OP’E ROASTER
DORPSKRANT VOOR BERLIKUM EN WIER

woensdag 17 juni 2009

Kopij:
Krússtrjitte 2
Advertenties:
Krússtrjitte 2

Programma Kermisweekend 2009
De kermiscommissie presenteert dit jaar het programma voor het kermisweekend in Berlikum. Er is voor iedereen van jong tot oud gelegenheid om mee te doen aan de diverse activiteiten. Alle activiteiten zullen
zich afspelen op en rond sportcomplex ”de Koekoek”. Gemakkelijk bereikbaar, volop activiteiten, voor jong en oud, muziek, kaatsen en diverse
kermisattracties.

Programma:
Vrijdag 26 juni
15.00 uur
Start kermis
Dit jaar met o.a autoscooter, zweef, grijpers, oliebollenkraam, suiker spin,
schietsalon, kinderdraaimolen en de spectaculaire American Wip
18.30 uur
Stratenvolleybal toernooi.
Voor de 27e keer het wel bekende en sportiefste stratenvolleybaltoernooi van
Berlikum. Diverse teams strijden in verschillende klassen om de eer van hun
straat hoog te houden.
21.00 uur
de Sellina’s
Muziek van deze feestband en prijsuitreiking van het stratenvolleybal
toernooi in de feesttent.
Zaterdag 27 juni
09.00 uur
Start van het kaatsen
Na het succes van vorig jaar tijdens de feestweek nu weer vrije formatie van
2 heren en 1 dame. Er wordt gespeeld met de zachte bal in verschillende
klassen (van beginner tot gevorderde). Leuk om mee te doen, veel plezier,
veel bewegen, veel lachen.
Meedoen kan: vanaf 14 jr tot ca. 100 jaar opgave tot en met donderdag 25 juni
19.00 uur bij:
Engele Bouwma; e.bouwma7@chello.nl (462366) of Feddy van der Graaf
f.vandergraaf@chello.nl (462081)
13.00 uur
Start spellencarrousel 8 t/m 13 jaar
Voor de groep kinderen van 8 t/m 13 jaar zal een spellencarrousel worden
opgezet op het 2e voetbalveld. Deze activiteiten zijn voor alle kinderen uit het
dorp. Opgave via de verspreide flyer.
13.30 uur
Klaverjassen in de feesttent
In de feesttent vindt het jaarlijks kermis klaverjastoernooi plaats.
Opgave via de bekende adressen of voor aanvang in de feesttent.
Vanaf 17.00 uur de Wiko’s en Lytse Hille.
Muziek in de feesttent en prijsuitreiking van het klaverjassen en kaatsen.
Zondag 28 juni
12.00 uur
Vrije formatie hoofdklasse KNKB
Op de lijst de zes top parturen uit de hoofdklas KNKB en vier 1e klas parturen
die op basis van hun prestaties en vorm hun geselecteerd worden voor deze
wedstrijd.
Entree: € 6,00, leden vrij entree (alleen op vertoon lidmaatschapkaart).
Na afloop van het kaatsen feest in de feesttent met: Rintje Kas en band.

Nieuws uit de Doopsgezinde gemeente
Een nieuwe Lente, een nieuwe
Voorganger
We kennen vast allemaal de beroemde
regel uit het gedicht ’Mei’ van Herman
Gorter: ”Een nieuwe lente en een
nieuw geluid”. Dat lijkt mij toepasselijk
op de feestelijke intrede van zr. Geja
Laan in onze gemeente.
Zondagmiddag 3 mei jongstleden was
het zover. Een prachtige dienst in een
heerlijk volle kerk. Lieuwe Durksz en
Geja Laan hadden samen een mooie liturgie gemaakt rond twee thema’s. De
levende stenen naar aanleiding van de
tekst uit de 1e Petrusbrief: ”Voeg u bij
hem, bij de levende steen, die door de
mensen werd afgekeurd maar door
God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een
geestelijke tempel.” En het verhaal van
aartsvader Abraham, die door God
werd aangespoord zijn land en zijn familie te verlaten en naar Kanaän te
trekken, naar het beloofde land. En
Abraham ging. En wij? Wij zijn het zout
van de aarde en het licht van de wereld, aldus de tekst in Matteus 5:13-16.
Geen geringe kwalificaties maar een
prikkel, een uitdaging, zo hield zuster
Laan ons voor. Dus: door de seizoenen
en de jaren op weg gaan naar de toekomst.
Na de dienst nog enkele sprekers: zr.
Tineke Weidema namens de Friese

Doopsgezinde Sociëteit en br. Ammerlaan namens de ring Bolsward. Beiden
met hartelijke woorden en de beste
wensen voor onze nieuwe voorganger.
Ik mocht zelf ook (even) een speech
houden, en wees op de akker die vol
staat met tarwe, gereed voor de oogst.
En op het vele werk dat daarbij hoort.
Aansluitend in de consistorie een geanimeerde bijeenkomst, waar ieder onze nieuwe voorganger feliciteerde. En
haar praktische cadeaus gaf, zoals een
werkmap met alle leden en vrienden/
belangstellenden van onze gemeente.
En het prachtige bloemstuk, gemaakt
door Froukje Weijer, een uitbeelding
van het leven zelf, de gewone dagen, de
dagen van tegenslag en de dagen vol
hoop en vreugde. Inmiddels is het al
donderdag 7 mei geweest, de eerste
werkdag van Geja Laan in onze gemeente. De eerste werkbespreking en
de eerste huisbezoeken hebben al
plaatsgevonden, het werken op de akker en in de wijngaard is van start. Nog
voor de grote vakantie hoopt zij alle leden bezocht te hebben, zodat wij elkaar
over en weer al wat beter kennen. We
kijken met voldoening terug op deze
mooie intrede en wensen ook op deze
plek zuster Geja alle goeds en een rijke
oogst!
Bernard Posthumus
Ouderen brengen hun dag door in de
nieuwe dagopvang Berlingahiem.

Berlikum online

Redactie

Met trots presenteren wij u de nieuwe site van ons dorp: www.berlikum.com. De site voor en door het
dorp. Met het ’voor’ houden wij ons als
websiteredactie bezig. Voor het ’door’
vragen wij uw medewerking in de zin
van het attenderen op dorpsnieuw(tje)s, activiteiten die op stapel staan
en die van belang zijn voor het hele
dorp. Denk aan toernooien, uitvoeringen, ledenvergaderingen enzovoort.
Elke vereniging kan zelf de internetagenda op www.berlikum.com bijhouden. De contactpersoon binnen de vereniging ontvangt van ons een inlogcode
voor dat gedeelte van de site en kan
hierop relevante activiteiten plaatsen.
Een oproep dus aan de verenigingen
die dat nog niet hebben gedaan: geef
jullie ook op voor actief agendabeheer.
We doen er veel aan om de site ’bij de
tijd’ en correct te houden, maar kunnen uiteraard niet alles weten. Daarom: aanvullingen, wijzigingen en tips
heel graag blijven doorgeven op redactie@berlikum.com. Als u op de site
rondstruint kan het best dat u tot ontdekking komt dat nog niet alles werkt.
Dat klopt, daaraan wordt hard gewerkt.
Het beste is om te blijven kijken.

R. Algra, Krússtrjitte 2, tel. 462375, email: roaster.berlikum@gmail.com;
P.H. de Koe, tel. 462096; Jeanet Terpstra, tel. 461320, Hieke Osinga-Greidanus, tel. 462542, Jan Joostema, tel.
462469; Romy Koopmans, tel. 840644.
Van de redactie: Let op: in juli verschijnt er geen krant. Het eerstvolgende nummer van Op ’e Roaster komt uit
op woensdag 19 augustus 2009. De
kopij dient uiterlijk dinsdag 11 augustus ingeleverd te zijn bij Ria Algra of
eerder bij één van de andere redactieleden. De redactie houdt zich het recht
voor kopij niet te plaatsen dan wel in te
korten. De ingezonden stukken die
worden geplaatst vallen niet onder verantwoordelijkheid van de redactie.
Teksten bij voorkeur aanleveren via email, lettertype times new roman, tekengrootte 12, uitlijnen links.

Foto’s
Als u uw foto’s voor de krant digitaal inlevert, wilt u er dan rekening mee houden dat de opname voldoende pixels
heeft. Stel uw camera daarom in op
een hoge resolutie en stuur de foto onbewerkt door. Met de meeste tegenwoordige camera’s voldoen de opnames dan aan de gestelde kwaliteit.

De redactie

Nieuws
Beoefent u een aparte hobby of weet u
iemand die dat doet. Loopt u tegen iets
aan waarvan u denkt ’Hé, dat zou leuk
zijn voor de krant’, aarzel niet, maar tip
iemand van de redactie.

Belasting?

Advertenties

Bel Johan van der Graaf

0518 - 46 18 00
voor de juiste aangifte
www.vandergraafac.nl

Door transparantie, resultaat!

Kofjemoarn Berltsum
De laatste woensdag van de maand organiseert St. Welzijn Middelsee een
kofjemoarn voor 55-plussers. Deze
ochtend vindt plaats in de grote zaal
van het Groene Kruisgebouw. De kosten hiervoor zijn € 1,- per persoon. De
eerstvolgende keer is op woensdag 24
juni 2009. Dit maal zal de groep zelf
met een activiteit naar voren komen.
Vanwege deze eigen activiteit wordt
een ieder om 9.30 uur in het groene
kruis gebouw verwacht in plaats van
de gebruikelijke 10.00 uur. In juli is er
geen kofjemoarn.
Heeft u voor deze morgen ook nog leuke suggesties laat het ons dan weten.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Sieta Kuipers, ouderenwerker St. Welzijn Middelsee-Menaldumadeel. Tel: 0518-460805

Ondernemers Vereniging Kollumerzwaag in Glazen Dorp Berlikum
Woensdag 13 mei was de Ondernemers
Vereniging
Kollumerzwaag
(OVK) op excursie in Berlikum. De
vereniging heeft momenteel een vijftig
leden. Jaarlijkse activiteit is een excursie naar bijzondere bedrijven. Dit jaar
ging men op bezoek in het Glazen dorp
Berlikum.
Als eerste werd de OVK hartelijk ontvangen bij paprikakwekerij Vink Sion
van Jaap en Evelien Vink. Interessant

om te zien is dat Vink Sion zijn kas verwarmt met een houtgestookte WKK-installatie. Ook de grote oppervlakte van
de kas is erg indrukwekkend. Tevens
kwam het oogsten en het sorteren aan
de orde.
Daarna brachten de ondernemers een
bezoek aan de Alstroemeria kwekerij
van Fokke en Alet Hoeksma. Deze
schitterende bloem is er in véél verschillende kleuren en blijft wel drie weken bloeien. Momenteel is er een nieuwe witte bloem in ontwikkeling, de Siberia Alstroemeria. Een stengel van 1
cm dik met grote dikke bloemknoppen.
Beide excursies waren indrukwekkend
en een groot succes. De bezoekers gingen naar huis met elk een zak vol heerlijke paprika’s en een prachtig bos bloemen.
De middag werd vervolgd met een barbecue in Kollumerzwaag bij fourage bedrijf Mulder. Het thema van de avond
werd Country Western met medewerking van J-Double-U Country Dancers
uit Dokkum. Een flitsende dansgroep
die iedereen op de dansvloer kreeg.
Een geslaagde dag om een ondernemend OVK seizoen af te sluiten.

Sieta Kuipers,
ouderenwerker Menaldumadeel

Tomaten, heel veel tomaten rollen de
Kollumers tegemoet in de kas van Jaap
Vink (foto: Video Registratie Martens
Virema)

Tapas van Joke: Noflik Lekker
betaalbare mode
voor het hele gezin

bijna

GRATIS
NU OPRUIMING
korting tot 80 %
Openingstijden:
Woe en Do: 13.00 - 18.00
Vrij: 13.00 -18.00 en 19.00 - 21.00
Zat: 10.00 - 16.00 uur
Lytsebuorren 24 Berlikum 0518-461512

Joke Wassenaar-Tuinenga kan
heerlijk koken. Kokkerellen
was altijd al haar lust en haar leven en voor haar is de keuken
een plek van pure ontspanning.
Familie en vrienden wisten het
al, maar nu Joke gestart is met
haar eigen bedrijfje ’Noflik Lekker’ mag iedereen het weten.
’Noflik Lekker’, vanaf februari
dit jaar in bedrijf vanuit haar
glanzende keuken aan de Kwekerijleane 16.
De uitdaging van haar eigen bedrijf
werd deels gevoed door Joke’s wens
meer te doen met haar kookkwaliteiten
en deels door de ongewisse economische omstandigheden waarin vermeende zekerheden bij bosjes omvallen.
Wat Joke biedt zijn hapjes en buffetten
onder de verzamelnaam tapas. Tapas,
het fenomeen doet denken aan Spanje,
zon, gezelligheid en lekkere hapjes.
Spanje kunnen wij voortaan vertalen
door Friesland, op de zon mogen we
hopen, de gezelligheid maken we samen en de lekkere hapjes komen van
Noflik Lekker. Heerlijke hapjes van Joke’s eigen hand, het resultaat van jarenlange ervaring met verzamelde één
eigen recepten. Naast hapjes bij feestelijke gelegenheden heeft Joke buffetten
op het menu staan, waarbij de klant de
keus heeft uit vis, vlees of vegetarisch,
zowel warm als koud, aangevuld met
brood en salades. Ook voor een brunch
draait Joke haar hand niet om en binnenkort breidt ze haar aanbod nog uit
met volledig verzorgde barbecues.
Over haar werkwijze vertelt Joke ’Ik gean earst altyd nei de minsken ta en nim
persoanlik de winsken mei harren
troch, wêrnei’t in kar makke wurde
kin.’ Deze werkwijze geeft haar ook de
mogelijkheid rekening te houden met
een dieet waaraan iemand gehouden
is. Soms is er weinig wat men mag eten,
maar met haar vindingrijkheid biedt
Joke lekkere alternatieven. De ingre-

diënten koopt ze altijd vers in en het resultaat brengt ze bij de mensen thuis op
het gewenste tijdstip. De hapjes op representatieve schalen klaar om geserveerd te worden. De buffetten gecompleteerd met warmhoudbakken, buffettafels, borden, bestek, statafels etc.
Compleet verzorgd.

Advertenties levert u in bij Ria Algra.

Kapsalon
't Steegje

Verspreiding
Op ’e Roaster verschijnt 11 keer per
jaar (3e woensdag van de maand) in
(delen van) de gemeentes het Bildt,
Menaldumadeel,
Ferwerderadeel,
Leeuwarderadeel en in de dorpen
Ried, Boer, Dongjum, Oosterbierum,
Sexbierum en Tzummarum.

Geen krant?
Mensen die geen krant hebben gekregen, kunnen een exemplaar afhalen bij
de Spar. Klachten over bezorging kunt
u doorgeven aan Van Leer en De Jong
in Sint Annaparochie (0518) 401222.

woensdagmiddag kinderknippen
tegen speciaal tarief

Dames

Make-up
verzorging

en

Heren

Alice Slot
Buorren 37, 9041 AX Berlikum
Tel: 0518-462242

Dankjewelconcert

Collecten
De nationale collecte van het Epilepsiefonds ’De Macht van het Kleine’
heeft dit jaar het mooie bedrag opgebracht van € 1252,30. Iedereen hiervoor heel hartelijk bedankt en ook alle
collectantes bedankt voor jullie inzet.
Na ruim 20 jaar stop ik met het regelen
van deze collecte en mij vraag bij deze
is of er één of twee jonge dames zijn die
het roer van mij over willen nemen.
Voel je er iets voor neem dan contact
op met mij, telefoon 461808.
S. Born-Dijkstra

C.M.V. De Bazuin
organiseert maandag avond 22 juni
een dank je wel
concert, dit concert zal worden
gehouden op het
plein voor het
nieuwe ’Berlingahiem’. Iedereen is
van harte welkom, de majorette’s, de
jeugdleden en het korps zullen van
zich laten horen. Het concert begint
om 19:30.
Verder willen we alle mensen die ons
hebben gesteund, tijdens de Geraniumactie hartelijk bedanken voor hun
bijdrage.
M.v.g. C.M.V. De Bazuin

De Bazuin speelt onder leiding van dirigent Tjipke Pasma)

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN

20 en 21 juni
27 en 28 juni
4 en 5 juli
11 en 12 juli
18 en 19 juli
25 en 26 juli
1 en 2 aug
8 en 9 aug
In haar keuken kokkerelt Joke de lekkerste hapjes en buffetten (foto Romy
Koopmans).
In haar keuken kan Joke buffetten verzorgen voor groepen tot maximaal 30
personen. Voorlopig richt ze zich op
particulieren. ’Wat letter komt sjogge
we dan wol wer, oan’t no ta giet it boppe ferwachting’, vertelt Joke ’en dat
wylst de webside noch net iens yn de
loft is, mar dat is hast safier’. Joke’s
website, de eerste opstap naar noflik
eten, voor de een met een bekende bite, voor de ander nieuw en anders,
maar voor allen noflik lekker.

15 en 16 aug

MENALDUMADEEL
m.u.v. Menaldum
Beetgumermolen
058-2531281
Marssum
058-2542255
Berlikum
0518-461251
Dronrijp
0517-23 37 96
Beetgumermolen
058-2531281
Berlikum
0518-461251
Dronrijp
0517-23 3796
Berlikum
0518-461251
Marssum
058-2542255

HET BILDT

DOKTERSWACHT
Telefoon:
0900-1127112

De praktijk en apotheek zijn deze
zomer NIET GESLOTEN. Er zijn altijd
een dokter en assistente aanwezig).
Wel zullen er wat minder spreekuur
mogelijkheden zijn dan doorgaans het
geval is.

HET GROENE KRUIS BERLIKUM E.O.
Sportleane 7 (0518) 46 16 80
openingstijden magazijn uitleenartikelen op werkdagen van
17.30-18.00 uur / www.groenekruisberlikumwier.nl

Dorpskrant Op ’e Roaster

Woensdag 17 juni 2009

Maak van uw huis een thuis

Nu 15% korting op alle
buitenpotterie en woonkussens!

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur, 13.00-18.00 uur
zaterdag 09.00-16.00 uur

Wij bieden nu ook een gezellige, leuke, te gekke
en vertrouwde plek voor kids van 4-13 jaar.
* tussenschoolse opvang
* naschoolse opvang
* flexibele opvang
* vakantie opvang

De Pôlle Berlikum

De Pôlle 8, 9041 EN Berlikum, 0518 46 22 54

Kom gerust eens bij ons binnen of kijk voor meer
informatie op onze website:
www.kinderopvangokidoki.nl

SCHIPHOF &

VAN SCHEPEN
SCHILDERS
& GLASHANDEL

Vakmanschap hoeft
niet duur te zijn...

Prommehof 6 / 9041 GH Berlikum / telefoon (0518) 461587 - 462367 / telefax (0518) 461587

* kinderdagverblijf van 0-4 jaar * gastouderburo
* BSO van 4-13 jaar *

Mulseleane 13 9041 CX Berlikum
T 0518 461889, E info@kinderopvangokidoki.nl

CARROSSERIE EN WAGENBOUW B.V.

Je staat er liever
niet bij stil ...
Maar bij leven moeten er bepaalde zaken goed worden
geregeld. Kies daarom voor een lidmaatschap bij
De Laatste Eer. Dan heeft u één zorg minder.
Contributie per jaar € 30,00; tot 18 jaar gratis; ledenkorting
€ 1.500,00. Voor aanmelden en of informatie kunt u bellen
met de penningmeester (0518) 46 23 75.

XXXSPCTUVJODFOUSVNOM

Specialisten
in binnen- en
buitenschilderwerk,
wandafwerking
en beglazing

Loop eens binnen bij De Pôlle,
waar u terecht kunt voor
groente, fruit, aardappelen,
bloemen, planten,
potterie, sierkussentjes, decoratieen sfeerartikelen.
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9040 AA BERLIKUM, Postbus 26, Bitgumerdyk 69
Telefoon (0518) 462070

nieuwbouw

Een goede basis voor uw transport...

verbouw
onderhoud
renovatie
Wij geven u
vrijblijvend
informatie!
Praktijk voor psychosociale therapie
en rijangstbegeleiding

0518 46 25 52 | www.vivita.nl

Jetskereed 1E
9041 VJ Berlikum
telefoon (0518) 46 13 31
fax (0518) 46 22 15
e-mail: info@bouwbedrijfbijland.nl
internet: www.bouwbedrijfbijland.nl

TEST ELKE ZATERDAG!!!!!!
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Hier had
UW ROASTERKE
kunnen staan

KB Klaas Bakker

Speeltoestellen
Skelters

Gernierswei 21, 9043 VX Wier
tel (0518) 46 23 85 fax (0518) 46 25 62

Trampolines

T R AM POL INE S

VOOR PLEZIERIG EN GEZOND SPRINGEN

Uw SPARTA dealer

PROFILE REIN FABER
W ALEXANDERPLEIN 22
8931DX LEEUWARDEN
proﬁlefaber@tiscali.nl

te koop

Onze trampolines springen erui t als het
gaat om veiligheid en levensduur!
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Tijdens de verbouwing gaat de praktijk tijdelijk
naar de Wettertûn 16, de oefenruimte aan de
Prommehôf blijf gewoon open.

Kijk voor meer informatie op www.eijzenga.nl

Persoonlijk contact heeft bij ons de hoogste prioriteit. Want wees nou eerlijk, u

Jelle Eijzenga is een moderne fysiotherapiepraktijk, waarbij continu de veranderingen binnen de gezond-

wilt geen nummer zijn. Onze principes op het gebied van financiële, fiscale

heidszorg en de fysiotherapie worden gevolgd. De praktijk staat voor kwaliteit en probeert deze steeds

dienstverlening en begeleiding financiering zijn gebaseerd op het inzetten

verder te verbeteren. Dat de praktijk voldoet aan alle eisen blijkt o.a. uit de HKZ certificatie.

van ons intellectueel kapitaal op het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau en met de
hoogst mogelijke service. Daarnaast kijken we vooruit in het snel veranderende
ondernemersklimaat. Priore is een toekomstgerichte organisatie en dat klinkt door in
onze advisering.
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Wunderbar weekend Schwichtenberg
In het geheugen van de deelnemers zullen de Schwichtenbergdagen, het afgelopen weekend
van Hemelvaart, voorlopig wel
gegrift staan als zeer bijzonder
oftewel wunderbar. De reis was
een initiatief van de Schwichtenberg werkgroep en de Bazuin.
Hemelvaartsochtend verzamelden zich bijna 50 reizigers -de
een wat wakkerder dan de ander-, rond de klok van half zes op
het kerkplein van de kruiskerk
om zich naar Schwichtenberg te
laten brengen, het kleine dorpje
in voormalig Oost-Duitsland
dicht tegen de Poolse grens en
thuisbasis van onze partnergemeente. Reistassen, koffers, instrumenten en nog meer instrumenten werden met zorg ingeladen. Na het ritueel van afscheidsknuffels, een laatste
goede raad van thuis, zette
chauffeur René koers richting
oost. Voor uw beeldvorming, samen met Tjerk en Tineke Greidanus, runt hij Frisian Travel.
Een voorspoedige reis volgt, met muziek, zang, gepraat, gelach, spelletjes
enzovoort. In de pastorie in Schwichtenberg worden we na aankomst hartelijk ontvangen met koffie en koek. Eenmaal in de grote, sprookjesachtige pas-

met herinneringen aan zes jaar geleden toen het jeugdkorps van de Bazuin
ook in Schwichtenberg was. Een aantal
van de toenmalige jeugdleden is er deze keer weer bij. Het gezelschap bestaat
niet alleen uit Bazuinleden. Het is aangevuld met aanhang, supporters, min
of meer van de straat geplukte Berlikumers en niet te vergeten muzikanten
van Klimop, van St. Annaparochie en
Dronrijp. De korpsleden zijn niet alleen goed in het bespelen van een instrument, velen van hen zingen ook nog
eens als een tierelier. Hun zangtalent,
gecombineerd met dat van Lieuwe van
St. Anna en Ria van Dronrijp, zorgt
voor menige vrolijke noot gedurende
het weekend.
De zangkunst van de hele groep uit
zich op wel heel bijzondere wijze bij ons
bezoek aan een van de kerkjes in de
omgeving. Een Duitse mevrouw vertelt
een en ander over de geschiedenis van
de kerk en ook dat men in deze kerk
zelden meer muziek hoort. Hierop
volgt spontaan een aantal gezongen liederen als ’Eens als de bazuinen klinken’ en ’Geest van hierboven’. Dat de
tekst hier en daar niet paraat is, doet in
dit kerkje geen afbreuk aan het moment. Het is niet alleen de Duitse mevrouw die door emoties wordt overmand. Zo’n moment laat zich moeilijk
omschrijven. Misschien was God even
heel dichtbij, bij jong en oud, een moment om vast te houden.
Wat opvalt gedurende het hele weekend is de sfeer onder de muzikanten.
Het is mooi om te zien hoe jong en oud
met elkaar omgaat en elkaar respecteert. De thuisgebleven ouders kunnen
hun kroost met een gerust hart met de

De SC Berlikum jeugddag groot succes
Op de vrijdag na hemelvaart wederom
de traditionele jeugddag van de SC
Berlikum. Onder heerlijke weersomstandigheden konden de jeugdleden en
niet leden van Berlikum, Wier en Ried
(de H tot en met D pupillen) zich uitleven met tal van balspelen en behendigheidscircuitjes. Rond de 130 jeugdigen
en daarbij een dertigtal vrijwilligers
zorgden met elkaar voor een geslaagde
middag. Nadat een achttal spelrondes
waren afgerond volgde de strijd om de
penalty bokaal waarbij diegenen die afvielen meteen weer konden aankomen
met een heerlijk patatje! Als klap op de
vuurpijl en sensationeel slotstuk het

immer populaire buikschuiven met
grote hilariteit alom. Water, zeep en
een veilige schuifbaan zorgden dan ook
voor een passend einde van deze middag. Kortom een prachtige seizoensafsluiting van het jeugdvoetbal en wellicht een aanzet voor anderen om de
Berlikumer voetbalclub voor het komende seizoen te versterken door ook
lid te worden van de plaatselijke voetbalvereniging.

torietuin wordt menigeen overspoeld

Bazuin mee laten gaan. Er wordt goed

JAN
Voetballen is leuk, maar dit is ook heel
erg cool.

op hen gepast. Uiteraard is er één die
de leiding moet hebben en dat is Jan
Brouwer, voorzitter van het Schwichtenbergcomité. Op zijn wijze loodst hij
zijn volgelingen door het weekend.
Complimenterend, waar nodig corrigerend en altijd opgewekt, pardon, bijna
altijd. Aan Duitse zijde is vooral Marianne Müller de drijvende kracht achter dit geslaagde weekend. Alles is tot in
de puntjes verzorgd. Te beginnen met
de slaapgelegenheid. In twee grote barakken moeten we onze slaapplek zoeken op kamers die plaats bieden aan
drie tot zes gasten. Mocht barak een
ietwat negatief beeld oproepen, de werkelijkheid is anders. De kamers zijn
schoon, de bedden netjes -natuurlijk
ligt het thuis lekkerder-, de toiletten
zijn schoon en zo ook de doucheruimtes. Het is wat behelpen en voor preutsheid weinig ruimte, maar in elk geval
zijn de beide geslachten gescheiden.
Leeftijd doet veel en er zijn erbij die
hun schaamtegevoel maar moeilijk
kunnen overwinnen. Gelukkig wacht
hen thuis weer een lekkere douche.
Het eten is lekker, maar ook anders
dan thuis. De schaars aanwezige vlokken komen uit een Nederlandse koffer.
Zo’n cultuuromslag doet natuurlijk een
enorme aanslag op de veelal nog niet
geheel ontwikkelde smaakpapillen van
de jongste garde, maar voor zover bekend, keert niemand uitgehongerd
huiswaarts. Gelukkig hebben ze ook in
Duitsland chips, koekjes en snoepjes.
En niet te vergeten kaaijtomaten en
vinkpaprika’s. Eensgezind is jong en
oud in hun oordeel over de Duitse
thee. Probeer het zelf thuis eens uit: U
neemt een kan heet water, u voegt 5 à 6
zakjes vruchtenthee toe (40 grams) en
laat het geheel vervolgens trekken tot
de kan leeg is. Wij wensen u een smakelijk bakje.
’s Avonds na het drukke dagprogram-

ma is er tijd voor ontspanning. Er wordt
naar hartenlust gezongen, gemusiceerd, gekaart en gedobbeld. Het Duitse bier, de schnaps en de wijn dragen
bij aan de feestvreugde, maar maakt u
zich geen zorgen, ook de sapjes vloeien
rijkelijk. De eerste twee avonden brengen we door bij en in de barakken. Voor
de derde avond staat een barbecue in
de pastorietuin op het programma.
Duitsers en Friezen schuiven aan en
naast de traditionele bratwurst en karbonade smullen wij van mals everzwijn,
aan het spit klaargemaakt. Menig mannenhart gaat sneller kloppen. Ontwaakt hun oerinstinct? Gehuld in berenvellen, getooid met speren, wanen
zij zich op jacht naar vlees voor moeders en de kinderen? Jammer dat de
Veluwse jachtvelden wat klein zijn.
Het moge duidelijk zijn dat zo’n zwijn
niet zomaar klaar is en dat onze gastvrouwen en -heren zich enorm hebben
uitgesloofd om het ons naar de zin te
maken. ’s Middags hadden wij al iets
van overheerlijke Hongaarse goulashsoep gegeten, met een voor ons rare
Poolse benaming, maar door oud Schwichtenbergganger Gerrit de Boer onvergetelijk omgedoopt tot ’sleauwe janke’. Bij weer andere gelegenheden etaleren de Duitsers hun gastvrijheid met
eigengemaakte Kuche, die meer in de
richting van taart dan van koek gaat.
We denken maar niet te veel aan calorieën dit weekend. Wist u overigens
wat een calorie is? Het is een minuscuul beestje dat zich ’s avonds tegoed
doet aan uw kleding, waardoor deze
steeds kleiner wordt en u ’s ochtends
niet anders dan tot de conclusie komt
dat deze is gekrompen.
Met zoveel verwennerij kan het niet
anders dan dat de muzikanten de sterren van de hemel spelen. En dat doen
ze ook, onder de bezielende leiding van
dirigent Tjipke Pasma. Ze treden op op

het plein van Friedland, ze geven miniconcerten van ± een half uur bij verschillende kerken die bij de uitgestrekte kerkgemeenschap horen waarvan
ook Schwichtenberg deel uitmaakt. Ze
geven een concert in een van de kerkjes en ze geven hun beste kunnen voor
de bewoners van een verpleeghuis.
Tjipke groeit in zijn Duits en zijn verhalen aan het publiek worden steeds langer. Bij het laatste concert komt Tjipke
erachter dat de uitsmijter geen Ausschmeizer is, maar een Rausschmeizer.
Zugabe is een woord dat hij ook toe kan
voegen aan zijn vocabulaire. Overal
waar de muzikanten optreden wordt
immers om een toegift geroepen en
overal worden de mensen blij.

24 uurszorg,
verzorgingshuiszorg
en thuiszorg in uw
eigen omgeving!
Bel ons KlantenAdviesCentrum
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Hendrik Rinsma een leven lang
aan de Bigumerdyk vol
herinneringen en vooruitzichten
In het karakteristieke stelpje aan de
Bitgumerdijk stond eens de wieg van
Hendrik Rinsma. Het gezin Rinsma
woonde aanvankelijk op de Oudebildtdijk, maar sinds vader Wopke als startende ondernemer zijn eerste melkrit
verzorgde naar de zuivelfabriek van de
N.V Lijempf te Berlikum volgde in
1917 de verhuizing naar datzelfde dorp
op aandrang van Johannes Swart.
Swart was de directeur van de zuivelfabriek en voor zijn tijd een vooruitstrevend en vernieuwend man. Karaktertrekken die hij waarschijnlijk ook ontdekte bij de vader van Hendrik Rinsma,
en hem daarom verschillende malen
de juiste impuls en steun verleende om
zijn ondernemerschap de juiste richting te geven. Juist deze eigenschappen
zaten ook bij Hendrik Rinsma in de genen opgesloten en nu op 89 jarige leeftijd is zijn belangstelling voor nieuwe

ontwikkelingen nog steeds aanwezig.
Het lieflijke stelpje staat nog steeds op
zijn kenmerkende plek, maar nu met
een volledig uitgerust en modern auto,
vrachtwagen en reparatiebedrijf in
haar nabijheid. In de achterhoede van
het imposante bedrijfscomplex de huidige woning van Hendrik Rinsma en
zijn vrouw Joukje. Een leven lang diezelfde thuisbasis met daarbij als ingrediënten een schat aan opgedane levenservaringen en gebeurtenissen die
voor altijd in zijn geheugen staan gegrift.
”It begûn mei ús heit dy’t mei hynder
en wein molke bij de suvelfabriek Leijmpf yn Berltsum brocht. Myn heit wie
in grut Hynsterman mar doe’t frachtweinen yn byld kamen foar transport
hat er dêr dochs de kar foar makke. Yn
de oarloch wie der krapte mei benzine
en auto’s en koe hy der wer mei de hynders op út. Dat fûn er al hiel net slim.”
Terwijl zoon Oane Rinsma verder studeerde en uiteindelijk zuiveldirecteur
in Bolsward zou worden, stortten Hen-

De plek waar Rinsma prima op zijn plek is, bij de Scania.

Minsken mei in ferhaal
Mensen van verschillende pluimage, oude mensen, jonge mensen, velen hebben
een verhaal, vanuit verschillende invalshoeken. Als redactie van Op ’e Roaster
gaan we op (be)zoek bij (naar) mensen van wie wij denken dat ze een verhaal hebben, dat onze lezers interessant vinden. Heeft u tips voor deze rubriek, dan zijn
deze welkom bij de redactieleden. Deze maand het verhaal van Hendrik Rinsma
drik en zijn oudste broer Willem zich
volledig op het bedrijf. De paarden waren reeds vervangen door vrachtwagens en doordat er ook het nodige onderhoud was groeide de reparatie afdeling gestaag. Hendrik Rinsma zat veel
op de weg om de melkritten naar de
Wieringermeer te verzorgen en broer
en compagnon Willem bekwaamde
zich voornamelijk op het reparatie gedeelte en de administratieve verwikkelingen. Nog voordat Hendrik Rinsma
zijn rijbewijs in bezit had en de weg op
kon gaan beleefde hij in de loods waar
de vrachtwagens voor vertrek opgesteld
stonden een angstig avontuur.” Foardat de sjauffeurs moarns kaamen, liet
ik alfêst de motors waarm rinne. Sa no
en dan gie ik dan wer nei bûten foar
frisse lucht. Mar dochs wie der safolle
koalmonoksyde frykaam dat ik bewusteleas foel. Ik hie gelok dat, dat yn in
hoeke bard wie mei in luchtstream, sa
ik kaam wer by en koe bûten komme.”
Dat was ook het sein om het bedrijf verder te moderniseren (hete lucht garage
kachels zorgden voor een beter en veiliger werk en omgevingsklimaat) en aan
te passen om dergelijke onveilige situaties te voorkomen.
Het bedrijf groeide verder en naast het
rijden mocht Hendrik ook graag sleutelen en improviseren aan de auto’s.
Schade repareren en vrachtwagens
weer gebruikklaar maken gingen dan
ook een steeds grotere rol van betekenis spelen. Ook de naastliggende bedrijven hadden baat bij het bedrijf van
Rinsma, want ook hun auto’s hadden
onderhoud nodig. Na de oorlog dan
eindelijk weer een rit met een vrachtauto op benzine. De gevarieerde route
bracht Hendrik Rinsma uiteindelijk in
de buurt van Utrecht en daar zag hij allemaal Duits materiaal staan. Navraag
terug in Berlikum bij Nijland van ”garage Nijland”, bracht aan het licht dat het
een verkoop van Duits materiaal betrof. De vrienden Nijland en Hendrik
Rinsma zaten wat betreft handelsgeest
op één lijn en de keuze om naar
Utrecht terug te keren was gauw gemaakt. Het grote aanbod van zowel auto’s als vrachtauto’s wakkerde de aankoop adrenaline verder aan en Hendrik

wist een Büssing vrachtwagen te bemachtigen. ”In ûnbidich grutte auto
mei in hiel grutte kabine. Der koenen
wol seis minsken neist elkoar sitte. Sa
naam ik doktersfrau Kwast wolris mei
nei Amsterdam as ik dêr lâns ride moast. Sy hie dêr har famylje.”
Naast zijn ondernemerschap en vernieuwingsdrang is het voor Hendrik
Rinsma altijd belangrijk geweest om de
mensen waarmee hij werkte goed te behandelen en mensen die hulp nodig
hadden even het juiste zetje te geven.
Zo waren er aan het einde van de tweede wereldoorlog vele evacues uit Limburg die na de oorlog weer terug moesten. Vele ritten heeft Hendrik toen gemaakt om al die mensen weer bij hun
familie terug te brengen. Goed voor het
personeel en als groep met enthousiasme de schouders eronder zetten, zijn
de voorwaarden van succes voor Hendrik Rinsma. Baas of leidinggevende zijn
voor Rinsma dan ook vreemde begrippen. ”It wurd baas dêr hâld ik net fan.
Je moatte it meïnoar dwaan. Mei in
ploech goede minsken dy’t der foar elkoar binne en foar elkoar klear steane.
Fertrouwen yn elkoar is hiel wichtig en
dêrby goed omgean mei klanten.” De
fotoboeken uit die periode van opbouw,
vol van beelden van oude collega’s, kameraden en al die auto’s waarmee het
werk werd volbracht brengen dan ook
vele mooie herinneringen uit die tijd
naar boven.
Nog steeds is Hendrik Rinsma de eigenaar van de vestigingen in Berlikum en
Drachten, waar in totaal vijftig mensen
hun werk vinden en hun brood verdienen. Dat is een gegeven wat zeker voldoening aan Rinsma geeft. Het bedrijf
in Berlikum ligt hem echter het meest
aan het hart want daar bracht en
brengt hij zijn gehele leven door en
kent hij de mensen. ”Drachten is fierder fuort en der kom ik net sa faak mear. ”Elke dag is er nog even het loopje
naar de SCANIA garage en onderhoudsbedrijf en de naastgelegen autogarage. Even een praatje met de monteurs en de mensen op kantoor en op
de dealersvergaderingen wordt Hendrik Rinsma vergezeld door dochter
Jantsje om van alle ontwikkelingen

Palet, altijd in de buurt

goed op de hoogte te blijven. In zijn eigen ”privé loodsje” staan een paar van
zijn paradepaardjes uit een vroeg verleden. Zoals de volledig gerestaureerde
Diamond vrachtwagen uit de dertiger
jaren met op de laadbak de kenmerkende melkbussen in de originele kleuren. Maar ook enige oude auto’s met
een grote emotionele waarde zijn voor
Hendrik Rinsma nog steeds een feest
der herkenning. ”As ik binnen kom
sjoch ik de auto’s fan doe gewoan opfleurjen. Se binne bliid my te sjen.”
Verder sleutelt Rinsma nog regelmatig
in zijn eigen werkplaatsje aan allerhande kleine ”projecten”, wat hem een
druk bezet man maakt. Ondanks enkele fysieke ongemakken is de levenslust
er nog volop en komt hij bijna tijd te
kort. Iedere twee jaar naar de vrachtauto RAI en een enkele keer een oldtimerfestival geeft het leven weer even
de charme van een uitje. Zaterdagmorgen koffietijd bij zijn kameraad Jan Visser en in gezelschap van Sjoerd van der
Meij komen de oude tijden weer tot leven. Soms hier en daar aangedikt, herhaald, maar altijd boeiend! Naast al die
activiteiten is er ook het besef dat het
leven eindig is al zou Hendrik Rinsma

Het laatste optreden is in de kerk van
Schwichtenberg. De Bazuin begeleidt
hier de kerkdienst. Een handje vol gelovigen wordt toegesproken en gezongen door de jonge predikant die in deze
regio iets van 29 gemeenten onder zijn
hoede heeft. We zijn weer een ervaring
rijker als we buiten in het zonnetje napraten en realiseren ons dat we dankbaar mogen zijn met onze gemeente in
Berlikum. Na de koffie en alweer lekkere Kuche, een laatste bezoek aan het
toilet, woorden en kussen van afscheid
stappen we in de bus.
Ergens tussen Schwichtenberg en Berlikum komt dit verslag op papier. Een
samenvatting van een weekend met
muziek, een weekend van verbondenheid en saamhorigheid. Een verblijf
ook met een sportieve activiteit. Zo
scheurde menigeen over de rodelbaan,
een soort van bobsleebaan in vriendelijke vorm. De jeugd geniet, het jongetje
in de man zoekt bruisend zijn weg naar
de vrijheid. Zo ook bij Siebe Westra, die
halverwege tot de ontdekking komt dat
het jongetje wel wil, maar de man niet
meer. Siebe stapt uit, parkeert zijn karretje naast de baan en kuiert doodgemoedereerd naar beneden.
Van heel ander karakter is het ritje met
een locomotiefje en wagonnetjes over
het smalspoor vanaf Schwichtenberg
naar tien minuten verderop, waar het
gezelschap een wip, een schommel en

Een bijzondere ervaring, deze reis naar
Schwichtenberg, voor jong en oud.
de mogelijkheid tot een ijsje wacht. De
vertrektijd is afgestemd op de tijd die
nodig is voor het nuttigen van het ijsje.
Het is een weinig spectaculaire activiteit, waarvan met recht kan worden gezegd dat het opvallend is dat we braaf
meedoen en nog plezier hebben ook.
Een compliment aan de jeugd.
En zo zie je maar, dat projecten als deze, door de staat opgezet om mensen
aan het werk te houden enerzijds en de
regio een facelift te bezorgen anderzijds, het beste in de mens bovenbrengt, althans in de Bazuin.
Een staatsproject is ook onze slaapgelegenheid. Deze is gevestigd in een voormalig schoolcomplex voor gehandicapten. Gesubsidieerd door de staat, wordt
het geheel gerund door mensen zonder
werk en draagt het op deze manier bij
aan de leefbaarheid van de gemeenschap.
Het kan niet anders met zo’n grote
groep mensen, dat niet alles vlekkeloos
verloopt. Soms zijn er ergernisjes, vallen er corrigerende woorden, zijn er
tranen. Het maakt van ons weekend
een onvergetelijke beleving van mensen die iets met elkaar delen. In één
woord: Wunderbar!
Ria

Zaterdag 12 september

Eerste lustrum Glazenstadloop
De glazenstadloop heeft zich inmiddels
een prominente positie verworven op
de loopkalender in met name Noord
Nederland. Toch komen er ook lopers
vanuit andere delen van ons land speciaal naar deze loop. Dit lustrum verwachten wij dan ook een record aantal
deelnemers.
De loopsport in ons eigen dorp is naar
mijn waarneming ook groeiende, ook
door de loopgroep Berlikum. Wij hopen
daarom veel dorps- en streekgenoten
aan de start te begroeten.
Vanwege het eerste lustrum willen wij
graag nog zeker de 90 halen. ”Ik probjearje te genietsjen yn in wrâld wêr it
somstiiden sa rûch oan ta giet. Der is
safolle leed yn de wrâld, as je dêr noch
wat oan dwaan koenen dat soe prachtich wêze.”
JAN

Oproep
Welke Berltsumer beschikt over aanwijzingen omtrent de identiteit van de
persoon die er een ziekelijk behagen in
schept keer op keer in de nacht bij mij
aan te bellen en als de bel afstaat op de
voordeur te bonzen, op de ramen te
trommelen of met de brievenbus te
klepperen.
Ik zal u zeer dankbaar zijn wanneer we
deze, in mijn beleving zwaar gestoord
persoon, op zijn of haar gedrag aan
kunnen spreken en dat hiertegen
maatregelen kunnen worden genomen.
Landsbergen, Kwekerijleane,
Berlikum

de loop een extra feestelijk karakter geven. De voorbereiding is in volle gang
en later volgt meer informatie.
De jeugdloop over 1500 meter start in
ieder geval om 14.30 uur, een half uur
voor de ”groten”, zodat de prijsuitreiking ook de volle aandacht krijgt. Bovendien lopen jullie een iets gewijzigde
route. Tot zover alvast deze informatie.
Noteer en reserveer de datum en ga er
goed en verstandig voor trainen.
Namens de glazenstadloop,
Jan van den Beukel

Volksdansfeestje
Groot was de verrassing onder de dames van de volksdansgroep afgelopen
19 mei. Dat er na de gebruikelijke
dansmiddag was stond te gebeuren
hing in de lucht, maar wat? Ter ere van
het aankomende 35 jarig bestaan van
de volksdansgroep en de 25 jaar die lerares Antje Bootsma in mei aan de
groep was verbonden werden de volksdansers verrast op een ludieke middag.
Getooid met een heuse boa, met daaraan de pasfoto die raadselachtig genoeg vorig jaar al moest worden ingeleverd, stapten ze bij machinist Auke
Algra in de trein. Hij reed hen kris kras
door het dorp om tot slot bij theetuin De
Brinkhoeve in Wier halt te houden,
waar het gezelschap een warm onthaal
wachtte en de innerlijke mens kon worden aangesterkt. Rond de klok van acht
uur werd station ’t Heechhout weer bereikt. De volksdansgroep telt 30 leden
en oefent iedere dinsdag van 14.0016.00 uur in ’t Heechhout. Nu is het vakantie, maar de tweede dinsdag in september gaat het weer los.
Foto Romy Koopmans

Dorpskrant Op ’e Roaster / Nieuwsblad De Bildtse Post
Het is al weer juni. Terwijl ik dit schrijf
staat naast mij een horde mensen zich
in te schrijven voor de avondvierdaagse. Het is een aardige drukte. Terwijl
Dirk Lammert en Marjette de auto voor
de koek en sopie inladen denk ik na
over wat ik verder in dit stukje zal
schrijven. Gelukkig heb ik een lijstje
met punten.
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Schoolreisjes Fûgelsang

hof: Levensmiddelenpakket ter waarde
van € 30,- van Spar Van Wigcheren.

Piipskoft Zomerkamp

Avondvierdaagse

Piippraat

Laten we eerst even ingaan op de
Avondvierdaagse. Er zijn voor de eerste
avond al 85 inschrijvingen. Dat gaat
dus de goede kant op. Er waren ook al
een aantal leuk verklede deelnemers,
die weer strijden om de felbegeerde bokaal. We hopen zeker dat het vrijdag
mooi weer wordt. Er zullen dan maar
liefst 60 kleuters staan te trappelen om
met Bert en Ernie achter het korps aan
te lopen. Op onze website: kunt u de foto’s vinden.
Waarschijnlijk zijn wij de afgelopen periode ook bij u door de buurt geweest
om donateurs te werven. Door deze actie hebben wij er 95 nieuwe donateurs
bij gekregen, hiervoor onze dank. Was

u niet thuis terwijl wij langs gekomen
zijn, dan kunt u alsnog donateur worden. Neem om donateur te worden
contact op met onze penningmeester
Dirk Jan Holwerda (Piip 8).
Onder onze donateurs hebben we ook
een paar prachtige prijzen verloot, die
zijn aangeboden door de lokale ondernemers. Hier een overzicht van de prijzen en de winnaars.
3e prijs H. Visser: Waardebon ter waarde van € 10,- van Schoonheidssalon
Grietje; 2e prijs R. Petershon-Abma:
Een fijn pakket van bakker Wijnsma ter
waarde van € 20,-; 1e prijs K. Nieuw-

was het afgelopen jaar de leerkracht
voor gedeeltelijk groep 4 en 6. ’s Middags was er een kinderreceptie voor deze beide groepen. De kinderen boden
het bruidspaar een zelf beschilderd
servies aan en zongen prachtige liederen. ’s Avonds waren alle kinderen en
hun ouders uitgenodigd bij de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk in Franeker. Tijdens deze dienst brachten
kinderen uit verschillende groepen een
prachtig lied ten gehore. Het was een
prachtige dag voor zowel het bruidspaar als de kinderen.

10 en 11 juli zal het Piipskoft zomerkamp weer plaats vinden. Het wordt dit
jaar een ”magisch” kamp. Wij hopen
ook deze keer weer op een groot aantal
deelnemers. Het belooft een prachtig
weekend te worden vol activiteiten
voor de kinderen van de groepen 6, 7
en 8. Heeft u geen opgavebriefje ontvangen, geef u dan op voor 23 juni via
contact@piipskoft.nl. We zijn ook nog
steeds op zoek naar vrijwilligers. Mocht
u ook iets voor de jeugd van Berlikum
willen betekenen neem dan vrijblijvend
contact met ons op via de website of
kom gewoon eens langs!

Op 8 en 9 juni gingen
de groepen 1 tot en
met 7 op schoolreisje. De kleutergroepen mochten heerlijk
spelen in Sanjesfertier. De groepen 3 en 4 gingen naar
Oranjestad en groep 5 tot en met 7
naar Ponypark Slagharen.
Het waren allemaal geslaagde schoolreisjes waar iedereen erg van heeft genoten.
Groep 8 gaat van 17 tot en met 19 juni
een paar nachtjes slapen op Schiermonnikoog.

Jouke van Dijk

Bruidspaar op de Fûgelsang

Schoolreisje, dat willen we wel vaker,
kijk ons!

Vrijdag 5 juni was het zover, juf Henriëtte de Witte stapte in het huwelijksbootje met Arjan Jorritsma. De bruid

Juf trouwt en dat zal ze weten. We komen allemaal!

De winnaars van het levensmiddelenpakket aangeboden door Spar Van
Wigcheren.
De avondvierdaagsewandelaars, wat is
ons dorp toch mooi.

Boktor plaagt
Doopsgezinde Kerk,
daarom geen Tsjerkepaad deze zomer
Wegens de noodzaak houtmolm en
boktor in de dakconstructie en het
kerkgewelf te bestrijden, acht de
Doopsgezinde kerkenraad het niet verantwoord deze zomer over te gaan tot
openstelling van de kerk op zaterdagmiddag in het kader van ”Tsjerkepaed”. Om de boktor uit te roeien moeten krachtige middelen gebruikt worden. Deze zijn niet alleen fnuikend
voor deze schadelijke insecten, maar
ook voor mensen allesbehalve gezond.
De kerk zal dan ook meteen na de
dienst op 5 juli gesloten zijn.
Het spijt de kerkenraad overigens wel,
de openstelling op zaterdagmiddag was
vorige zomer een groot succes, velen
bezochten onze kerk en de historische
tentoonstelling en/of de schilderijententoonstelling van werken van Simon
Kamminga. Wij zien al weer uit naar
volgend jaar, 2010, dan gaat onze kerk
in het zomerseizoen weer open!
Bernard Posthumus

Agendabureau
Het agendabureau is er om gelezen te worden. Geef activiteiten
tijdig door en raadpleeg voor u
iets organiseert het agendabuHelaas hebben we dit seizoen ook enkele negatieve opmerkingen gekregen. reau.

Het is al weer juni 2009 en even geleden dat u iets van ons hoorde. Als bestuur willen we u graag op de hoogte
brengen en houden van het wel en wee
rond ons dorpshuis.
We laten u weten dat Jaap Aagtjes de
voorzittershamer heeft overgedragen
aan bestuurslid Pieter Jan Smit. Jaap
heeft mede voor een enthousiaste herstart van ons dorpshuis gezorgd, maar
kon door andere verplichtingen zijn bestuursfunctie niet verder vervullen. De
vrijgekomen bestuursfunctie is op dit
moment nog vacant. De overige bestuursleden zijn Anton Spindelaar, hij
beheert de financiën, Marja Tinga, zij
beheert het secretariaat, Anneke van
Dijk is als vrijwilliger bijna dagelijks te
vinden in het ’t Heechhout en zij is de
spil en coöördinator van de vrijwilligers
en tot slot Willy Runia, zij beheert de
agenda en verstrekt informatie aan onze gebruikers, ook zij is bijna dagelijks
te vinden in het dorpshuis.

tingen en verenigingen en de jaarlijkse
uitvoering van de toneelvereniging en
de Klimop. Onlangs is het kaatskamp
geweest, ook dit jaar weer een groot
succes. De musicaluitvoeringen van de
beide basisscholen staan op de agenda
en ook is de deur weer geopend voor de
vele 11-stedentochtwandelaars.

Het winterseizoen van ons dorpshuis is
alweer achter de rug. Maar dit betekent
niet dat er momenteel geen activiteiten
meer in ’t Heechhout plaatsvinden. De
agenda is nog altijd goed gevuld. Bijna
elke dag wordt de deur van het slot gedraaid. De soos It Jounsintsje maakt
dagelijks gebruik van het dorpshuis.
Daarnaast wordt ’t Heechhout gebruikt
voor het volksdansen, de ’gymclub’ In
Balance, bijeenkomsten van buurtverenigingen, familiereünies, verjaardagen, het stembureau en de repetities
van de toneelvereniging Elts syn rol, de
(jaar-)vergaderingen van diverse stich-

Het onderhoud van het gebouw vergt
dit jaar veel aandacht. In januari is de
kleine vergaderruimte opgeknapt. De
vloer is voorzien van nieuw tapijt en de
muren zijn opnieuw gesausd. De hele
ruimte is hierdoor opgefrist. In het
voorjaar zijn vier enthousiaste mannen
begonnen met de buitenkant van het
gebouw. Het houtwerk is gecontroleerd
en op sommige plaatsen vervangen.
Het geel en blauw van de deuren en kozijnen wordt in de kleuren van het
nieuwe logo, paars en roze, geschilderd. Gewaagd, maar het werd ook wel
wat suterich……

3 mooie jonge poesjes: 1
cypers met iets wit, een drie
kleur en 1 wit met iets geel,
6 weken, 0518-471296.

Nieuws van
’t Heechhout

Logies met ontbijt Westeinde 10, St.-Jacobiparochie. Tel.: 0518-491057.
www.jacobshoeve.nl

Keurslagerij
Schreiber
Van Harenstraat 31
St.-Annaparochie - 0518-401330

Vleeswarenkoopje:
Bij 150 gram kipfilet
GRATIS 100 gram kipsalade
Special:
Fantastiko = gevulde varkenshaas
100 gram

............................................

SAMEN

Keurkoopje:
3 Kogelbiefstukken
met gratis kruidenboter

.................

Gelukkig horen we ook de goede dingen en de positieve reacties van de gebruikers. Als bestuur zijn we meer dan
tevreden. We zijn trots om te zien dat
de kas goed gevuld is en blijft. Maar zeker ook trots om te horen dat we het
goed doen! We doen het met elkaar en
voor elkaar!!!
Tot zover. Mocht u nog vragen hebben
of een boeking of reservering willen
doen, dan kunt u contact opnemen
met Willy Runia, Fûgelsang 18, 9041
CW
Berlikum,
telefoonnummer:
(0518) 461815.
Voor opmerkingen en/of suggesties
kunt u zich wenden tot het secretariaat: Marja Tinga, Kleasterdyk 26, 9041
VH
Berlikum,
telefoonnummer:
(0518) 461946, E-mail: wiersmatinga@kpnplanet.nl.
Oant sjen.
Het bestuur van
stichting dorpshuis ’t Heechhout

Fuchsia’s

20 soorten, op naam, per stuk € 1,--

Potgrond 40 liter,

normaal € 3,- per zak.
Nu 5 zakken voor maar

Bloemenhuis

Zie ook:
www.antiekgigant.nl

€ 6.
€ 6.

Vaderdagtip:
Leuk gevulde mandjes,
tas gevuld met droge worst soorten
Lekkere broodjes, Turkse pizza, enz.
* VOOR VERS VLEES VAN EIGEN SLACHT
GAAT U NAAR UW KEURSLAGER *
Iedere dag geopend van 8.30-12.00 uur
en van 13.00-18.00 uur
Vrijdags koopavond.
Zaterdags open tot 16.00 uur
DINSDAGS - GEHAKTDAG/WORSTDAG

Zwarte haan met 5 hennen, verschillende kleuren; mooie scharrelkippen, 3 x zilver citroenpel
en 2 x patrijskleur, model
Fries , 25 euro de 6 stuks
en een witte hangoordwergkonijn, 1 jaar jong,
6 euro, 0518-471296.

Gebr. Drijfhout V.O.F.
Waar kwaliteit en gezelligheid
hoog in het vaandel staat!

Met vaste kortingen
- op dinsdag en vrijdag bij het kleuren
- op woensdagochtend en donderdag bij
permanent/ondersteuning
- op woensdagmiddag bij het kinderknippen
GRAAG TOT ZIENS BIJ
Beuckelaerstraat 28
0518-402886
Openingstijden:
Maandag: 10.00-15.00 uur; dinsdag t/m donderdag:
8.30-17.30 uur; vrijdag: 8.30-20.30 uur;
zaterdag: 8.00-14.00 uur

Voor al uw kraanwerk
mobiel
midi
Gespecialiseerd in
Boomrooien
Stobbenfrezen
Takken versnipperen
Levering van
Zand
Woudgrond
Houtsnippers
Bestratingsmateriaal
Drainagebuis
Oudebildtdijk 774,
9079 NC
St.-Jacobiparochie
Tel. 06-50596921

Kultuer en natuer
yn Wier
Dêrnei giet it mei hynder en wein nei it
natuergebiet it Wiersylsterrak, dêr’t in
kuierke makke wurde kin. As gids hat
Anton Sevenster him beskikber steld.
Werom yn Wier is it útstapplak by de

The XXFashion Corner
mode in maten 36 t/m 54.
Net even anders en toch
goed combineerbaar!
Geopend din. t/m zat.
Adres: Oosteinde 31,
St.-Jacobiparochie,
tel. 0518-491337.

Voor
Antiek en curiosa
Koeriersdiensten
Kleine verhuizingen

Krijgsheld

Hoarnestreek 17 A
8854 RP Oosterbierum

Op sneon 27 juny jout de tsjerkekommisje te Wier jo/jim de gelegenheid om
ris yn de sa stadichoan ferneamde âld
tsjerke te sjen.
Om 14.00 oere begjint in beamerpresintaasje oer û.o it astronomysk oerwurk, makke troch de ûnderdûker
Fred Bruijn. Dat oerwurk hinget al
sûnt 1946 oan de Wierster toer, mar de
presintaasje lit alles noch moaier en
dúdliker sjen.

Antiekgigant
BDM Koeriers

0518 - 850 566
06 - 51 98 1660

00

95

Elke donderdag: documentatiecentrum en historisch archief Berlikum
e.o., Vermaningstrjitte 3, open van
19.00-21.00 uur;
Do. 18 juni: Bijzondere ledenvergadering kaatsvereniging Berlikum, 20.00
uur in het clubgebouw;
Ma. 22 juni: Dankjewelconcert Bazuin
m.m.v. de majorettes, jeugdleden en
korps, plein Berlingahiem, 19.30 uur;
Wo. 24 juni: Kofjemoarn in Groene
Kruisgebouw voor 55plussers, 10.0011.30 uur;
Vr. 26 tm zo. 28 juni: Kermisweekend;
Aginda:
za 27 jun: vanuit kerk Wier: Kultuur en
Natuur, 14.00 uur;
Wo. 1 juli: reisje (middagtocht) Zonnebloem, opgeven bij Griet Rondaan,
461668;
Zo. 23 aug.: Openlucht dienst achter
de kruiskerk, 09.30 uur;
Wo. 26 aug.: Kofjemoarn in Groene
Kruisgebouw voor 55plussers, 10.0011.30 uur;
Za. 12 sept.: Glazenstadloop bij de kassen, vanaf 14.30 uur;
Za. 26 sept.: Orgelconcert met Everhard Zwart, Kruiskerk, 20.00 uur;
Za. 10 okt.: 75 jarige jubileumuitvoering van gymvereniging Berlikum in ’t
Heechhout;
Za. 7 nov.: Orgelconcert in Koepelkerk
met Jan Jongepier, 20.00 uur.
Zo. 13 dec.: zondagmiddag adventsconcert Bazuin;

€ 10,--

€ 2.30

Keurtip:
1 pond gehakt + 4 kipschnitzels
............................................

Misschien terecht, maar voor ons erg
jammer. Het bestuur en zeker ook de
vrijwilligers doen hun uiterste best,
meer kunnen we niet doen. Als er dan
iets niet helemaal loopt zoals het hoort,
tja, we zijn en blijven nog altijd vrijwilligers! We kunnen alleen maar hopen
en verwachten dat u daar als gebruiker
of gast begrip voor kunt opbrengen. De
opmerkingen hebben en houden onze
aandacht.

Bouwvergunning nodig?
Wij verzorgen voor u de
complete aanvraag bouwvergunning:
tekeningen, berekeningen,
Kade 13 - St. Annaparochie - 0518 - 403914 invullen formulieren,
06 - 53817392 overleg met gemeente en
Welstandscommissie.
Erkend elektrotechnisch installateur
Voor nieuwbouw, verbouwingen en uitbreidingen
van woningen en kantoorof bedrijfspanden.
Geen lange wachttijden,
redelijk tarief.
Genieten met regionale en Fair-Trade
Bel voor een vrijblijvende
ingrediënten op het mooiste plekje van
afspraak.
Marie Dijkstra,
het Bildt aan de voet van de zeedijk
0518-432032.

21 juni Vaderdag
Verwen vader
met een (h)eerlijk diner
of diner cadeaubon

PARKET

www.dezwartehaan.nl
info@dezwartehaan.nl
Wij zijn dinsdag tot en met zondag
vanaf 12.00 uur geopend
(maandags gesloten m.u.v. feestdagen).

De kommisje Marcel Helderman,
Juc Rodenhuis en Simy Sevenster

GRAMSBERGEN
DAKBEDEKKINGEN
TZUM — ☎ 0517-452526
DAKBEDEKKING met
10 JAAR GARANTIE

voor

Vraag vrijblijvend prijsopgave.

DE ELECTRISCHE FIETSEN SPECIALIST
VAN NOORD- WEST FRIESLAND

- Sparta
- Batavus
- Koga-miyata
UIT VOORRAAD LEVERBAAR
EN GRATIS
HAAL- EN BRENGSERVICE

NIEUW!
de Sparta ION XGT

(waarde door u zelf te bepalen)
Restaurant De Zwarte Haan
Nieuwebildtdijk 428
St.-Jacobiparochie
Telefoon: 0518-401649

Brinkhoeve, dêr’t noch noflik neisitten
wurde kin as jo dat wolle. Jo kinne jo yn
’t foar opjaan by Ali Groeneveld, Lautawei 36 9043VP te Wier, tel. 0518461317 of email y.f.m. de organisaasje.
De kosten bedrage 5 euro per persoan
en 1 euro foar in bern.
Graach oant sjen!

Huren, schuren, lakken met

Het DHZ-systeem voor
renovatie en behandeling
van uw parket of
plankenvloer
te huur bij:
IJZERWAREN
GEREEDSCHAPPEN
EN MACHINES
VOOR INDUSTRIE,
LANDEN TUINBOUW
St.-Annaparochie
Van Harenstraat 20
Tel. 0518-401437
www.platstanne.nl

Openingstijden per 01-04-09

ma: 13.00 - 18.00 uur
di t/m vr: 09:00 - 18:00 uur
(vrijdag koopavond)
za: 09:00 - 17:00 uur

Buorren 75 - Tzummarum
Tel: 0518-481478

