustus
praktijk gesloten in verband met vakantie.

Waarneming:
Huisartspraktijk MARSUM
tel. 058 - 2542255
Herhaalt u tijdig uw medicijnen??

Berltsumer kermis

Beko WTV7732XWO
Nu voor €299,- met 2 jaar garantie

OP=OP

Berltsum
www.wytguod.nl
pieter@wytguod.nl
06 16 09 62 96

Zijlstra Bouwt
v a n A t o t Z ...
Wytguodadvertentie_NEW.indd 1

Vakantie leesplezier
op CBS De Fûgelsang
Kinderen oefenen hun leesvaardigheid gedurende het schooljaar. Tijdens de
zomervakantie wordt vaak maar weinig door kinderen gelezen.
Uit onderzoek is bekend dat er ruim twee maanden lang sprake is van stilstand in
het lezen met achteruitgang van de leesvaardigheid als gevolg. Vooral beginnende
lezers uit groep 3 laten na de zomervakantie een terugval in het lezen zien.
Het hoofddoel van het project Vakantielezen is kinderen op het technisch leesniveau
houden dat zij aan het einde van groep 3 of 4 hebben bereikt. Daarnaast zijn leesbevordering en ouderbetrokkenheid belangrijke doelen van Vakantielezen.

09/07/2019 09:26

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,

Vakantielezen voor leerkrachten
Leerkrachten nemen ook deel aan het project. Zij lezen tijdens de vakantie kinderboeken die aansluiten bij de groep die zij na de zomervakantie hebben ●

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

Volgende maand
uw advertentie hier?
VOEG- EN METSELWERK
■ STRALEN ■ BETONRENOVATIE
■ IMPREGNEREN ■ INJECTEREN
■ KELDERAFDICHTING
■

> Glasbewassing
(bedrijf en particulier)

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

Berltsum • 0518-41 92 95

www.siegersmagevelrenovatie.nl

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

Berltsum kultuer
Berltsumer Picknick Festival geslaagd!
Het eerste Berltsumer Picknick Festival is een feit! Op 16 juni jongstleden was er een waar (mini)
festivalterrein opgebouwd yn de Berltsumer greide voor iedereen die zin had in een middagje
gezelligheid. De stropakken van de familie Nieuwhof kregen tijdelijk een nieuwe bestemming als
loungebank en de picknicktafels van de kaatsvereniging werden neergezet voor de iets minder
soepele of “luxere” picknickers onder ons.
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AGENDA
15 juli
Hele dag gesloten Huisartsenpraktijk R.A. Comello
t/m 2 aug.
Waarneming: huisartspraktijk Marssum
6 september

18.00 uur Oud papier

28 september

9.00 uur Kuiertocht Muzykferiening ‘OpMaat’

Iedere
dinsdag

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

Even voorstellen...
Misschien komt u ze wel eens tegen, de fotografen van
Op'e Roaster.
Omdat het in deze tijd van privacy en regelgeving niet altijd op
prijs gesteld wordt dat er zomaar foto's worden gemaakt van personen, stellen wij ons bij deze even aan u voor. Ook voor ons wat
prettiger 'werken'. ●

De weergoden hadden het goed
met ons voor; een dag eerder
kwam het met bakken uit de
hemel, nu was de zonnebril geen
overbodige luxe. Rond een uur
of 15.00 druppelden de eerste
picknickers binnen met de koelbox en kleedje onder de arm.
Ondertussen was het eerste
optreden ingezet. Ruben Bus uit
Ouwesyl, met zijn geheel eigen
sound, speelde twee sessies met

eigen gecomponeerde muziek.
Opgevolgd door Krijn-Jacob uit
Berltsum, voor de meesten wel
bekend van “Dy Twa” die met
zijn brede repertoire de sfeer
er goed in kreeg. Ondertussen
werd het steeds knusser op het
veld en werden er druk hapjes en drankjes uitgestald en
gedeeld. Wat een heerlijk sfeertje! Ook de kinderen vermaakten zich prima met de verschil-

lende spellen. Johan Zijlstra uit
Berltsum die onder andere met
het Bildts songfestival in de prijzen viel, zong prachtige country nummers waar je kippenvel
van kreeg. Ook hadden we nog
een primeur van de Berltsumer
band “Durkje-en-dy”: Durkje
Hoogterp, Durk Dijkstra, Arend
Smits en Gerard Schram die voor
het eerst samen een akoestisch
optreden gaven. Schitterend.
Totaal hebben zo’n 150 mensen de picknick bezocht. We kijken dan ook terug op een zeer
geslaagd evenement die zeker
vraagt om een vervolg!
Graag willen we de muzikanten
nogmaals bedanken voor jullie
geweldige optreden en belangeloze inzet! En ook Kaatsvereniging
Berltsum, SC-Berltsum, Sijtsma
Transport en Feike Nieuwhof
bedankt voor jullie hulp en sponsoring .
Stanley Quarre heeft prachtige
foto’s gemaakt die te bekijken
zijn op www.berlikum.com ●

Bovenste rij: Stanley Quarré, Brecht Pasma en Jeanet Terpstra
Midden links: Alida Jasper
Midden rechts: Bart van Zeijl
Onderste rij: Peter Buurmeijer en Gertjan Hijstek
Middelste blok: Klaas H. Nieuwhof, Ella Vis, Romy Groenewoud en Marja
Tinga

mail uw kopij naar:
krant@berlikum.com

Activiteitencommissie MFC

Kunst kijken in kerken, ook in de Ioannis Teatertsjerke Wier
Net als andere jaren is de Ioannis Teatertsjerke weer onderdeel van de route Kunst in Kerken. In de kerk wordt werk van kunstenares Joke Ket getoond. Joke heeft in
haar werk twee grote passies, namelijk de Friese land- en wadschappen en ontmoetingen met mensen in exotische landen.
Zelf zegt zij daarover: "Reizen inspireert mij tot schilderen, schilderen inspireert mij tot reizen". In
haar werk roept Joke Ket die sfeer
en emotie feilloos op door haar
uitbundige kleurgebruik. Naast
schilderijen maakt zij ook beeldhouwwerk. De prachtige vergezichten van 't Bildt en de Waddeneilanden vormen vaak de basis
van haar werk, net als de mensen
in verre, arme landen. Mannen en
vrouwen die hard moeten werken
om het leven een beetje draaglijk te maken. Mensen die elke
dag weer zwaar lichamelijk werk
moeten doen om hun kinderen
genoeg te eten te kunnen geven.
De bewondering en waardering

daarvoor uit Joke niet alleen in
haar werk, maar zij deelt de opbrengst van haar werk ook met
Stichting Kalpitiya, die zich inzet
voor het leven en welzijn van kinderen in Sri Lanka. De 4e editie
van de door Keunstwurk samengestelde route kan t/m 14 september vanuit Wier, elke zaterdag,
13:30-17:00 uur, gevolgd worden.
Een praktische routekaart voert
vervolgens langs bekende en minder bekende kerken in de regio. In
elke kerk is een expositie van een
Friese kunstenaar. En natuurlijk
zijn de prachtige kerken zelf al
zeer de moeite van een bezoekje
waard. Routekaarten zijn te vinden op www.keunstwurk.nl/●

www.robs-tuincentrum.nl

Bedrijfseconomische adviezen
Sparringpartner
Vertrouwenspersoon
Registeraccountant
Subsidies en fondsenwerving

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

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

www.osinga-adviesdiensten.nl

Voor een
zichtbare
verzorging

Buorren 76, Berltsum
Telefoon 0518-461744
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Tichelersdyk 28b Berlikum

■ MATRASSEN, LATTENBODEMS, DEKBEDDEN,
KUSSENS, BEDLINNEN
■ DAMES- EN HERENKLEDING
■ WERKSCHOENEN, KLOMPEN, DAMESSCHOENEN
■ GEREEDSCHAPPEN
■ AUTO ONDERHOUDSPRODUCTEN,
AUTO/AANHANGWAGEN ONDERDELEN
■ SPEELGOED
■ HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN
■ BREI- EN HAAKGAREN, HANDWERK ARTIKELEN
■ LEVENSMIDDELEN
■ VERF EN SCHILDER ARTIKELEN
■ HOME DECORATIE
■ HONDENVOER
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En grat eur!
d
voor de

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

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

Adverteren
Aanlevering: Advertenties kunt u digitaal aanleveren per
email. Graag als JPG-, EPS-, TIFF- of PDF-bestand.
Kopij
- 	Kopij (max. 350 woorden) kan worden aangeleverd in een Microsoft Word file en gemaild naar:
krant@berlikum.com
- 	Foto’s die geplaatst moeten worden als apart bestand aanleveren.
	Let op: Foto’s of illustraties gedownload van internet zijn
soms ongeschikt voor plaatsing in de krant. Zorg ervoor
dat de afbeeldingen in het uiteindelijke formaat een resolutie hebben van minstens 300 dpi (min 1 MB) in JPG, TIFF
of PSD file.
- Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde.
- 	De redactie behoudt zich het recht voor tekst in te korten
of artikelen te weigeren.
Sluitingsdata voor de eerstvolgende editie van
Op ‘e Roaster
• Advertenties dienen uiterlijk woensdag 3 juli 2019 aangeleverd te worden per email: advertentie@berlikum.com.
• Kopij dient uiterlijk woensdag 3 juli 2019 op de redactie
aanwezig te zijn via krant@berlikum.com
Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster:
zaterdag 13 juli 2019

