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AuTTek vof: Automatiserings- en Tekenbureau biedt ook mogelijkheden voor de 

particulier 

Dat bedrijven de weg naar AuTTek vof, aan de Jetskereed 1 te Berltsum weten 

te vinden is wel duidelijk. Het bedrijf draait op volle toeren. Maar voor de 

particulier heeft AuTTek vof ook veel te bieden. Om daar iets meer over te 

vertellen moeten we het bedrijf eerst beter leren kennen. Wat voor bedrijf is 

AuTTek vof en wie zijn de gezichten achter AuTTek vof.?  

Zoals de naam ons al verklapt richt het bedrijf zich op twee takken: tekenen en 

automatiseren. Voor beide takken zijn de werkzaamheden zeer divers. Tekenen is 

natuurlijk een computergestuurd proces: ze maken zowel gebruik van AutoCad (2D) als 

van in Inventor (3D). Ze verzorgen werkzaamheden op verschillende gebieden zoals: 

apparatenbouw, machinebouw, leidingwerk en transportbanden. Automatisering; daarbij 

moet u denken aan het plaatsen, repareren van apparatuur maar ook het verzorgen van 

netwerken, verhelpen van storingen en verzorging van systeembeheer. De eigenaren van 

AuTTek vof. zijn René Visser uit Marsum en Sake Holwerda uit Minnerstga. Al jaren 

geleden kwamen deze twee heren elkaar tegen. René werkte op de tekenkamer bij de 

FIB waar Sake Holwerda als stagiair de praktische kneepjes van het vak mocht leren. Al 

snel was er een positieve klik tussen deze twee heren. De verlegen kantjes van Sake 

Holwerda werden al snel minder door de leuke en vooral humoristische samenwerking 

tussen die twee. Later kwam Sake in dienst bij de FIB en werden ze collega‟s. De intentie 

om samen een bedrijf te beginnen is niet in die periode begonnen. Daar gaat voor beide 

heren nog een hele geschiedenis aan vooraf. René besloot dat het beter was de FIB te 

verlaten en vervolgde zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf. Het noodlot sloeg toe 

toen René door de gevolgen van een ernstig auto ongeluk werd afgekeurd. In 1998 

besloot René het roer om te gooien. Hij wilde zijn taak als huisvader van het gezin 

combineren met een eigen onderneming. Hij kwam toen al snel weer in contact met Sake 

Holwerda die ondertussen ook een eigen bedrijf was begonnen. Eerst in samenwerking 

met twee andere personen en later als éénmansbedrijf. Sake werkte vanuit zijn woning 

in Minnertsga. De twee heren wisten elkaar zakelijk ook te vinden en hadden een nauwe 



samenwerking. Ze hielpen elkaar bij verscheidene klussen, genoten weer opnieuw van 

die goede samenwerking zoals het voorheen bij de FIB ook was geweest. Uiteindelijk 

besloten ze dan ook om in 2008 samen als één bedrijf verder door te starten. Allebei nog 

vanuit de eigen woning. Toen kregen ze van Klaas Zijlstra de mogelijkheid om het 

voormalige pand van Joostema te huren. Dit bleek een gouden oplossing; werk en privé 

werden weer twee verschillende zaken en de samenwerking met de bedrijven op het 

industrieterrein werd nog eenvoudiger. René en Sake zijn een gouden duo; weten precies 

hoe ze een klus willen aanpakken en kunnen stil zwijgend samenwerken. De ideeën 

komen altijd overeen en vaak hebben ze dan ook dezelfde gedachten over de 

werkzaamheden binnen het bedrijf. Maar wat heeft AuTTek vof allemaal in petto voor de 

particulier van Berltsum en omstreken? Met die vraag was ik dit artikel begonnen. Op het 

gebied van tekenen kunt u bij hen terecht voor onder andere sterkteberekeningen en het 

maken van technische tekeningen. Op het gebied van automatisering is de webshop wel 

aantrekkelijk. Daar kunt u kantoorartikelen op het gebied van automatisering bestellen. 

Wilt u liever face to face zaken doen dan stapt u even op de fiets en gaat u naar de 

winkel aan de Jetskereed 1. Daar kunt u bijv. u inkcatridge, papier, etiketten of andere 

kantoorbenodigdheden op het gebied van automatisering kopen. Alle merken kunnen 

worden besteld dus niets is onmogelijk. Voor een volledig overzicht moet u eigenlijk even 

een bezoekje aan de website brengen. Dit kan via de site www.berlikum.com onder het 

kopje „werken‟ categorie „automatiseren, opleidingen, trainingen bedrijven‟ of 

rechtstreeks via www.auttek.nl. Verder beschikken ze over een printservice met o.a. een 

grootformaatprinter om tot A0-formaat te kunnen printen. Voor service en reparatie aan 

de computer is AuTTek vof ook een goede keus. Kortom AuTTek vof heeft Berltsum heel 

veel te bieden. 

Jeanet Terpstra 

 

 

 

 

Berltsum krijgt weer hondenschool  

Na een korte onderbreking gaat deze maand in Berltsum weer een 

hondenschool van start. Dit op het veldje naast de ijsbaan, hetzelfde veldje 

waar jarenlang met honden getraind werd. De naam Rintje Rekker zal in dit 

verband bij vele hondenbezitters een belletje doen rinkelen. De oude 

hondenschool is vorig jaar gestopt. Twee Bildtkers uit St. Annaparochie, Gerda 

Rienstra en Hillechien Oppers nemen deze maand het stokje over en onder de 

naam H & G Hond en Gedragstraining bieden zij diverse hondencursussen aan.   

 

http://www.berlikum.com/
http://www.auttek.nl/


Beide dames hebben veel met honden en alle twee de nodige opleiding en ervaring. Zo 

volgde Gerda gedrags- en psychologische cursussen voor honden en werkt zij als 

diertherapeut. Hillechien volgde afgelopen jaar een cursus aan de Martin Gaus academie 

en liep stage bij de Kynologen Club Friesland te Leeuwarden. Gerda en Hillechien deelden 

de droom om meer met honden te gaan doen, in hun zoektocht naar een geschikte 

locatie kwamen zij terecht in Berltsum en vanaf dat moment ging het balletje snel rollen. 

Deze maand gaat de eerste cursus van start. 

Het cursusaanbod bestaat uit een puppycursus 8-14 weken; gedrag en gehoorzaamheid 

A; gedrag en gehoorzaamheid B; gehoorzaamheid en spel; ringtraining; gedrag; 

clickertraining; kind en hond.  

Bij de puppycursus wordt spelenderwijs een aantal vaardigheden geoefend en de hond 

maakt kennis met geluiden van slaande deksels, een klapperpistool en uiteraard met 

andere pups. Vaardigheden en ervaringen die later van pas komen. Met iets oudere 

honden kunnen gedrags- en gehoorzaamheidscursussen worden gevolgd. Voor mensen 

die met hun hond naar shows willen, is de ringtraining bedoeld. Hoe presenteer je je 

hond, jezelf om een zo goed mogelijk resultaat te halen, zijn items die hier centraal 

staan. Een cursus kind en hond, waarbij Gerda met haar eigen New Foundlander werkt, 

leert kinderen hoe ze met een hond moeten omgaan.  

Als kinderen bang zijn voor honden, komt dat niet zelden door het bangige gedrag van 

hun ouders ten opzichte van honden en dat vindt Gerda jammer. Daarom is ze van plan 

om ook naar scholen te gaan om in de klas kinderen van circa 4-6 jaar kennis te laten 

maken met de viervoeters.  

Er zijn genoeg redenen om met de hond op cursus te gaan. Praktijkvoorbeelden te over: 

hond luistert niet, komt niet, trekt, noem maar op. En wat te denken van die 

onweerstaanbare pup die opgroeit tot een onhandelbare hond die zijn baas tot wanhoop 

drijft. Op de hondencursus wordt een aantal vaardigheden aangeleerd, op een voor baas 

en hond plezierige en leerzame manier. Tegenwoordig wordt bij de training van honden 

veel gebruik gemaakt van het beloningssysteem, waarbij de clicker een belangrijke rol 

speelt. Gewenst gedrag wordt direct beloond met een click en wat lekkers. H & G werkt 

volgens dit principe. 

 

Gerda gebruikt de clicker ook veel bij honden met gedragsproblemen. Honden die 

hiermee te kampen hebben pakt ze individueel aan, in nauwe samenwerking met hun 

baas of bazin. Met de clicker bereikt ze bij een gerichte training vaak al na een kwartier 

een verbluffend resultaat. Als de hond weet hoe het hoort, moet ook de baas dat leren en 

dat stukje begeleiding is bij Gerda in ervaren handen.  

Ze kan mensen daarnaast begeleiden bij de aanschaf van een hond. Vaak is er de 

hondenwens, maar welk ras past bij welke baas, bij welk gezin? De ene hond is de 

andere niet, net zoals de ene baas de andere niet is. Een hond blijft evenwel altijd een 

hond en vooral in relatie tot (kleine) kinderen mag dat nooit worden vergeten. „Ik kan er 

niet genoeg op hameren‟ vertelt Gerda. „Honden zullen sowieso geen bevelen aannemen 

van kinderen tot een jaar of zeven. Een klein kind staat in de roedel lager in rang dan de 

hond. Tussen 7-12 kan de relatie per hond verschillen. Vanaf een jaar of 12 is een kind in 

staat zijn hogere rangorde te bevestigen‟ vervolgt ze. Dat is ook de reden waarom de 

minimum leeftijd voor de cursussen 12 jaar is. 

 

Gerda heeft geen winkel aan huis, maar ze is wel verkooppunt voor biologisch 

hondenvoer van het merk Farmfood. Op gebied van medicijnen is ze altijd op zoek naar 

homeopathische oplossingen voor problemen. Zo ontdekte ze onlangs een 

homeopathische remedie voor honden met vuurwerkangst. Het middel werkt perfect. Ze 

heeft ook een dito middel gevonden om de symptomen van dementie bij honden te 

verlichten.  

 

In de loop van het „hondeninterview‟ wordt al snel duidelijk dat Gerda‟s toch al brede 

werkterrein verder gaat dan honden alleen. Zo is ze een verwoed fotografe, een uit de 

hand gelopen hobby. Op aanraden van kenners leidden opvallende resultaten tot de 

aanschaf professionele apparatuur en opdrachten, veelal via mond op mond reclame. Ze 



fotografeert onder andere voor het clubblad van de honden paasshow in het FEC in 

Leeuwarden en voor de Vrijehuizenmarkt. Ze fotografeert in haar studio of bij mensen 

thuis. Verder wordt ze gevraagd voor trouw- en rouwreportages. Het ene blij, het andere 

verdrietig, maar beide een waardevolle herinnering. Gerda vindt het belangrijk dat haar 

fotowerk ook voor mensen met een smalle beurs toegankelijk is, daarom hanteert ze 

redelijke tarieven.  

 

Achter hun woning aan de Statenweg heeft Gerda ook nog een shiatsu praktijk. De 

klanten komen van heinde en ver. Vaak combineert Gerda een shiatsu behandeling met 

een klassieke bindweefsel massage, wat regelmatig leidt tot opmerkelijke resultaten. „Het 

is hier soms net Lourdes‟, lacht Gerda. Volwassenen én kinderen kunnen voor tal van 

problemen in de shiatsu praktijk terecht, van rug- tot slaapproblemen, van 

spanningshoofdpijn tot vermoeidheidsproblemen. Informatie over Gerda‟s shiatsu 

praktijk, over haar werk als diertherapeut en homeopathie bij dieren is te vinden op 

www.althea-praktijk.nl.  

 

Terug naar de hond. De eerste cursusdag in Berltsum is 23 januari. Wie hierover 

informatie wil, of zich op wil geven, kan terecht op www.hghondentrainingen.nl, het 

startpunt voor welopgevoede honden en blije bazen in Berltsum en omstreken. 

RA 

 

 

 

 

Berltsum, blik in de historie 

Muziekvereniging Klimop 

De redactie van Op ‘e Roaster ontving van dorpsgenoot Watse Posthumus een schat aan 

informatie over de Berltsumer historie. Deze informatie vormt de basis voor onze nieuwe 

rubriek ‘Berltsum, blik in de historie’. Op www.berlikum.com, menu ‘recreatie en cultuur’, 

submenu ‘documentatiecentrum’ verzamelen wij de afleveringen, zo mogelijk gelardeerd 

met foto’s, zodat u ze altijd en overal rustig kunt nalezen en/of bij anderen aanbevelen. 

 

Het was 10 december 1896 dat fanfarekorps Klimop zijn eerste uitvoering hield, thuis bij 

L. Bakker. Eerder dat jaar, in juli, was het korps opgericht en uiteraard was het 

repertoire na krap een half jaar oefenen nog niet erg uitgebreid. Maar het daverend 

applaus na elk van de gespeelde stukken bewees het bestaansrecht van het korps. Bij dit 

eerste optreden kreeg het korps versterking van zanggezelschap Harmonie, wat door de 

aanwezigen ook zeer werd gewaardeerd. Zowel korps als koor stonden onder leiding van 

G. Groenewold. Meester Groenewold was hoofd van de openbare school, koster, organist 

en bekleedde vervolgens nog tal van andere kerkelijke functies binnen de hervormde 

kerk. Daarnaast stond hij als oprichter aan de wieg van Klimop.  

De vuurdoop werd besloten met een geanimeerd bal en perspectief voor de toekomst.   

 

Een paar maanden later „overvielen‟ vijf jongedames de blazers tijdens een 

repetitieavond met de mededeling dat het bestelde vaandel klaar was en in aanwezigheid 

van degenen die een financiële bijdrage hadden geleverd, overhandigd kon worden.  Zo 

kon het zijn dat dorpelingen donderdag 18 en zondag 21 maart 1897 naar de herberg 

met bovenzaal togen van kastelein Durk Visser. Deze herberg, „It Metalen Krús‟ geheten, 

was gevestigd in de Buorren (tegenwoordig nummer 60). Er was voor deze gelegenheid 

een avond voor getrouwden en een voor niet-getrouwden. De bijeenkomsten werden 

geopend door de juffers Joukje Boomsma en Janke Runia. Het vaandel werd overhandigd 

aan de voorzitter van het korps, de heer A.R. Turkstra (deze had zijn bakkerij in het 

thans afgebroken huis op de hoek van de Kússtrjitte.), die het kleinood in beheer mocht 

nemen. 

De avond werd vervolgens ingevuld met toneelstukjes en voordrachten door de 

vrouwelijke leden van de vaandelcommissie, geholpen door een aantal korpsleden en 

begeleid door de heren Anema en Van der Mey op viool en piano. En uiteraard liet het 

http://www.berlikum.com/


korps bij deze gelegenheid ook van zich horen. Een in die tijd tabloid vivant (levend 

schilderij) omlijst met Bengaals vuur maakte de avond compleet. De dames van de 

vaandelcommissie werden voor hun inspanningen beloond met het erelidmaatschap van 

Klimop. Beide avonden trokken in totaal zo‟n 499 mensen. 

 

5 April 1897 liep ging Klimop voor het eerst door het dorp, waarbij de vaandeldrager de 

muzikanten voorging. De aanwezigheid van honderden dorpsgenoten langs de route 

moeten een enorme stimulans zijn geweest.   

 

 

 

Wonen Noordwest Friesland werkt aan leefbaarheid 

Op maandag 23 november werd de redactie van de website getipt door een 

alerte buurtbewoner, die in de Nijebuorren woont. Hij meldde dat er met een 

kraan de kleine tuinen van acht markante woningen aan de Nijebuorren op de 

schop neemt. Toen wij als redactie contact opnamen met Folkert Schat, 

leefbaarheidscoördinator van Wonen Noordwest Friesland, bleek er veel meer 

achter dit verbeteringsplan te zitten. Dit tuinplan in de Nijebuorren is een pilot-

project. Hieronder een uiteenzetting hoe dit project is verlopen. 



Van de onderhoudsmensen die werkzaam zijn bij Wonen Noordwest Friesland, kreeg 

Folkert Schat een aantal signalen. De kleine voortuinen van de acht woningen aan de 

Nijebuorren zouden wel eens een opknapbeurt kunnen hebben. Veel projecten op het 

gebied van leefbaarheid worden uitgevoerd in samenwerking met o.a. de gemeente 

Menaldumadeel en dorpsbelangen. Tot nu toe was er nog altijd sprake van samenwerken 

van verbeteringen op openbare grond. Bij de Nijebuorren gaat het om verbetering en 

vernieuwing van acht voortuinen van Noordwest Friesland zelf. De oude situatie van de 

kleine tuinen was dat er sprake was van veel diversiteit aan verjaarde beplanting en 

struiken. Met alle bewoners aan de Nijebuorren is overleg gevoerd over het 

verbeteringsplan en er was sprake van unanieme instemming. Het voorstel is na overleg 

een paar keer aangepast en uiteindelijk kwamen de bewoners en Folkert Schat uit op 

verzinkte hekwerken en nette bestrating passend bij deze karakteristieke woningen. 

Pieter Mark Claus, een bewoner aan de Nijebuorren 2 geeft een korte uiteenzetting van 

dit project: „Vooraf is er goed met de bewoners afgestemd hoe het tuinplan er uitziet en 

waar en wanneer de uitvoering is. Alles is uitstekend verlopen. Het zijn maar kleine 

tuinen van 1 bij 3 meter. Alles is nu functioneel, uniform en strak uitgevoerd en daardoor 

heeft dit gedeelte weer een goede uitstraling‟. Ook Folkert Schat geeft aan dat dit 

pilotproject hiermee geslaagd is, omdat hiermee de leefbaarheid voor buurtbewoners in 

dit gedeelte van het dorp bevorderd wordt. Folkert Schat geeft aan dat er nog meer 

projecten in Berltsum bijna afgerond zijn op het gebied van leefbaarheid. Zodra deze 

afgerond zijn, zal dorpskrant Op „e Roaster u hierover informeren. 

Hieke Osinga-Greidanus 

 

 

 

 



Nieuwhof Planning lanceert nieuwe dienst OPRJOCHT 

Frans Nieuwhof is vanaf 2001 gevestigd aan It Koartlân 9 te Berltsum. Zijn 

gelijknamige bedrijf Nieuwhof Financiële Planning heeft de nodige 

ontwikkelingen doorgemaakt. Nieuwhof is gespecialiseerd in het geven van 

advies op het gebied van inkomens- en vermogensplanning, 

samenlevingscontracten, huwelijkse voorwaarden en testamenten, 

nalatenschap, financiële en pensioenplanning. Nu komt er een nieuw product 

bij: OPRJOCHT. Dat houdt in: ècht onafhankelijke hypotheekplanning zonder 

productverkoop.  Sandra Frankena, junior financieel planner, zal de 

contactpersoon zijn omtrent deze nieuwe dienstverlening. 

De afgelopen jaren/maanden heeft Frans Nieuwhof opgemerkt dat er in de bank- en 

verzekeringswereld veel woekerpolissen, omvallende banken en onbetrouwbare 

verzekeraars zijn. Klanten krijgen daardoor wantrouwen en stellen zichzelf de vraag of zij 

nog onafhankelijk advies krijgen als het om grote bedragen gaat bij het afsluiten van een 

hypotheek. OPRJOCHT werkt met een uurtarief en de klant weet daarom precies waar hij 

aan toe is. Het bedrag dat de klant moet betalen is fiscaal aftrekbaar en daardoor wordt 

de helft terugbetaald. Voordeel is ook dat Frans Nieuwhof en Sandra Frankena de 

goedkoopste en kwalitatief de beste mogelijkheid voorstellen. OPRJOCHT heeft geen 

relaties met banken en verzekeraars. Ook de voorkeur van de klant voor een bank of 

verzekering worden daarom onderzocht naast andere opties. Het voordeel van een 

financieel vergelijkend onderzoek op het gebied van hypotheken zijn zo gemakkelijk 

terugverdiend. Uiteindelijk maakt de klant zelf de keuze. Dat is het concept van 

OPRJOCHT: ècht onafhankelijke hypotheekplanning. Noemenswaardig is ook dat 

Nieuwhof Financiële Planning aangesloten is bij de Vereniging van Onafhankelijke 

Financiële Planners (=VOFP). Als de klant bij de Consumentenbond vraagt naar 

Onafhankelijke Financiële Adviseurs, dan komt ook het bedrijf Nieuwhof Financiële 

Planning in deze lijst voor. Voor de klant is Nieuwhof Financiële Planning daarom een 

ècht onafhankelijk bedrijf om vóór de hypotheek af te sluiten zich hier nader te 

informeren. Voor nadere inlichtingen bij de VOFP gaat u naar www.vofp.nl en voor 

gedetailleerde informatie over Nieuwhof Financiële Planning en OPRJOCHT kunt de 

website www.nieuwhofbv.nl bezoeken. 

Hieke Osinga-Greidanus 

http://www.vofp.nl/
http://www.nieuwhofbv.nl/


 

 

 

Rijdende kaaskoopman Jetse Andringa verkoopt uit het vuistje 

In het prachtige sneeuwdecor van de huidige winterperiode komt de nieuwe rijdende 

onderneming van Jetse Andringa  goed in beeld. Zijn felrode kaasbus met gele opschrift 

vormt een groot contrast met de smetteloze witte Friese wereld en verwerft zich hiermee 

onbedoeld, maar niet minder welkom, een stukje extra reclame. Pas een maand is de 37 

jarige Jetse Andringa onderweg met zijn nieuwe tak van arbeid en het zelfstandige 

bestaan als kaasverkoper bevalt hem opperbest. Kaas, eieren, nootjes, droge worst, 

kruidenboter en zelfs wijn zijn onderdeel van zijn rijdend assortiment. Zijn 

klantenbestand groeit gestaag en het verkoopschap lijkt hem op het lijf geschreven. Zijn 

afzetgebied beslaat de dorpen in Franekeradeel en natuurlijk vormt Berltsum en 

omstreken de basis van zijn onderneming. Het begin is hoopvol en bovenal is het plezier 

in zijn nieuwe baan het hoofdbestanddeel van zijn tevredenheid. “Ik mei graach yn 

kontakt mei de minsken wêze en it ferkeapjen leit my goed.” Zijn vrouw Monique kan dit 

alleen maar beamen: “Jetse kan altijd goed praten. Dat komt hem nu goed van pas.” 

De  carrièreswitch van Jetse Andringa kwam eigenlijk uit het niets vallen want met 

tevredenheid werkte hij alweer ruim tien jaar samen met Douwe Runia voor Horticoop. 

En hoewel het de laatste periode, mede door de recessie en het uitblijven van de 

aangekondigde uitbreiding van het kassengebied rond Berltsum, iets minder draaide zat 

er bedrijfsmatig nog altijd wel enige groei in het bedrijf. Toch werd het huurcontract van 

de bedrijfsruimte van Runia door Horticoop niet verlengd en dit betekende het einde van 

het bedrijf in Berltsum. Voor het gezin Andringa een hard gelag en de noodzaak om naar 

ander werk uit te zien. In zijn werk bij Horticoop had variatie de boventoon gevoerd door 

de verscheidenheid aan werkzaamheden. Enig boekhoudkundig werk, het verwerken van 

de orders en daarbij het bezorgen van de goederen voor de glastuinbouw in regio Noord  

brachten “fleur” in zijn werkritme. Na enige tijd kwam iemand met de terloopse 

opmerking dat het rijden met de kaasbus wellicht iets voor Jetse zou zijn. Jetse Andringa 



wist dat Leendert van Wieren uit Ried ook enkele jaren met de kaasbus had gereden en 

besloot informatie bij hem in te winnen. Leendert was vanwege rugklachten gestopt met 

de kaasverkoop, maar was over het werk zeer enthousiast. De kaasgroothandel uit 

Oosterwolde bleek  achter het concept te staan en na enkele gesprekken en bezoeken 

over en weer was de nieuwe dienstbetrekking een feit. Het deed Jetse weer even 

terugdenken aan zijn vroegere vakantiewerk bij “Douwes Fruitschuur” in 

St.Annaparochie. “Doe ha ik wol leard om te ferkeapjen en yn de winkel mei minsken om 

te gean.” Aanvankelijk leek Jetse de boekhoudwereld in te gaan maar hij belandde na 

zijn schoolperiode bij Faber schoonmaakbedrijf in Berltsum. Met een tussenpoos in het 

leger werkte Jetse hier een aantal jaren totdat hij werk vond bij schoonmaakbedrijf 

Buwalda in Franeker.  Bij Horticoop kwamen de kwaliteiten en talenten van Jetse nog 

meer tot hun recht door de verscheidenheid van genoemde activiteiten. En dan nu dus 

een nieuwe uitdaging. Samen met zijn vrouw Monique en kinderen Douwe Lammert en 

Nathalie hebben zij alweer 11 jaar hun thuisbasis aan de Buorren 15 in het huis waar de 

“beppe” van Monique  als voorlaatste bewoner heeft gewoond. De ouders van Monique 

(familienaam Quarré) kwamen oorspronkelijk ook uit Berltsum en  hebben nu een 

naaimachine winkel in Franeker. Ondernemerschap zit dus enigszins in het bloed en is 

ook een voorwaarde om met een eigen bedrijf succesvol te zijn. De groothandel in 

Oosterwolde stelt voor Jetse de bus beschikbaar en zorgt iedere week voor de 

aanlevering van de kaas en aanverwante producten. De kosten van de koelcel komen 

voor eigen rekening maar het moederbedrijf verzorgde wel de aankoop. Een eenvoudig 

concept waarvan het mogelijke succes uiteindelijk op de schouders van de ondernemer 

rust. Iedere maand is er dan nog een bijeenkomst van de verschillende kaasverkopers uit 

de afzonderlijke rayons waarin uitwisseling van ervaringen en saamhorigheidsgevoel 

centraal staan. Langzamerhand bouwt Jetse zijn klantenkring op en na verloop van tijd 

zou er een vaste route en klantenbestand moeten ontstaan waarvan genoeg opbrengsten 

kunnen worden gegenereerd om van te leven. Het werk vraagt daarbij ook enige 

flexibiliteit. “Je begjinne nei njoggenen want de minsken moatte al fan bêd wêze fansels. 

Je ride je rûte mar it wol ek wolris barre dat je jûns skille wurde foar in bestelling, as 

oars noch efkes wat fuortbringe moatte. Mar dat heart derby fansels.” Naast de opzet 

van het eigen bedrijf is het gezin Andringa ook veel tijd zoet met het fokken van het 

Japanse poolhondenras Akita. Het is van oorsprong een jachthond met een eigenzinnig 

en dominant karakter. De opvoeding van deze hond vergt dan ook een consequente 

benadering en een strakke hand.”Fan dizze soart hawwe wy der sân. Der fokje wy mei  

en sa no en dan is der wêr in nest mei jonge hûntsjes dy‟t dan wer ferkocht wurde. We 

sitte ek by de Akita klub en dogge ek mei oan tentoanstellingen yn binnen en bûtenlân. 

Sa hawwe wy al in protte prizen wûn. In goede opfieding is alles en dan hast der in hiele 

goede hûn oan. Trou en fertrouwd mei bern. “ Momenteel voert echter de kaashandel 

van hun eigen bedrijf de boventoon. In een maand tijd heeft de kaasbus alle mogelijke 

weersomstandigheden getrotseerd. Harde wind, overmatige regenval, zon en momenteel 

de barre winteromstandigheden. De sneeuw levert momenteel zijn positieve bijdrage aan 

de herkenbaarheid van de kaasbus, maar ook als straks de sneeuw gesmolten is moet de 

kaasbus een begrip worden in Berltsum en omstreken. Met Jetse Andringa  daarbij als 

een volleerd marktkoopman in zijn rijdende delicatesse winkel lijkt succes verzekerd!                                                                                                                             

JAN J. 

 

 

 

 

Prijswinnaars Op ‘e Roaster puzzel bekend 

2009 was het 20 jaar geleden dat Dorpskrant Op 'e Roaster werd losgeweekt van 

Berlikumer Belangen en verder ging als zelfstandige stichting. Als redactie vonden we dit 

reden voor actie en dat deden we in de vorm van een prijsvraag. Deze prijsvraag stond 

in de krant van november 2009. Dat onze krant niet alleen door inwoners van Berltsum 

gelezen wordt bleek uit vele reacties van buiten Berltsum. We willen alle deelnemers 

bedanken voor de deelname. Uit alle goede inzendingen hebben we drie gelukkige 

winnaars blij gemaakt met een bedrag van 20 euro. Maandagavond zijn Romy en Jeanet 



uit naam van de gehele redactie op pad gegaan om de winnaars thuis te verrassen. De 

winnaars zijn: Mevr. M. Lautenbach-Osinga; Mevr. P. Herder uit Berltsum en de heer T 

Wielinga uit St. Annaparochie. 

 

 

 

 

Ik jou de pin troch 

deze maand een bijdrage van Beitske 

Stuursma 

Hallo! Vorige maand kreeg ik de pen 

aangeboden door Jouke van Dijk, en hier 

ben ik dan. Mijn naam is Beitske 

Stuursma en ben 22 jaar. Voor 

sommigen bekend, en voor velen (nog) 

onbekend, aangezien ik geen echte 

Berltsummer ben. Inmiddels woon ik al 

dik een jaar in Berltsum, en het wordt 

nou wel eens tijd om mijzelf te 

introduceren bij diegenen die mij niet 

kennen. Misschien hebben jullie mij al 

eens door Berltsum zien rijden, met mijn 

knalrode haar in mijn knalrode 

peugeotje. Maar wat doe ik hier 

eigenlijk? Daar is maar een antwoord op: 

de liefde heeft mij hier gebracht. Ik kom 

namelijk uit Engwierum, en ben via een 

omweg terecht gekomen in Gorredijk, 

waar ik samen heb gewoond met 

Dieuwke Brouwer. Via haar heb ik mijn 

vriend Johannes Born leren kennen, en 

na een jaar woonde ik in Berltsum. Dat is 

weer heel wat anders dan Engwierum, 

Beetsterzwaag of Gorredijk. Samen met 

Johannes ben ik op de Bitgumerdyk bezig 

om (ons nieuwe) een oud huis te 

verbouwen.  

Mocht u nog interesse hebben in een leuke starterswoning, dan staat er in de Buorren op 

nr. 35 nog een te koop (kleine suggestie).  

Naast al dat verbouwen heb ik ook nog tijd om te werken. Ik werk momenteel al weer 

bijna 3 jaar in Burgum bij de Brink, een instelling voor verstandelijk gehandicapten met 

een zintuiglijke beperking. Ik ben verpleegkundige op een kleinschalige woongroep met 

vier verstandelijk gehandicapten met een visuele handicap. Erg leuk en uitdagend werk! 

Mocht ik dan nog tijd over hebben voor andere dingen dan ben ik veel bezig met de 

jeugdsoos hier in het dorp. Inmiddels ben ik van vrijwilliger opgeklommen tot hoofd van 

de Soosgroep en ben ik daarbij ook nog secretaris. Als soosgroep zijde organiseren wij 

activiteiten op de vrijdagavonden voor de groepen 6 t/m 8 en op de zaterdagavond voor 

de 1e t/m 4e klas. Ik vind het leuk om met de jongeren te werken, en activiteiten voor en 

met hen te organiseren. Zij zijn de toekomst van dit dorp. Bovendien kan ik hier ook 

mijn creatieve kant uiten. Het Piipskoft is inmiddels al een blauwe muur rijker! In mijn 

vrije tijd vind ik het super leuk om naar concerten, festivals en optredens van leuke 

bandjes te gaan. Hier kan ik me dan lekker uitleven! Want het leven is een feestje: nooit 

opgeven en altijd doorgaan!  

Ik moest er even over nadenken wie de volgende moest zijn die de pen in handen krijgt. 

Mijn keus is gevallen op een van onze nieuwe vrijwilligers van it Piipskoft, maar of hij wil 

is nog even de vraag. 

 



 

 

 

Diëtiste in Fysiotherapiepraktijk Eijzenga 

Met ingang van dit jaar is de dienstverlening van Fysiotherapiepraktijk Eijzenga aan de 

Prommehôf uitgebreid met een diëtiste, die iedere donderdagochtend aanwezig zal zijn 

zal in de praktijk. De uitbreiding is een gevolg van veranderingen in de zorg, waarbij 

steeds meer samenwerking (ketenzorg) tussen de verschillende werkzame disciplines 

gevraagd wordt.  

Dientengevolge hebben diëtetiek Noorderbreedte en fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga 

de handen ineengeslagen. Met ingang van 2010 bieden zij beweegprogramma‟s aan voor 

obesitas en diabetes patiënten. Deze programma's bestaan zowel uit bewegen als uit 

voedingsadviezen. Het deel bewegen wordt uitgevoerd door de fysiotherapeut, het deel 

voeding door diëtiste Tineke Brouwer van Zorggroep Noorderbreedte Om terecht te 

kunnen bij Tineke Brouwer is het volgen van een beweegprogramma evenwel niet 

noodzakelijk. Er is wel een verwijzing van de huisarts of specialist nodig. Meer informatie 

is te verkrijgen bij de praktijk op nummer 0518-461638. 

 

 

 

Nieuws van Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berlikum /Wier 

Een korte toelichting van mijn kant op het reilen en zeilen en ontstaan van de Stichting 

Donatie Dorpsgemeenschappen Berlikum en Wier. 

De stichting is ontstaan uit de oude vereniging die de naam had Coöperatieve Spaarbank 

” Berlikum ” B.A., is opgericht op 13 juni 1994 en draagt de naam Stichting Donatie 

Dorpsgemeenschappen Berlikum/Wier (Stg. Do.Do.Be/Wi). 

Het doel van de stichting is: Het financieel steunen van in Berltsum en Wier gevestigde 

verenigingen,   

stichtingen of groepen van natuurlijke personen, die activiteiten ontplooien die, naar het 

oordeel van het bestuur van de stichting, bevorderlijk zijn voor de verbetering van het 

culturele leefklimaat voor de bewoners van de dorpen Berltsum en Wier. 

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: De bedragen die de Coöp. 

vereniging Friesland Bank B.A. gevestigd te Leeuwarden ten titel van sponsoring ter 

beschikking stelt, tevens subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten. 

Het vermogen wordt rentegevend belegd bij de Friesland Bank B.A. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste zeven leden en ten hoogste uit negen 

leden. 

Er zijn voor het eerst in de geschiedenis van het bestuur van voorheen de Coöp. 

Spaarbank en nu de Stg. Do.Do.Be/Wi  twee vrouwelijke bestuursleden toegetreden tot 

het bestuur.   

Het bestuur bestaat nu uit: R.Tijsma, voorzitter; D. Miedema, secretaris; R. Bruinsma, 

penningmeester (directeur Friesland Bank St. Anna Parochie  zit in bestuur namens 

Friesland Bank); W.Brouwer, 2e penningmeester; J. Terpstra, 2e voorzitter; M. Tinga, 2e 

secretaris; T. Kooistra, algemeen bestuurslid; D. Wiersma, algemeen bestuurslid. 

 

Donaties 2009:  

Ver. It Jounsintsje € 200,00 

SC Berlikum € 1750,00 

St. Berlikumer.Bel € 900,00 

Oudh.kamer de Grusert € 800,00 

Tennisver. de Vierslag € 650,00 

Ton.ver. elts syn rol € 950,00 

Ton.ver oef en vermaak € 550,00 

Vogelwacht  Berl. € 175,00 

Volksdansgroep Berl. € 175,00 

Volleybalver.Berlikum. € 650,00 

Ver.vVolksvermaak Wier € 650,00 



Bliid Boadskipsjongers € 350,00 

Dorpsbelang Doarpsrount € 225,00 

EHBO Berlikum € 500,00 

Gymver. Berlikum. € 1250,00 

Kaatsver.Berlikum. € 1750,00 

Chr.muziek ver Bazuin € 2500,00 

Fanfarekorps Klimop € 2500,00 

It Piipskoft € 550,00 

StgFonds Bijz Do Ber/Wi € 5000,00 

Kerstfeest vrouwengroep € 385,00 

Eenmalige bijdragen  2009: 

It Piipskoft sportprijzen € 280,45 

F.Zwart orgelcomm. € 150,00 

Bijdrage 75 jub gym ver € 120,00 

Nieuwjaarsrevue € 500,00 

It Piipskoft sint intocht 2009 € 300,00 

Bliid Boadskip sj Lustrum 35j € 50,00 

Totaal Bijdragen  € 23860,45 

 

Het is heel belangrijk dat belanghebbenden tijdig de financiële jaarverslagen aan ons 

doen toekomen. Als wij deze niet tijdig hebben kan dit gevolgen hebben voor de 

donaties! 

N.B. Sponsoring door de Friesland Bank (Spaarbank Berlikum) stelt de Stichting Donatie 

Dorpsgemeenschappen Berlikum en Wier in staat haar bijdragen te verstrekken. 

Voorzitter Rients Tijsma 

 

 

 

Mooiste kerstversiering Berltsum 

Woensdagavond 29 december ging Oranje Nationaal Berltsum op pad om de door hen 

beschikbaar gestelde prijzen voor de mooiste kerstversiering 2009 uit te loven. Als eerste 

ging het team van Oranje Nationaal (inclusief redacteur en fotograaf van berlikum.com) 



richting het huis van de familie Venema aan de Van Eyck van Heslingastrjitte 39. De heer 

Venema nodigde iedereen binnen en riep zijn vrouw, die in de schuur oliebollen bakte, 

erbij. Ze waren blij verrast door het mooie pakket en wij door de overheerlijke oliebollen! 

De familie Venema hult ieder jaar huis en tuin in de kerstsfeer. De heer Venema heeft de 

kaars die in de tuin staat zelf gemaakt. Alles goed voor een 3e prijs!  

Op naar de volgende winnaar, de familie Keuning (dochter van de familie Venema...) aan 

de Meseame nr. 72. Ook daar is veel aandacht besteed aan de binnen- en 

buitenversiering. Goed voor een 2e prijs! De koffie staat klaar met een heerlijke 

kerstkrans en het belooft een lange, maar gezellige avond te worden.  

De familie Spoelstra aan De Molestrjitte is de absolute winnaar. Ieder jaar wordt hier 

alles uit de kast gehaald om huis en tuin in de kerstsfeer te brengen en de heer en 

mevrouw Spoelstra proberen de buurt enthousiast te maken, zodat meer mensen hun 

huizen gaan versieren en verlichten.  

De prijzen die beschikbaar zijn gesteld door Oranje Nationaal zal daar zeker een positieve 

bijdrage aan leveren!!  

Koninginnedag 2010 

Oranje Nationaal en de Kaatsvereniging Berlikum doen een oproep aan de 

dorpsbewoners om Koninginnedag ook dit jaar weer door te brengen in Berltsum. Er 

staat namelijk weer een feestelijke dag gepland, met diverse activiteiten op en rondom 

het sportcomplex De Koekoek.  

Na de rondgang van beide korpsen door het dorp wordt gestart met een vrijmarkt, 

pearke keatsen, een fietstocht en diverse jeugdactiviteiten. De dag wordt afgesloten met 

een gezamenlijke barbecue en live muziek.  

Houd 30 april daarom vrij en kom naar Sportcomplex De Koekoek. Nadere informatie 

van dit grote feest op Koninginnedag volgt op www.berlikum.com en in deze krant.  

 

 

 

Grutte Boeke- en platemerk yn de tsjerke fan Wier 

Sneon 30 jannewaris wurdt der yn de tsjerke fan Wier wer in grutte boeke- en 

langspylplatemerk hâlden t.b.v. de restauraasje fan de tsjerke. Jo binne hertlik wolkom 

fan 10.30 oant 16.00 oere. Der wurdt jo waarme lucht om 'e earen blaasd om 

knoffelige hannen tsjin te gean en de frijwilligsters soargje foar lekkere farske kofje. 

Mochten jo sels noch boeken en/of platen oer ha foar dit doel dan kinne dy brocht wurde 

by: Joukje Dusselaar, Hegedyk 17 te Wier, Iris Nieuwenhuizen, Tsjerkepaad 19 te Wier, 

Marcel Helderman, Lautawei 10 te Wier, Simy Sevenster, Beintenwei 1 te Minnertsga. 

Binne jo net yn de gelegenheid om se te bringen, dan meie jo skilje nei 0518-471123. 

 

 

 

Eten met een praatje 

De derde keer voor “Eten met een praatje” staat gepland voor vrijdag 29 januari in „t 

Centrum.  Eten met een praatje is gezellig samen eten. U kunt dan als u vaak alleen eet, 

onder het genot van een warme maaltijd, met iemand anders een praatje maken. 

Overigens, iedereen is welkom. De gesprekken tijdens het eten kunnen over van alles en 

nog wat gaan.  

Bent u geïnteresseerd en u wilt het wel eens mee maken, dan bent u van harte welkom.  

U kunt zich weer opgeven bij J. van den Boogaard-Bongers (0518-461233) of bij U. 

Strooisma (telefoon 0518-462089) Wij kunnen dan aan de hand van de opkomst onze 

inkopen doen. Wat we gaan eten is elke keer een verrassing, maar hebt u een speciaal 

dieet laat het dan even weten. De kosten van een maaltijd zullen zo rond de vijf euro per 

persoon liggen.  

Ook voor de volgende avonden kunt u zich opgeven: vrijdag 5 maart, ‟t Centrum 18:00 -

20:00 uur; vrijdag 9 april, ‟t Centrum 18:00 -20:00 uur.  

We hopen u te kunnen verwelkomen en rekenen op gezellige avonden.  

De Protestantse Gemeente i.w. te Berlikum 

 



 

 

Kofjemoarn  Berltsum 

De laatste woensdag van de maand organiseert St. Welzijn Middelsee een kofjemoarn 

voor 55-plussers. Deze kofjemoarn vindt plaats in de grote zaal van het Groene 

Kruisgebouw van 10.00-11.30 uur. De kosten bedragen € 1,- 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 eerste keer in dit nieuwe jaar is op woensdag 27 januari. Voor deze bijeenkomst 

hebben we mevr. A. Hornstra van de Hersenstichting bereid gevonden om u wat te 

vertellen over het werk van de Hersenstichting „Hersenstichting Nederland Breinbrekend 

Werk‟. 

De Hersenstichting doet er alles aan om zoveel mogelijk te weten te komen over de 

werking van de hersenen, om zoveel mogelijk mensen met een hersenaandoening te 

kunnen helpen. Bent u ook benieuwd wat de Hersenstichting zoal doet, kom dan gerust 

even langs de koffie staat klaar. 

Wij ontmoeten u graag op woensdag  27 Januari, 10.00 uur, in het Groene Kruisgebouw, 

Sportleane 7, Belrtsum.  Na afloop heeft u de gelegenheid om een gift te geven in de 

daarvoor aanwezige collecte bus.  ( niet verplicht )  

Voor meer informatie of als u ervoor opens staat dat de deelnemers van de kofjemoarn 

nu eens bij u op locatie komen, dan kunt u contact opnemen met  Sieta Kuipers, 

ouderenwerker van Stichting Welzijn Middelsee.0518-460805  (e-mail: 

s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl)  

 

 

 

Nieuws van KBS De Fûgelsang 

Inloopmorgen KBS De Fûgelsang 

mailto:s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl


Wordt uw kind vóór 1 september 2010 vier jaar en wilt u eens een kijkje nemen op De 

Fûgelsang? Dan bent u vrijdag 5 februari aanstaande van harte welkom bij ons op de 

inloopmorgen. Geheel vrijblijvend kunt u samen met uw kind langskomen om kennis te 

maken en rond te kijken.  

Programma: 10.30: Inloop in het lokaal van groep 1. Er staat een kopje koffie voor u 

klaar en voor de kinderen is er limonade; 11.00: Korte informatieronde over de 

werkwijze in groep 1 op De Fûgelsang; 11.10: Gelegenheid tot het stellen van vragen; 

11.15: Ongedwongen vervolg/kennismaking met ontwikkelingsmateriaal. Graag tot ziens 

op 5 februari. 

Personeel en schoolraad van KBS De Fûgelsang 

Schaatsles voor groep 5 

In november en december mochten de kinderen van groep 5 naar de IJshal in 

Leeuwarden. Hier kregen de kinderen vijf schaatslessen. Ze werden in verschillende 

groepen ingedeeld, waarna ze op hun eigen tempo het schaatsen konden leren. In de 

vijfde en laatste week van het schoolschaatsen werd er een „Elfstedentocht‟ gehouden. 

De kinderen konden bij elke stempelpost een stempel verdienen en zo de tocht uitrijden. 

Natuurlijk was er ook chocolademelk en koek. De kinderen hebben veel plezier gehad! 

 

 

 

 

Piippraat  

Ook voor het Piipskoft breekt het nieuwe jaar aan. Een jaar waarin wij met zijn allen er 

weer tegen aan willen gaan, om samen leuke activiteiten voor de jeugd van Berltsum te 

organiseren. Maar een nieuw jaar kan niet beginnen zonder een terugblik op 2009. Een 

jaar waarin heel wat vrijwilligers jammer genoeg afscheid hebben genomen, maar ook 

een jaar waarin wij er met elkaar weer voor willen gaan. Afgelopen jaar hebben we een 

aantal leuke activiteiten voor de jeugd georganiseerd (denk aan Halloween, de frikadellen 

eet wedstrijd, de Sinterklaas intocht en de Oudejaarsborrel). In het nieuwe jaar hebben 

we o.a. een Valentijnsfeest, organiseren we een Wii competitie, en zijn we al weer bezig 

met de nodige voorbereidingen voor het jaarlijkse Piipskoft kamp. En natuurlijk niet te 

vergeten de soosavonden met hun bijbehorende thema‟s. Kortom wij hebben er weer zin 

in! Wij hopen ook dat u/jullie er weer zin in hebben om samen met ons er weer een leuk 

en actief jaar van te maken! 

 

 

 



Nieuwe berging voor KV Berlikum 

Slechts 3 jaar na de bouw van het clubgebouw is de kaatsvereniging Berlikum al weer op 

het kaatsveld aan het bouwen. Deze keer geen keuken, toiletten of kantine maar een 

opslagruimte voor de kaatsmaterialen Voor de opslag van de kaatsmaterialen maakte de 

kaatsvereniging gebruik van 2 oude garageboxen op het kaatsveld en een stenen berging 

aansluitend aan de kleedboxen van de voetbalvereniging. De voetbalvereniging kampte 

al jaren met ruimtegebrek en had ons gevraagd of zij het gebruiksrecht van deze berging 

konden kopen om deze om te kunnen ombouwen tot kleedruimte.  

Om op het kaatsveld een derde box te bouwen leek ons een slecht idee, vandaar dat we 

hebben gekozen voor de sloop van de 2 oude boxen en hiervoor in de plaats een grote 

nieuwe berging te bouwen. Om deze plannen financieel haalbaar te maken hebben we 

een subsidie van de gemeente Menaldumadeel ontvangen. Met deze subsidie, het geld 

dat we van de voetbalvereniging ontvingen, zelfwerkzaamheden en een eigen bijdrage 

konden we starten met de bouw. 

Met behulp van plaatselijke ondernemers, vrijwilligers en bestuursleden zijn we in 

september begonnen met de bouw en voor de Kerst was de nieuwbouw wind en 

waterdicht. Met de komst van het winterse weer zijn we nu in het vorstverlet, maar zodra 

de winter weer voorbij is gaan we bezig met het inrichten en het aftimmeren. 

Op de website van KV Berlikum (http://www.kvberlikum.nl ) zijn de uitgevoerde 

werkzaamheden te zien. 

 

 

 

 

Kerstviering voor alle vrouwen van Berltsum en Wier 

Op dinsdagavond 15 december waren er 60 dames aanwezig in een mooi versierd 

Centrum voor de kerstviering. Hierin waren we op zoek naar het vriendelijk en veilig 

Licht in deze toch vaak donkere dagen. Hierbij lazen we mooie Bijbelgedeelten met 

bijpassende gedichten. We zongen samen advents- en kerstliederen onder begeleiding 

http://www.kvberlikum.nl/


van Frans Zwart. Van  de  liederen die het zangduo Eagle Field uit Tzum ten gehore 

bracht hebben we volop kunnen genieten. 

Ieder jaar doen we voor deze avond een verzoek bij de Stichting Dorpsgemeenschappen 

tot ondersteuning en niet te vergeefs. Mede door hun bijdrage kunnen we terugzien op 

een mooie viering. 

 

 

 

Nieuws uit de Vermaning 

Kerst 

Op 25 december, 1e Kerstdag, was de dienst in de Berlikumse vermaning wat anders 

dan anders. De voorganger, zr. J. Boonstra-Duyf, zag geen kans de reis van haar 

woonplaats Appelscha naar Berltsum te maken, allemaal sneeuw . . .  De kerkenraad 

had zich enigszins hierop voor bereid, zodat we er een heuse doe-het-zelf-dienst van 

konden maken. Onijdes Sijtsma las het kerstevangelie (Lucas 2), Frederika Hiemstra 

vertelde een mooi kerstverhaal, het Doopsgezinde kerkkoor St.Annaparochie zong 

haar liederen, Hollie Meijer sprak voor de vuist weg over de toekomstplannen wat 

betreft onze vermaning, en verzorgde ondergetekende de voorbeden. En niet te 

vergeten: Tjeerd Lont aan de vleugel liet ons kerstliederen zingen. Onder de koffie 

na afloop zeiden we al: dit moeten we eens vaker hebben  (en dat gebeurt vast wel . 

. .). 

Leeskring 

Donderdag 14 januari is de Leeskring voor het eerst bijeen gekomen o.l.v. Onijdes 

Sijtsma. Onze gemeente heeft wat met boeken – zie de jaarlijkse boekenmarkt – en 

dus slaan wij onze literaire vleugels uit.  De leeskring is momenteel nog vrij klein, 

meer deelnemers zijn natuurlijk altijd welkom. Volgende bijeenkomst is donderdag 

11 februari om 19.30 uur in de consistorie.  

Gesprekskring 



 De gesprekskring komt weer bijeen op donderdagmiddag 21 januari om 14.00 

uur. De leiding heeft onze voorganger zr. Geja Laan. 

Big Band Friesland 

Zondag 31 januari: Yes, JAZZ !!  Dan laat de Big Band Friesland de vermaning op 

haar grondvesten trillen, aarzel niet maar maak dit swingend gebeuren mee! Na 

afloop is er in de consistorie een gezellige “neisit” waar de Doopsgezinde kerkenraad 

haar Nieuwjaarsontvangst aan koppelt.  Aanvang van het optreden is 15.00 uur, de 

receptie is vanaf 17.00 uur in de consistorie. 

Film 

De volgende film in het kader van het Menniste filmseizoen hopen wij te vertonen op 

zondag 7 februari aanstaande om 19.30 uur. Het wordt de film “Stellet Licht”.  

De toegang is vrij. 

Bernard Posthumus 

 

 

 

Nieuws van de Wapenbroeders 

De februaribijeenkomst van de Bond van Wapenbroeders afdeling Berlikum zal in het 

teken staan van mooie beelden van oud-Berltsum, gepresenteerd door de heer J. van 

Assen. De bijeenkomst is op vrijdag 26 februari in een zaal onder de Kruiskerk en 

begint om 20.00 uur.  

WH 

 

 

 

Activiteiten van café De Poarte Berltsum  

Klaverjassen 

Allereerst u allen nog een gelukkig en gezond nieuw jaar gewenst. Vrijdag 18-december 

jl. werd weer het maandelijks klaverjassen gehouden in De Poarte. De opkomst was goed 

en het was zoals altijd weer een gezellig gebeuren. Zo voor de kerst en oud en nieuw 

proberen om een vleespakket in de wacht te slepen, dat wil een ieder wel. De uitslag was 

als volgt: 1e met 5768 punten Isaak de Jager, 2e Appie Klooster met 5473 punten, 3e 

met 5442 punten Jantsje Lolkema, de poedel was deze keer voor Jetze Andringa. De 

volgende klaverjasavond wordt 29 januari gehouden. U bent weer van harte welkom, 

opgaven direct aan de bar van het café of op nummer 462268. Alvast tot ziens. 

Driebandentoernooi om het 7e kampioenschap van Bertlstum 

Zoals in de vorige editie van dit blad al aangegeven volgen hier de data, zoals ze nu zijn 

vastgesteld. 1e voorronde 22 januari, 2e voorronde 05 februari. Halve finales 12 februari 

en tot slot de grote finales op 26 februari. Deelname staat open voor alle inwoners van 

Berltsum en voor leden van een van de biljartclubs in Berltsum. Opgeven kan direct aan 

de bar of op nummer  462268. We hopen jullie allen te mogen begroeten, als speler of 

als publiek Veel biljartplezier en of kaartplezier gewenst in 2010.  

De activiteitencommissie van café De Poarte, Berltsum 

 

 

 

 

Een noot van muziekvereniging ‘Klimop’ 

Allereerst willen wij u vanaf deze plek natuurlijk nog een muzikaal 2010 wensen. Voor 

ons begint het jaar weer met de eerste zaterdag van de maand februari! 

Noteer alvast de volgende datum in uw agenda. 

Zaterdag 6 februari jaarlijks concert van muziekvereniging „Klimop‟. 

Zowel drumband als fanfare hebben de laatste maanden druk geoefend en het belooft 

weer een muzikale avond te worden. Zoals u van ons gewend bent hebben wij ieder jaar 

een thema tijdens de uitvoering. Dit jaar is dat  “van Tirol naar de skihut”. De aanvang is 

klokslag 19.30 uur in dorpshuis „t Heechhout. De titel zegt al genoeg. Het hangt van het 

weer buiten af of u de skischoenen mee moet nemen. Ondanks dit thema is het binnen 



lekker warm. U bent van hart welkom. In de komende week wordt er huis-aan-huis een 

flyer bezorgd om deze uitvoering, mocht u de datum vergeten zijn, nog even onder uw 

aandacht te brengen. 

Lijkt het u leuk om ook muziek te maken, dan willen wij u bij deze uitnodigen om vooral 

naar de jaarlijkse uitvoering van „Klimop‟ te komen. U kunt dan met eigen oren en ogen 

ervaren hoe het is om met z‟n allen muzikaal bezig te zijn. 

Ook bent u welkom tijdens de repetitieavonden van onze vereniging. De drumband 

repeteert op dinsdagavond van 19.45 tot 21.30 uur en de fanfare op woensdagavond van 

19.30 tot 21.30 uur in het verenigingsgebouw aan de Mulseleane 16 te Berltsum. 

Kerststaven 

Vanaf deze plaats willen wij iedereen bedanken voor het kopen van onze kerststaven 

afgelopen 17 december. Het weer en de wegen hebben het ons deze keer erg lastig 

gemaakt om iedereen te bereiken. Hiervoor onze excuses, volgend jaar kunt u weer op 

ons rekenen en dan hopen we dat de wegen wat beter begaanbaar zijn. 

Oud papier 

Iedere maand wordt bij u het  oud papier door een van de muziekverenigingen 

opgehaald. Graag willen wij hier uw medewerking in vragen. Zet u alstublieft het oud 

papier op dezelfde plaats als de groene/grijze containers of op een punt ingepakt aan de 

weg.  En zorg er met ons voor dat er alleen papier in de wagen komt, dus geen plastic, 

hout, glas, metaal, behang, melk-/yoghurtpakken, behangpapier- en behangrollen. 

Mochten er nog vragen of problemen zijn rondom het oud papier kunt u contact met ons 

opnemen op telefoonnummer 0518-460846 (contactpersoon oud papier Klimop). 

Hiervoor onze hartelijke dank. 

Tot zaterdag 6 februari a.s.  

Bestuur muziekvereniging „Klimop‟ 

 

 

 

Aktie Kerkbalans 

In de weken van 17 t/m 30 januari is de jaarlijkse Aktie Kerkbalans van de Protestantse 

Gemeente iw. te Berltsum met het thema “een Kerk is van blijvende waarde”. Alle 

gemeenteleden ontvangen in deze weken in de brievenbus een oproep om bij te dragen 

aan Aktie Kerkbalans. Het antwoordformulier is bijgevoegd en wordt ook weer bij u thuis 

opgehaald. Ook dit jaar hopen wij natuurlijk op een goede bijdrage van u. Zoals u weet 

zullen er het komende jaar belangrijke beslissingen moeten worden genomen in hoe we 

in de toekomst met elkaar een kerkelijke gemeenschap willen zijn hier in Berltsum. Voor 

al deze plannen is ook uw (financiële) steun nodig.  

Samen en met elkaar zijn wij in staat een Kerk van blijvende waarde op te bouwen en 

onze protestantse gemeente in stand te houden, dat is van waarde, van blijvende 

waarde, Kerkbalans daar geef je voor! 

 

 

 

Inleveren ideeën voor het thema dorpsfeest 2011 

Van woensdag 31 augustus 2011 tot en met zaterdag 3 september 2011 organiseert 

vereniging Oranje Nationaal Berlikum haar driejaarlijkse dorpsfeest. Zoals u dat van ons 

gewend bent doen we dat ook deze keer aan de hand van een thema. In het jaar 

voorafgaand aan het dorpsfeest bepalen we het thema van de welbekende feestweek. 

We roepen u daarom hierbij op om ideeën/suggesties aan te dragen voor het thema van 

de feestweek 2011 !   

Het inleveren van ideeën/suggesties kan tot 19 maart 2010, op verschillende 

manieren. Via de digitale snelweg kan dat op de volgende e-mail adressen: 

Robert_Grovenstein@hotmail.com of sjvantuinen@gmail.com 

Maar natuurlijk kan het ook op papier en die kunnen worden ingeleverd op de adressen: 

Hofsleane 54 (E. Wiersma) of Twibak 6 (S. van Tuinen). We horen graag van u! 

Het thema van de feestweek 2011 zal bekend worden gemaakt op de jaarvergadering 

van vrijdag 9 april 2010.  

mailto:Robert_Grovenstein@hotmail.com
mailto:sjvantuinen@gmail.com


Het bestuur der vereniging Oranje Nationaal Berlikum 

 

 

 

Actief kassengebied met dit jaar weer Kom in de Kas 

Het glastuinbouwgebied is naast de teelt van (cherry-)tomaten, paprika's en 

alstroemeria's een zeer toegankelijk en gastvrij gebied voor publiek. Overheerst deze 

weken het winterlandschap, als de sneeuw verdwenen is duiken als snel weer de 

hardlopers op, de fietsers en de mensen die skeelerend hun vrije uurtjes doorbrengen. 

Ook aan grote georganiseerde activiteiten ontbreekt het niet. Voor het eerst was er in 

december 2009 een groot kassenconcert waar het gehele dorp Beetgum was 

uitgenodigd. Jaarlijks gaat de avondvierdaagse één avond door dit gebied, op zaterdag 

12 september 2009 was de Glazenstadloop en op zaterdag 27 maart 2010 wordt 

weer het tweejaarlijkse evenement 'Kom in de Kas' georganiseerd. Dit jaar valt 

Kom in de Kas op zaterdag 27 maart, een week eerder in verband met het Paasweekend. 

Meer informatie volgt via deze krant en de website. 

 

 

 

Uitslagen decemberactie winkeliersvereniging 

Het winkelend publiek kon in december weer meedoen aan de decemberactie, 

georganiseerd door Undernimmend Berltsum-Wier  

De uitslagen waren als volgt (waar geen plaats bij staat, is Berltsum).  

Trekking 1: J. Giesing, € 10,00; T. van Koningsveld, € 10,00; R. Sybrandy-van der 

Weide,€ 10,00;  T. Post-Herrema, € 25,00;  G. Wetting-Smedinga, € 50,00; D. 

Bleekveld-van der Ley, Dronrijp, € 75,00. 

Trekking 2: J. Dijkstra, Minnertsga, € 75,00; W. Brouwer, € 50,00; Groeneveld, Wier, € 

25,00; R. Jorritsma, Ried, € 10,00; H. Zijlstra, € 10,00, J. Herder, € 10,00. 

Trekking 3: R. Posthuma, €75,00; E. Hollema-de Jong, Beetgum, € 50,00; P. Rondon, € 

25,00; J. Klaver, € 10,00; A. Knol, € 10,00; J. Hoekstra-Toussain, € 10,00. 

Trekking 4: € 75,00: Paul Miedema; € 50,00: C. van den Berg; € 25,00: Neeltje 

Koopmans, St. Annaparochie; € 10,00: T. Posthuma; € 10,00: Eiking; € 10,00: Van 

Sinderen, Vrouwenparochie. 

De extra prijs van 1 minuut gratis winkelen is gewonnen door S. Postma, Bûterhoeke 9. 

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd. 

Undernimmend Berltsum & Wier 

 

 

 

Sjongers wolkom by Kr. Sjongferiening Halleluja yn Bitgummole 

De Kristlike Sjongferiening Halleluja is in mingd koar mei sa‟n 40 leden, wêrûnder 11 

manlju. De leden komme net allinne út Bitgummole mar ek út Bitgum, Ingelum, Sint 

Anne, Berltsum, Minnertsgea, Menaam, Dronryp, Stiens. De repetysjes binne op 

woansdeitejûn, fan acht oant tsien oere en wurde hâlden yn De Molewjuk, J.H. van 

Aismawei 19, Bitgummole. 

En wêr sjonge we foar. Yn it earste plak foar ússels, om meielkoar te sjongen. Mar 

fansels wolle we ús ek wolris heare litte. We ha sa no en dan ris in optreden, en we 

dogge in pear kear yn it jier mei oan in tsjerketsjinst.  

Belangstelling? Altyd al ris lekker sjonge wollen? Kom ris lâns, en sjong mei. In 

pear kear op in repetysjejûn meisjonge sûnder fierdere ferplichtings kin fansels. Je 

priuwe de sfear op ús koar en it besoarget je in noflike sjongjûn. Ynformaasje is ek te 

krijen op it sekretariaat:  

Hotze Hofstra, De Hammeringen 35, 9045 PT Bitgummole, fia e-mail hhofstra@hetnet.nl 

of op tillefoanysk (058) 253 13 64. 


