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DORPSKRANT VOOR BERLTSUM EN WIER 

5 19 lzaterdag 18 mei

Mijn levertijd is 7 jaar (Anita, 7)

Geert (7) wol krekt as syn Syrische “klassebuurjonkje” Ryan 
mei dwaan oan de rammadan. Dan kinne je lekker let op 
bêd. Want je meie pas ite at de sinne ûnder is. Werom dogge 
je dat dan Geert? Dat wol de god die nog yn Syrië is… Mar je 
kinne ek wol es smokkele , want Syrië is heel fier fuort, dat 
is wol 2 oeren rieden..

OPROP: Hawwe jo ek in leuke útspraak fan jo bern, 
jo pake-/beppesizzer as miskien fan jo buorjonkje? 
Stjoer it ús ta! Roaster.berlikum@gmail.com l
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Twee broers, twee karakters 
maar in combinatie aan elkaar 
gewaagd en elkaar aanvullend. 
Ook na dit intensief en bewer-
kelijk project zijn ze nog steeds 
niet op elkaar uitgekeken. 
“Ús gearwurking, dér ha ik nea 
oer ynsitten. We wisten goed fan 
inoar hoe de taken ferdield wie-
nen en koenen elkoars sterke 
punten benutsje. It wie gewel-
dich om it mei-inoar te dwaan as 
famylje”, aldus René.
Dit grootschalige project in eigen 
dorp moest dan ook gerealiseerd 
worden met een flinke portie 
eigen inzet en het specialistisch 
werk bij voorkeur verricht door 
lokale en regionale bedrijven. 
Nu ruim een jaar later hebben 
de heren deze belofte gestand 
gedaan. Met onverschrokken en 
niet aflatende inzet en bewonde-
renswaardige discipline is er in 
ruim een jaar tijd een prachtig 
vernieuwd pand verrezen waar 
de eerste bewoners reeds zijn 
neergestreken. 

Iedere vrijdag en zaterdag (en 
in de laatste maanden ook bijna 
elke avond) is het Brouwerteam 
in de weer geweest. Momenteel 
zitten ze in de afrondende fase 
en worden de puntjes op de 
spreekwoordelijke i gezet. Een 
geweldige teamprestatie en een 

leermoment van de lange adem. 
Ook de kinderen en enkele vrien-
den daarvan schuwden de strijd 
niet en droegen, en dragen, hun 
steentje bij. Letterlijk bij straat-
werk maar ook timmeren en ho-
veniersactiviteiten zaten in hun 
orderportefeuille… evenals ho-
pelijk een klein zakcentje! 

Erik geniet van het project maar 
is ook blij dat het einde in zicht 
is. “We binne no dwaande mei de 
berging. Seis romtes fan fiif by 
twa. En derneist moat it dakter-
ras ek noch realisearre wurde en 
de terreinyndieling.” De gebroe-
ders Brouwer hebben bij de ver-
bouwing de lat hoog gelegd wat 
betreft isolatie en het geluidsni-
veau in de woningen. Ook wordt 
er met het oog op de toekomst 
geen gas gebruikt en zitten ze 
op het hoogste energielabel. 
“Foarop stie dêrby dat de romtes 
fan de apparteminten praktysk 
wêze moast en it is allegear wat 
mear lúks wurden.”
Een prachtige plek, noem het ge-
rust een A-locatie, aan vaarwater 
en de doorgaande weg. De ap-
partementen zijn verbazingwek-
kend ruim en hebben een hoog 
afwerkingniveau. Ogenschijnlijk 
een feest om in te wonen ook 
gezien de reacties van diegenen 
die al bewoner zijn. Het van 

oorsprong historische gebouw 
heeft eindelijk weer een klop-
pend hart gekregen en is weer 
een gezichtsbepalend onderdeel 
van Berltsum. Eind juni of be-
gin juli hopen Erik en René nog 
een open dag te organiseren om 
het dorp kennis te laten maken 
met dit prachtige appartemen-
tencomplex en hun bewoners. 
Niet alleen Berltsumers maar 
ook mensen van buiten ons dorp 
hebben de stap ondernomen om 
dit nieuwe avontuur aan te gaan!

Een zekere visionaire visie kan 
de heren daarbij niet worden 
ontzegd toen zij in het eerste 
interview van ruim een jaar te-
rug stelden dat de realisatie van 
dit appartementencomplex een 
sneller verloop in de huizenver-
koop zou genereren. “Ynterne 
útwreiding” zoals Erik en René 
de toegenomen leefbaarheid van 
het dorp betitelden. Nu nog de 
laatste twee (van de zes) apparte-
menten van ongeveer 80 m2 zien 
te verhuren en met wellicht een 
prachtige zomer in het verschiet 
zien de B(r)ouwers de toekomst 
meer dan zonnig in! 
(Wilt u meer informatie of een 
bezichtiging, Erik: 06-23632733 
en René: 06-53173042) l

JAN J

Familie Brouwer brengt historisch 
waterschapspand met appartementen tot leven

Willem Rondon: de sterkste 
man van Friesland?
Zaterdag 6 juli a.s. vindt in Berltsum het Open Kampioen-
schap ‘De Sterkste Man van Friesland’ plaats. Naast allerlei 
zwaargewichten doet daaraan ook onze plaatsgenoot Willem 
Rondon mee. We kenden hem al als voetballer en kaatser 
maar sinds een paar jaar doet hij pogingen om ‘De Sterkste 
Man van Nederland’ te worden.

Begonnen in 2017 als een geintje op het dorpsfeest van Boazum. 
Daar ontmoette hij en een paar vrienden de welbekende Wout 
Zijlstra (ook een sterke man). Met een paar biertjes op durfden 
zij wel wat op te scheppen tegen Wout en na deze gezellige 
avond nodigde Wout hen uit om eens bij hem in zijn krachthonk 
te komen trainen. Dat konden zij natuurlijk niet weigeren. Na 
een aantal trainingen zei Wout in januari 2018 plotseling tegen 
Willem: ‘ik heb jou opgegeven voor de wedstrijd ‘De Sterkste 
Man van Friesland’ in mei. In zijn eerste wedstrijd werd hij 2e 
bij de junioren (t/m 23 jaar). Hiermee werd het enthousiasme 
van Willem verder aangewakkerd en ging hij nog harder trainen. 
Momenteel traint hij vijf dagen in de week afwisselend bij Wout 
Zijlstra en Jelle Eijzenga. Belangrijk onderdeel bij deze trainingen 
is de techniek van het (zwaar) tillen; de kunst is om hierbij niet 
geblesseerd te raken. Daarnaast is eiwitrijke voeding erg belang-
rijk, een aspect waar moeder Rondon zoveel mogelijk rekening 

houdt. Willem wil natuurlijk in zijn thuiswedstrijd op 6 juli graag 
‘De Sterkste Man van Friesland’ worden, maar waar hij ook graag 
wil winnen, is de wedstrijd op 25 mei in Menaam. Daar wordt 
de wedstrijd ‘De sterkste (junior) Man van Nederland’ gehouden 
en deze titel wil hij graag op zijn naam schrijven omdat dat voor 
hem de laatste mogelijkheid is om deze titel te behalen. Op 9 juni 
wordt hij 24 jaar en daarmee valt hij in de categorie ‘senioren’ en 
moet hij het daarna opnemen tegen de ‘echte’ zware jongens. Wij 
wensen Willem heel veel succes bij de komende wedstrijden en 
roepen hierbij alle Berltsumers op om Willem aan te moedigen op 
25 mei in Menaam en op 6 juli in Berltsum l

Ik trof de gebroeders Brouwer, Erik en René, voor een eerste gesprek ruim een jaar terug bij hun 
pas aangekocht pand op de Kleasterdijk. Ambitieus, gedreven en met de vaste wil om van het 
voormalig Waterschapsgebouw een prachtig appartementencomplex te realiseren. 



Zijlstra Bouw BV
It Koartlân 1, 9041 VB Berlikum

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

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

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

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

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

Zijlstra Bouw. Altijd in vorm. 

v a n  A  t o t  Z ...
Zijlstra Bouwt
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Het adres voor 

totaal inrichting 

van tuin, kamer 

en vensterbank

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

Veilingverse aanbiedingen 
en voordelig geprijsd

Mijn naam is Martijn Algra en ik ben 
10 jaar. Ik zit in groep 6 van basis-
school Lyts Libben. Ik woon samen 
met mijn vader, moeder en zusje op 
de Sportleane in Berltsum.

Mijn vader heet Ronald en is een echte 
Berltsumer en werkt al vrachtwagen-
chauffeur bij Peter Appel Transport voor 
Smeding in Sint Annaparochie. Mijn 
Moeder heet Bianca en komt uit Sneek 
en werkt als verzorgende bij Thuiszorg 
Het Friese Land in Sint Annaparochie. 
Mijn zusje Iris is net 8 geworden en zit 
in groep 4 op Lyts Libben. 
Verder hebben we nog een hond Bonnie 
en een kat die heet Flip. Ook vogels en 
vissen zijn van de partij. Ik zit sinds 
mijn vijfde op voetbal bij SC Berlikum 
en speel nu bij de JO 11-2. 
Voetbal vind ik erg leuk om te doen 
en ook in de pauze op school voetbal 
ik veel. Verder zit ik sinds oktober bij 
de Drumband van OpMaat. Drummen 
is ook erg leuk om te doen. Afgelopen 
koningsdag heb ik voor het eerst mee-
gelopen door de straten van Berltsum. 
Erg leuk vond ik het maar ook erg span-
nend. Ik speel graag buiten maar thuis 
op mijn tablet of Nintendo Switch kan 
ik mij ook erg goed vermaken.
Ik vind school erg leuk en doe het liefst 
spelling en gym. Ik mag graag bewegen. 
Het leukste van groep 6 is dat ik straks 
naar groep 7 mag en dan voor het eerst 
een meester krijg wat mij dus erg leuk 
lijkt. Wat ik later wil worden weet ik 
nog niet. 
Ik vind Berltsum een mooi dorp en er 
worden wel veel dingen voor de kinde-

ren in Berltsum georganiseerd.
In Berltsum zijn best veel sportvereni-
gingen wat ik erg goed vind. In Berltsum 
kunnen we heel veel krijgen wat we 
willen er zijn genoeg winkels. Maar 
een speelgoedwinkel zou ook wel erg 
leuk zijn. Ook zou ik het leuk vinden 
om bijvoorbeeld zoals de kaatsmuur 
op het kaatsveld er een pannakooi zou 
komen in Berltsum. Ik heb ook wel een 
idee waar deze zou kunnen komen. 
Bijvoorbeeld op het veldje waar eerst 
de speeltuin was aan het It Achtepaed 
of in de Tunbouwstrjitte waar eerst de 
loodsen hebben gestaan. Ook zou ik een 
skatebaan erg leuk vinden. Ik zou best 
wel in Berltsum willen blijven wonen, 
maar ik weet natuurlijk niet hoe het ver-
der gaat. Op e Roaster ken ik niet maar 
mijn ouders lezen hem wel. Ik vind het 
belangrijk dat er wordt geluisterd naar 
de kinderen in Berltsum, kinderen heb-
ben vaak ook goede ideeën.
Dit was mijn verhaal groetjes van 
Martijn Algra l

Bern mei in ferhaal: Martijn Algra 

Berltsumer picknick festival
De zomer staat voor de deur, de hapjes en drankjes smaken net iets lekkerder, 
de feestjes met familie of vrienden zijn vaak nét wat gezelliger en met een 
muziekje erbij wil je helemaal niet meer naar huis! De ideale ingrediënten 
dus voor een PICKNICK FESTIVAL! En niet in Het Vondelpark of Prinsentuin, 
nee in ons eigen Berltsumer “Greide”

Neem op zondag 16 juni je familie, vrienden, stoel, kleedje, hangmat of luchtkus-
sen mee naar het kaatsveld en geniet van muzikaal talent uit de omgeving. Iedereen 
is welkom van 15.00 tot 19.00 uur. Er wordt niks verkocht, iedereen neemt z’n 
eigen PICKNICKMAND mee. Er komen diverse muzikale acts op het veld. Aan leuke 
activiteit(en) voor de kinderen wordt ook gedacht. 
De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor de realisatie van het MFC 
wordt erg gewaardeerd! Mocht je ook je muzikale talent willen showen, stuur dan 
een mail naar mfc@berlikum.com dan zorgen wij ervoor dat je een podium krijgt! l

Activiteitencommissie MFC.

 

Vereniging Het Groene Kruis Berlikum/Wier e.o.

Vraagt per direct voor de uitleen van hulpmiddelen en schoonmaak-
werkzaamheden e.d. een medewerker van ong. 10 uren per week

Functie-eisen:  - belangstelling en/of kennis van verpleegartikelen
  - Klantvriendelijk
  - CAO VVT van toepassing
Werktijden:  maandag t/m vrijdag van ongeveer 16.30-18.30
Plaats:   Groene Kruisgebouw, Sportleane 7, Berltsum
Voor informatie:  voorzitter Jantsje Anema, tel. 06-23392879, 
  maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur.
Sollicitatiebrieven zo spoedig mogelijk sturen naar: J. Anema, Vermaningsstrjitte 5, 
9041BR Berltsum, uiterlijk een week na deze aankondiging l



 

Berltsum yn bedriuw
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UITGELICHT

Nei bûten mei Jelle - 
circuittraining voor jong en oud

De luie zomerweken komen er weer aan. Om echter nu 
een hele tijd niets te doen is een gemiste kans. Begin 
ook het nieuwe seizoen fit. Reden voor Fysio Eijzenga 
om lekker de deur uit te gaan.
 
We maken twee groepen, je kunt kiezen voor de maandag- 
en/of de woensdagavond. We starten op maandag 6 mei 
en woensdag 8 mei. We gaan in het prachtige Hemmema-
park aan de slag. We vertrekken de eerste keer vanaf de 
Prommehôf 3 om 19.30 uur.
De training wordt op maandag gegeven door onze fitnesstrai-
ner Hylke Bruinsma. De woensdag staat onder leiding van 
Hein Joostema en Ruben Eijzenga, beiden afgestudeerd aan 
het CIOS.
Meedoen kost € 10 per maand, de training duurt circa drie 
kwartier. Als je al bij ons fitnesst kun je gratis meedoen aan 
Nei bûten mei Jelle. We gaan in ieder geval door tot begin 
juli. Mocht het onverhoopt erg slecht weer zijn dan is onze 
fitnessruimte een uitstekend alternatief.
Blijf ook na de Mudrun Berltsum deze zomer lekker actief.
Geef je nu op via info@eijzenga.nl of bel met 0518 46 16 38 l 

Een pracht panoramisch beeld 
van het Bildt siert de werk-
kamer van IJde Jan Groendijk 
in zijn werkkamer in Wier. 
Een imposant raam verschaft 
namelijk toegang tot een 
koninklijk uitzicht waarin 
het niet vervelend zal zijn een 
bouwtekening, offerte of zelfs 
een factuur te vervaardigen! 

Eind 2016 was het moment daar 
voor IJde Jan om op eigen benen 
te staan en als aannemer het heft 
in eigen hand te nemen. Hoewel 
zijn werkplaats sinds kort in 
Berltsum is gesitueerd zit Wier 
als geboorte- en woonplaats vast 
verankert in zijn hart en in zijn 
genen! “It is dêrby miskien wol 
nijsgjirrich en sels grappich dat 
it hûs wer’t wy no wenje, ear-
tiids ek in oannimmer as eigener 
hie, de famylje Smidstra.”
Na de MTS startte IJde Jan als 
timmerman bij Julianus in 
Marssum. Hier leerde hij de nodi-
ge kneepjes van het timmervak. 
Na het behalen van zijn aanne-
mersdiploma gaf IJde Jan gehoor 
aan een vacature bij bouwbe-
drijf Hiemstra in Tzummarum. 
Hij startte daar als werkvoor-
bereider om vervolgens door te 
groeien tot calculator. Deze kan-
toorbaan werd, na een persoon-
lijk verzoek van Tjip Zijlstra, 
voortgezet bij Zijlstra Bouw in 
Berltsum. “Hjir hie ik in protte 
frijheid. Ik beseach de wurken 
en sette dêr in priis op, gehiel 
nei eigen ynsicht en ferantwur-
ding. It betrouwen wie hiel grut 
en ik ha dêr in moaie tiid hân.”
Toch werd de drang om op de 
bouwplaats terug te keren uit-
eindelijk onweerstaanbaar. “Ik 
fielde my somtiden as in jonk-
je dat húswurk meitsje moast 
wilens de oare bern fan de klas 
bûten oan it boartsje wienen.” 
IJde Jan trok de stoute schoenen 
aan en verliet Zijlstra Bouw om 
zich in te schrijven bij de Kamer 
van Koophandel als aannemers-
bedrijf. De band met Zijlstra 
werd overigens niet geheel door-
gesneden maar daarentegen 
zelfs versterkt door de geboorte 
van IJde Jan en Siety hun doch-

ter Limkje Sjoukje Groendijk, 
pakesizzer van Tjip en Sjoukje 
Zijlstra….

Een nieuw avontuur en eindelijk 
op het punt waar hij wilde zijn. 
De cirkel na al die jaren rond! 
“lokkich hie ik fuortendaliks in 
moaie opdracht om mei út ein 
te setten, en doe ik ek noch it 
doarpshûs yn Wier útwreidzje 
mocht koe it eins net mear stik-
ken.” Dit laatstgenoemde project 
was een mooi visitekaartje want 
niets werkt beter dan de aloude 
mond tot mond reclame! 

IJde Jan kan nu al zijn werker-
varing van praktijk en kantoor 
bundelen en zo iedere opdracht 
van begin tot einde in eigen 
hand houden. Inmiddels is geble-
ken dat deze combinatie van 
ontwerpen, adviseren, tekenen 
en in eigen beheer uitvoeren 
een unieke is en daar zit dan ook 
de kracht. “Ik wol goed wurk 
ôfleferje. Om dat te berikken is 
it wichtich dat jo fan begjin oant 
en mei it ein sels de regisseur 
binne fan it proses.”

Het mooiste vind hij de veelzij-
digheid van zijn werk. De iene 
kear stietst te wrotten yn de 
modder en de oare kear in skoa-
rstien te mitseljen. Eltse dei is 
oars.” Daarnaast houdt hij van 
het aangaan van uitdagingen. 
“As ien seit dat it net kin, dan 
krij ik der krekt nocht oan, 

”Hoewel veel opdrachten niet 
meer ambachtelijk in uitvoering 
te noemen zijn is de insteek wel 
een kwalitatief hoogstandje af te 
leveren bij de opdrachtgever. 

IJde Jan heeft nu bijna een jaar 
een vaste werknemer en een sta-
giair in dienst, die hij blindelings 
kan vertrouwen en niets hoeft 
uit te leggen. Een waardevolle 
aanvulling voor zijn bedrijf, in 
een tijd waarin het lastig is goed 
personeel te vinden. Dat is dan 
ook de redenen voor IJde Jan 
om niet geforceerd een groei 
van zijn bedrijf in te zetten. 
“Wurde wy as bedriuw wol grut-
ter dan moat dat op natuerlike 
wize gean. It mei nea neidielich 
foar de kwaliteit wêze.” 

IJde Jan voelt zich in zijn nieu-
we rol als zelfstandig onderne-
mer als een vis in het water. 
Lange werkdagen worden niet 
geschuwd en gelukkig kan al het 
werk nog worden aangenomen. 
Hij geniet van zijn gezin en zijn 
aannemerswerk in de regio en 
zolang dat pittoreske Wier zijn 
thuisbasis blijft, gepaard gaande 
met dat onbegrensde wereldse 
uitzicht, dan kan de liefhebber 
in hem nog jaren vooruit!
(Voor meer informatie: https://
www.facebook.com/groen -
dijkaannemersbedrijf. of neem 
contact op via info@groendijk-
bouwt of 06-51645473) l

JAN J 

IJde Jan Groendijk bouwt doordacht

Agenda Ledenvergadering  
Groene Kruis 28 mei 2019
Hierbij bent u van harte uitgenodigd voor het bijwonen van 
onze Algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden in 
het Groene Kruisgebouw op: dinsdag 28 mei 2019 aanstaande, 
aanvang: 19.30 uur 
 
De agenda is als volgt opgesteld: 
1. Opening 
2.  Vaststellen agenda en notulen van de Algemene ledenvergade-

ring 30 mei 2018
3. Verslag gebouwenbeheer 
4.  Financieel verslag, balans en exploitatie 2018, begroting 2019
 Controlerapport accountant en decharge penningmeester 
5. Ontwikkelingen Groene Kruis
6.  Aanschaf Vereniging het Groene Kruis obligatielening MFC It 

Stedhus
7. Inbreng leden Groene Kruis
8. Bestuurswisseling 
9. Rondvraag
10. Sluiting l

Samar in Momint...

Grote verhuisbewegingen in Berltsum. Altijd handig die bananendozen. 

Het bestuur van de 
Stichting Donatie 
Dorpsgemeenschappen 
Berltsum/ Wier heeft het 
genoegen u mee te kunnen 
delen dat we op vrijdag 
14 juni 2019 om 20.00 uur 
onze jaarvergadering houden 
in dorpshuis it Heechhout te 
Berltsum.

Het bestuur nodigt u uit deze 
jaarvergadering te komen 
bezoeken.

AGENDA
1. Opening en mededelingen door de heer A. Knol 
2. Notulen jaarvergadering 2018
3. Financiële toelichting boekjaar 2018 door de heer D. Miedema
4.  bestuurssamenstelling – herbenoemd in 2019 de heer D. Miedema 

en Mevrouw J. Terpstra-Hylkema.
5. Rondvraag
6. Sluiting eerste (vergader) gedeelte
7. pauze
8. Presentatie door Jelmer Algra: coöperatieve vernieuwing 
 Hoe kunnen we de leefbaarheid van de gemeenschap verbeteren?
9. Sluiting
Het bestuur spreekt de wens uit dat vele donateurs, verenigingen en 
stichtingen de geboden gelegenheid aangrijpen en de vergadering 
zullen bijwonen.
Mutaties graag even melden l 

Het bestuur
Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum/Wier
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150 JAAR CHRISTELIJK ONDERWIJS BERLIKUM

Christelijk onderwijs biedt 
meer dan wat Cito toetst
Eind mei is het feest in Berli-
kum. Leerlingen en het team 
van de Fûgelsang vieren 28 
mei dat het christelijk basison-
derwijs in het dorp anderhalve 
eeuw bestaat. Ongetwijfeld zal 
een enkeling het woord voe-
ren, maar de dag draait toch 
vooral om de kinderen. Die 
oefenen van tien tot twee op 
serieuze circusacts die ze daar-
na in een speciale voorstelling 
van Circus Tadaa vertonen aan 
ouders en genodigden.

Inke, Bram, Jildou, Jorn, Gwen 
en Tineke zitten in de leerlingen-
raad van de Fûgelsang en weten 
van het komende feest. Hun ogen 
stralen wanneer ze zich voorstel-
len hoe zij in de piste zullen schit-
teren als clown of met een inge-
wikkelde act.
In de werkkamer van directeur 
Jeanette Slagter zijn ze nu echter 
bijeen om te vertellen over hun 
school. ‘Een leuke’, vindt Jildou. 
‘Na de vakanties ga ik er graag 
weer naar toe, anders ga ik me 
thuis vervelen. Op school kan ik 
weer spelen met mijn klasgeno-
ten.’ Hoe leuk het op de Fûgelsang 
ook is, voor Jorn mag de vakantie 
eindeloos duren.

De zes van de leerlingenraad 
weten wat ze binnenkort samen 
gaan vieren. Tineke: ‘150 jaar ge-
leden kwam de eerste christelijke 
school in ons dorp. Dat was goed 
voor de kinderen die zo konden 
leren voor een goede baan om 
eten te verdienen voor hun kin-
deren.’

Op woensdag 16 december 1868 
begint in Berlikum om 9 uur voor 
zo’n 60 leerlingen het schooljaar. 

De meisjes en jongens uit het 
dorp gaan deze dag voor het eerst 
in hun leven naar school. Onder-
wijs is dan nog niet vanzelfspre-
kend.
Een dag eerder was het feest in 
Berlikum, want om 10 uur wordt 
het schoolgebouw, een voormalig 
huis en timmerschuur aan de Bu-
ren 96, geopend. Daar neemt men 
flink de tijd voor. Toespraken van 
de dorpsagent, verschillende do-
minees en onderwijzers uit an-
dere plaatsen worden afgesloten 
met gezang en duren de hele dag. 
Belangstellenden en begunstigers 
hebben daarom vrije toegang om 

bij Sjoerd Tolsma ‘eene verkwik-
king te genieten’. 
‘Daar hoort ook een rekening bij. 
Het kasboek vermeldt: ‘Tolsma 
betaald voor de maaltijd van 150 
pers.’

De kas van de vereniging is ech-
ter slecht gevuld en op de dag van 
de opening wordt daarom tot drie 
keer toe gecollecteerd en – geluk-
kig – ruim 106 gulden opgehaald.
De christelijke basisschool van 
het dorp staat al lang niet meer 
aan de Buorren. Door de tijd wa-
ren er verschillende locaties. Vijf 
jaar geleden trok de Fûgelsang 
en ook de openbare school van 
het dorp in een modern gebouw 
aan de Van Heslingastrjitte. Twee 
scholen in één dorp in één ge-
bouw. 

Bram daarover: ‘Beide meningen 
moeten naast elkaar kunnen blij-
ven bestaan want er moet wat te 
kiezen zijn.’ Inke vult hem aan: 
‘Maar ook als er maar een school 
in ons dorp zou zijn moet er voor 
kinderen christelijk onderwijs 
blijven.’

Voorlopig hebben in Berlikum 
zowel de openbare als de chris-
telijke basisschool voldoende 
leerlingen om zelfstandig te kun-
nen voortbestaan. En christelijke 
basisschool de Fûgelsang groeit 
gestaag.

‘Vijf jaar geleden was de prognose 
dat we nu 150 leerlingen zouden 
hebben. Bij de laatste teldatum 
zaten we even boven de 180. Nu 
hebben we 193 leerlingen, dus 
vooralsnog klopt de krimp nog 
niet aan onze deur. Berlikum 
is dan ook een vitaal dorp waar 
je prettig kunt wonen’, zegt di-
recteur Slagter. ‘We hebben een 
bruisende school waar geen dag 
hetzelfde is en we weten ons ge-
dragen door het dorp.’

Boven het hoofd van de zes kinde-
ren hangt een print bij het bureau 
van directeur Slagter met daarop 
de tekst: ‘Dat wat Cito niet toetst 
maar wat wij van waarde vinden 
voor kinderen. Creativiteit, daad-
kracht, kritisch denken, mededo-
gen, inlevingsvermogen, geduld, 
veerkracht, moed, verbazing, 
humor, discipline en verdraag-
zaamheid.’ Het A4tje geeft aan 
dat de school oog heeft voor an-
dere waarden dan enkel kunnen 
lezen, schrijven en rekenen.

‘Verdraagzaamheid en respect, 
gevoed door onze christelijke 
overtuiging, daar draait het bij 
ons op school om’, zegt Slagter. 
‘Dat je een ander behandelt zoals 
je zelf behandeld wilt worden. 
Daarbij willen we de deur altijd 
open laten staan zodat er voor 
kinderen en volwassenen altijd 
een nieuwe kans is, een nieuwe 
opening, een nieuw perspectief.’ 
l

Foto en tekst: Terp10

Leerlingen Inke, Bram, Jildou, Jorn, Gwen en Tineke van de leerlingenraad van 
christelijke basisschool de Fûgelsang (van boven naar beneden).

Kinderen en personeel van de oude bewaarschool.

Na de voorstelling van Circus 
Tadaa kunnen belangstellen-
den van 15.00 uur tot 16.30 
uur in de Fûgelsang terecht 
voor een kop koffie en wat 
lekkers. 

Leerlingen Zorg en Welzijn 
van de Ulbe van Houten on-
dersteunen de Fûgelsang tij-
dens deze ontvangst. 

Een ieder is van harte wel-
kom.

Trakteer uzelf op een 
glimlach deze zomer!

Een vakantiekind in je gezin opnemen… waarom niet?!
Europa Kinderhulp zoekt vakantiegezinnen voor deze zomer. 
Heeft u weleens nagedacht om vakantieouder te worden? 

Mark, Esther en hun dochters 
gingen het avontuur aan.
Door een vriendin kwamen wij 
3 jaar geleden in aanraking met 
EKH. Zij is vrijwilliger bij de or-
ganisatie en gaf aan dat er (ook 
toen) een te kort aan gastouders 
waren voor kinderen uit ver-
schillende regio’s. Zo zochten ze 
o.a. nog een vakantieadres voor 2 broers uit Oldenburg van 8 en 10 
jaar. Op dat moment kan je allemaal dingen gaan bedenken zoals; 
wordt het niet te druk (onze kinderen waren toen 1 en 3 jaar), 
Duits.. is dat niet lastig en is het leeftijdsverschil met onze kinde-
ren niet te groot? Maar goed, waarom niet? We hebben de tijd, de 
ruimte en aandacht. En daarbij hebben de jongens ook elkaar om 
mee te spelen. Laten we het gewoon doen! Super leuk en spannend 
natuurlijk. Op de informatieavond van EKH kregen we een profiel 
van de beide broers met enige informatie over hun achtergrond 
en daarbij hun hobby’s en contactgegevens. We hebben ze vervol-
gens een brief geschreven om ook ons even voor te stellen. Toch 
best gek als je 2 weken op vakantie gaat naar volstrekt vreemden, 
je kan je voorstellen dat dat niet zonder reden gebeurd. Een paar 
weken later kwamen de kinderen aan met de bus en we zagen de 
2 broers al druk wijzend voor het raam zitten, we zijn herkend! 
De jongens waren erg spontaan en het klikte heel goed, ze waren 
ook gek op onze meiden. Ze draaiden al snel met het gezin mee en 
pasten zich goed aan. Op de verjaardag van onze oudste, een dag 
na aankomst, ontstond er een waar voetbal toernooi met “pake” 
en overige familieleden, dikke lol! Natuurlijk ging het niet alleen 
maar van een leien dakje, de oudste zat bv. het liefst de hele dag 
achter de iPad en was lastig te motiveren voor iets anders. Dan is 
google translate heel handig als je de juiste woorden moet vinden 
voor een goed gesprekje. Daarna ging het veel beter! De jongste 
had ’s avonds veel heimwee naar zijn moeder, ik bleef dan even 
bij hem zitten en met wat extra aandacht sliep hij vaak ook snel 
daarna. De dagen vlogen voorbij en voordat we het wisten zaten ze 
alweer in de bus richting Oldenburg. 
Vorig jaar hebben we ons opnieuw aangemeld en kregen we be-
zoek van een deutsches Mädchen van 7 jaar. Ze vond het van te 
voren erg spannend en had veel angst om alleen in een Neder-
lands gezin te logeren. Haar moeder had haar net afgemeld toen 
onze brief op de deurmat viel. Ze wilde het toen toch proberen! 
We hadden ons er enigszins op ingesteld dat ze waarschijnlijk erg 
veel heimwee zou hebben en niet heel lang zou blijven, maar het 
tegendeel bleek, het ging super! In die warme zomer gingen we 
op dag 1 gelijk naar Makkum. Dat gezichtje.. toen ze het strand 
zag, onbetaalbaar! Ze zat bijna non-stop met een big smile in het 
water en speelde heerlijk met onze dochters. Hier doe je het voor! 
De start van 2 heerlijke weken! We hebben nog steeds regelmatig 
contact en zijn afgelopen oktober bij haar in Oldenburg op bezoek 
geweest. Deze zomer komt ze weer logeren. We kijken er weer 
naar uit! Dus ons advies, gewoon doen! Je weet vaak niet exact wat 
de achtergrond is, maar feit is dat het kinderen zijn die het écht 
hard nodig hebben! Meer informatie vindt u op www.europakin-
derhulp.nl of op Facebook pagina Europa Kinderhulp Fryslân l

Koningsspelen Fûgelsang en Lyts Libben
Op vrijdag 12 april was het groot feest op het dorpsplein voor de 
school. Heel veel kinderen van Lyts Libben en de Fûgelsang, al dan 
niet uitgedost in de kleur oranje, lieten die dag aan hun vaders, 
moeders, pakes en beppes de openingsdans van de koningsspelen 
zien. Iedereen deed enthousiast mee. De kinderen hadden hier 
goed op geoefend. Aan deze feestelijke opening ging een heerlijk 
koningsspelen ontbijt vooraf. De energie die de kinderen hierdoor 
kregen konden ze goed gebruiken, want na de opening werden 
de kinderen in groepen verdeeld om allerlei spelletjes te doen. 
De kleuters van beide scholen deden dit in en rondom school. De 
groepen 3 en 4 deden spellen als champagne-race, boogschieten, 

bowlen en acrogym op het 
voetbalveld en in de gymzaal 
en de groepen 5 t/m 8 hielden 
zich bezig met een speurtocht 
door het dorp met daaraan ge-
koppeld een aantal spellen en 
quizvragen. Het weer speelde 
die dag gelukkig goed mee en 
de zon zorgde ervoor dat een 
ieder blij en opgewekt rond 
de klok van 12 uur weer in de 
eigen groep was. Zo kwam er 
een einde aan de zeer geslaag-
de Koningsspelen van 2019 l
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WIERSTER KATBERLTSUMER 
HÛNTJE
Wetterkat en in fersopen hûn
It earste lustrum is in feit. Al-
wer foar de 5e kear is de orga-
nisaasje fan de mudrun er yn 
slagge om Berltsum wer goed 
op de kaart te setten. Frijwilli-
gers foar en efter de skermen 
ha harren wer ynsetten om er 
in moaie run fan te meitsjen. 
Ek moai dit jier wie de gear-
wurking mei Billy de Klim-
mers. Tegearre ha sy de diel-
nimmers dit jier yn’e kunde komme litten mei in prachtich 
stikje Berltsum en Bitgum. Diest ek mei? As ha je as taskôger 
de run belibbe? Wa wit ha je my wol sjoen. Ik nim jimme efkes 
mei nei hoe oft ik dizze dei foar Keningsdei belibbe ha. 
Hast my sjoen? Seachst my gean? Ik gong as in spear. Ik soe dit 
jier net mei dwaan. Nei de earste twa kear tocht ik it is my wol 
goed sa. Mar ja doe kriig it hearen dat die o sa wize kat har net 
kinne liet en it earste lustrum fan de mudrun net misse soe. 
Dus ik de nacht foar at it evenemint los soe noch efkes by Ka-
rina heare. En ja ik hie gelok, nou ja gelok it is mar krekt hoe 
oft je it besjogge, mar der wie in ôfsizzer en sa bedarre myn 
namme dochs noch op de list. De 26e op it keatsfjild oankaam 
wie alles wer tip top regele. It kefert stie klear en ik kriig in 
moai grien shirt oan de bealch. Ik moat earlik sizze ik ha der 
by de start al wat twivele. Sil ik al. As doch mar net. Kin ik it 
helje? Soe myn liif it noch wolle? Oant it lêst ta ha ik tocht 
gean ik dit echt dwaan? At je de kop brûke dan tinke je wat 
doch je jesels dochs oan…mar de kop brûke dat slagget my 
net altyd mear. Hielendal net mear doe ik har, de wierster kat, 
foarby gean seach. Leafde makket blyn. 
Sa bin ik ek fan start gongen. Blyn deryn. Ast ien kear los bist 
dat kin it je ek allegearre neat mear skele. En al hielendal net 
ast dan lyk as my ek noch wat yndruk efter litte wolle. Nei in 
fleanende start lâns it hûs fan v.d. Kaaij op nei de hege brêge 
wer ik fuort en daliks in wiet pak helje koe. Doe yn apenhang 
oer de sleat by Bijland troch de tsjerkestrjitte nei de iisbaan. 
Hikke oer. Hikke del. Efkes gnize foar Marja har kamera. Mod-
dergatsreed. Hemmemapark. Bildtdiik. Op nei it âlde fyts-
tunneltsje. En der begûn it. Krekt in droech pak en Fokelien 
stjoert ús sa it fjild yn. Sleat yn. Sleat út. Ik moat sizze op dizze 
sleatten hie ik my wat fersjoen. It lykje mar sleatsjes mar djip 
at se binne. Ik fielde my lykas in fersopen kat en stie my krekt 
wat út te skodzjen doe myn grutte geheime leafde der deftig 
en fier troch de sleat swom. Ik seach my de eagen út. Ik mar 
tinke dat wy hûnen de wetterrotten binne en dat katten in 
hekel ha oan wetter. Nou dizze net yn elts gefal. Efkes wiene 
de tradisjonele rollen omdraait. 
Doe ik wer by myn positiven wie sette ik koers nei Bitgum. It 
fielde dit kear as in pokke-ein fuort mar yn it Bitgumer bosk 
oankaam klopte myn hûnehert in tikkie sneller. Troch in bân, 
oar in bân, op it tou, ûnder in tou, beam yn, beam út en op 
nei de kassen fan Vink. Der stie ús dielnimmers in grutte fer-
rassing te wachtsjen. In grutte kraan mei in grut stik tou. Tou 
yn de bek, slingerje en pluns. De lytse bruorren fan van der 
Graaf stiene my ta te roppen. Stikem lyk it harren sels ek wol 
aardich ta en foel it harren miskien al wat ôf dat heit Bauke 
net mei die (kommend jier wer in kâns jonge). 
Dernei kaam it foar my meast eigene ûnderdiel. Troch de tun-
nel op in wip wap. Makkie! Al wie it al wat skande dat de diel-
nimmer foar my ôfskiten hie. Leuk grapke no hearen. Dernei 
hie ik it gas dêrop. Oar de skelpen, troch it gêrs en oar de sleat 
wer op nei it keatsfjild. Noch ien kear troch de sleat en ek hjir 
noch efkes bewust lake nei de kamera. En krekt dêr yn de sleat 
efter it keatsfjild hearde ik Sybren van Tuinen en wist ik dat de 
finish wer yn it sicht kaam. Ik wie wer binnen! 
Minsken fan de Mudrun en de Billy’s tige tank foar dizze mo-
aie belibbenis l

Groetnis fan in tefreden mar fersopen hûntsje

Muziekfestival “Op losse schroeven 2.0”

Muzykferiening ‘OpMaat’ nodigt u allen uit op 6 juli 2019 bij 
onze hoofdsponsor Klaas Zijlstra Metaalbewerking De Ofslach 11 
te Berltsum voor een avondje luisteren, zingen, dansen en enter-
tainment voor jong en oud. 

Jullie kunnen genieten van live muziek van Muzykferiening OpMaat, 
smartlappenkoor Nooit Meer Eenzaam en Hjirris. Afhankelijk van het 
weer wordt er binnen of buiten opgetreden dus altijd feest. 
Het programma van dit muziekfestival start om 20.00 uur. Vanaf 
19.30 uur bent u welkom en staat de koffie voor u klaar. Deze avond 
heeft een vrije entree. De consumpties zijn voor eigen rekening. 
In de Op ‘e Roaster van juni meer. l

Groeten van Muzykferiening ‘OpMaat’

KV Berltsum, jeugd
In het weekend van 13 en 14 
april is het kaatsseizoen voor 
onze jeugdleden gestart. 

Traditioneel met het kaatskamp 
waarbij op zondag een kind-ou-
der partij georganiseerd word. 
Hier volgen de uitslagen van 
deze wedstrijd:
A-klasse 
1e prijs: Jelmer Stremler en 
Omke Rein; 2e prijs: Jildou Sterk 
en Alle Sterk
B-klasse 
1e prijs: Damiën v/d Briel en Con-
rad v/d Briel; 2e prijs: Anna Os-
inga en Alex Osinga
C-klasse 
1e prijs: Corné Bakker en Rienk 
Bakker; 2e prijs: Anna Smits en 
Bernardus Smits

Daarnaast is het federatiekaat-
sen ook weer gestart. Op zater-
dag 4 mei vond de eerste federa-
tiewedstrijd plaats in Berltsum. 
Ook hier vielen een aantal top-
pers van onze vereniging in de 
prijzen.  Bij de pupillen was de 
eerste prijs voor Anouk de Jong, 
zij nam samen met Brent Jesse 
van Beem de krans mee naar 
huis. Marrin Dikland behaalde 
bij de pupillen de eerste prijs 
in de verliezersronde en Jildou 
Sterk en Doutzen Visser namen 
de tweede prijs in de verlie-
zersronde mee naar huis. Bij de 
schooljeugd won Vincent Gerlof-
sma de tweede prijs samen met 
zijn maat Sjouke Beimers.  Ook 
gingen de KNKB wedstrijden van 
start en wel op zondag 5 mei. Al-
lard van Wigcheren nam samen 
met zijn maten Steven Koster 
en Simon van der Vaart de krans 
mee naar huis. Een goede start 
van het seizoen voor onze jeugd-
leden! Gefeliciteerd allemaal l

De jeugdcommissie

Stratenvolleybal 
toernooi Berltsum

Voor de 32e keer organiseert 
Volleybal Vereniging Berltsum 
het jaarlijkse stratenvolleybal 
toernooi! En wel op, vrijdag 21 
juni a.s. vanaf 18.30 uur op het 
kaatsveld van Sportcomplex 
de Koekoek.

Een evenement, waarbij buurt-
verenigingen en vriendengroe-
pen strijden voor de hoogste 
plaats en de eer!

Buurtverenigingen en vrienden-
groepen kunnen zich opgeven 
door middel van een formulier.
Dit formulier kun je afhalen tot 
25 mei a.s. bij:
Leo Faber, Krusstrjitte 3 of bij 
Esther de Boer Ds. Eijk van 
Heslingastrjitte 18.

Op dit formulier staat tevens hoe 
de opgave en de betaling in zijn 
werk gaat. Ingevulde formulie-
ren kunnen tot 31 mei ingele-
verd worden bij Leo Faber
Wij hopen als vereniging weer 
op veel opgave! l

Avondvierdaagse
Dit jaar organiseert It Piips-
koft op 4, 5, 6 en 7 juni weer 
de jaarlijkse avond vierdaagse. 
Iedereen, jong en oud, kan 
weer kiezen uit mooie routes 
van vijf of tien kilometer om 
uiteindelijk die felbegeerde 
medaille in ontvangst te kun-
nen nemen. Zoals veel avond-
vierdaagse organisaties is ook 
It Piipskoft aangesloten bij de 
KNBLO-NL (wandelsportorgani-
satie Nederland).

Deze landelijke organisatie is 
betrokken bij de opzet van ruim 
300 avond vierdaagsen. Ondanks 
dat wij elk jaar tegen hogere con-
tributie en andere kosten aanlo-
pen hebben wij besloten om het 
inschrijfgeld van € 5,00 p.p. dit 
jaar niet te verhogen. 
Op dinsdag, woensdag en don-
derdag kan er gekozen worden 
om 5 of 10 kilometer te lopen. 
Op vrijdag sluiten wij de week af 
met een gezamenlijke loop van 
alle deelnemers, de kleuters en 
de drumband van Opmaat om 
vervolgens samen te komen in ’t 

Centrum voor de uitreiking van 
de medailles. Zoals jullie van ons 
gewend zijn worden dan ook de 
prijzen uitgereikt voor de jong-
ste en de mooist verklede deel-
nemer! 
De vrijwilligers van It Piipskoft 
hebben er zin in en zien jullie 
graag in grote getalen verschij-
nen! We kunnen nog wel wat 
vrijwilligers gebruiken! Meld je 
aan via piipskoft@gmail.com l

Op vrijdagavond 3 mei, werd in TDF een benefietconcert geor-
ganiseerd voor pleeg mem Anneke en haar veertien pleegkinde-
ren. Dinsdag 16 april jongstleden ging de woonboerderij waar 
zij woonden in vlammen op. Het enige dat ze nog hebben is de 
kleding die ze die dag droegen.

Marije Postuma organiseerde de avond. Ze loopt op dit moment stage 
bij TDF en is goed bevriend met één van de pleegkinderen. Ze heeft 
veel contact met het gezin en kwam regelmatig over de vloer in de 
woonboerderij. Marije wilde graag wat terug doen, zo ontstond het 
idee voor een benefietconcert. Sommige leden van de bands kenden 
het gezin ook en wild niets liever dan iets voor hen doen. 
‘’De opvang begon toen Anneke, door de mannen steevast ‘mem’ ge-
noemd, twee dakloze kinderen van een jaar of zes van straat haalde. 
Anneke kocht de voormalige bibliotheek en bouwde die stapje voor 
stapje om tot een woonboerderij waar ieder kind een eigen kamer 
heeft. Tien jaar geleden kregen ze hulp van een televisieprogramma, 
waardoor onder meer een badkamer met vier douches kon worden 
aangelegd. Na noodopvang in Ingelum, verhuisde het gezin en kun-
nen ze naar een plek waar ze iets langer kunnen blijven. Tijdelijke 
huisvesting gaat tienduizenden euro’s kosten. Daarom is er vooral 
geld nodig. Kleding is er inmiddels genoeg.”
Toen het balletje eenmaal aan het rollen was, kwam er veel aandacht 
vanuit de pers. Promotie maken ging snel en binnen no time was ie-
dereen bekend met het benefietconcert. Het is hard nodig om geld in 
te zamelen. De pleegkinderen en Anneke verdienen weer een thuis. 
Een thuis waar voor iedereen gezorgd kan worden. Het is belangrijk 
dat ze hun eigen dingen weer kunnen kopen en dat ze gewoon weer 
kunnen genieten van het leven. Om dit zo snel mogelijk te realiseren, 
word er op verschillende manieren en door verschillende mensen 
geld ingezameld. De avond werd flink gesponsord door verschillende 
partijen. De avond in TDF bracht maar liefst € 6500,- op. 
Mocht u nog geld willen doneren dan is dat mogelijk via de volgende 
link: https://www.doneeractie.nl/boerderij-sint-jacobiparo…/-35460 l

Een huis voor iedereen
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Bitgumerdyk 30b  |  9041CE Berltsum 

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

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

> Glasbewassing 
 (bedrijf en particulier)

> Schoonmaak
> Zonnepaneel reiniging
> Specialistische reiniging
> Hogedruk reiniging
> NEN keuringen

Berlikum  |   06 57 70 36 90   |  vandergraafmultiservice.nl

■  MATRASSEN, LATTENBODEMS, DEKBEDDEN,  

KUSSENS, BEDLINNEN

■ DAMES- EN HERENKLEDING

■ WERKSCHOENEN, KLOMPEN, DAMESSCHOENEN

■ GEREEDSCHAPPEN

■  AUTO ONDERHOUDSPRODUCTEN,  

 AUTO/AANHANGWAGEN ONDERDELEN

■ SPEELGOED

■ HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN

■ BREI- EN HAAKGAREN, HANDWERK ARTIKELEN

■ LEVENSMIDDELEN

■ VERF EN SCHILDER ARTIKELEN

■ HOME DECORATIE

■ HONDENVOER

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

Tichelersdyk 28b Berlikum

1500 m2 

winkelplezier!

En gratis parkeren 

voor de deur!

Workshops op De Fûgelsang
Op basisschool De 
Fûgelsang is op 4 
april de vierde work-
shopronde van start 
gegaan. Het gehele 
schooljaar lang kun-
nen de leerlingen 
van de groepen 5 
tot en met 8 genie-
ten van in totaal 10 
workshopmiddagen. 

Tijdens deze middagen, waarop de leerlingen in de breedst mogelijke zin met kunst 
en cultuur in aanraking komen, heerst er een ontspannen sfeer in de school. 
Eenmaal op school ‘s middags worden de leerlingen over verschillende lokalen ver-
deeld. Zo staat er in de gymzaal een workshop freerunning klaar, wordt er in het 
handvaardigheid lokaal getimmerd en is er in het lokaal van groep 5 een beeldhouw-
workshop aan de gang. In het lokaal van groep 8 vindt er, onder leiding van mede-
werkers van Tresoar, een workshop Fryske Taal & Kultuer plaats. Daarnaast heeft 
ook bakker Wijnsma aan de Buorren bezoek van een groep leerlingen. Tijdens een 
rondleiding door de bakkerij leren de leerlingen over het bakkersvak. Als afsluiter 
gaan de leerlingen als echte bakkers aan het werk.
Met het houden van de workshops krijgen de leerlingen de gelegenheid om hun ta-
lenten te ontdekken en leren de leerlingen met andere ogen naar kunst, cultuur en 
cultureel erfgoed te kijken l 

OBS Lyts Libben
Eitje tik: 
Elk jaar houden we op onze school het ‘eitje tik’ toernooi. Wat was het weer een 
spannende en onvoorspelbare strijd. Iedereen deed heel goed z’n best om goed te 
tikken en het ei heel te houden. Prachtig om te zien hoe iedereen elkaar aanmoe-
digde en geweldig dat zoveel ouders van de party waren.  De winnaars van 2019 zijn: 
Amanda v.d. Ploeg – categorie leerlingen, Reina Jensma – categorie ouders en Juf 
Dirkje – categorie team

Groep 8: 
Groep 8 heeft in april twee dagen keihard gewerkt aan de Cito eindtoets. Ze hebben 
geweldig hun best gedaan! Ook zijn ze alle 13 geslaagd voor het ‘theoretisch ver-
keersexamen’. Wij zijn erg trots op deze toppers! 

Voortgezet onderwijs: 
Hallo, onze namen zijn Mila Dijkstra en 
Nathalie Andringa wij gaan na dit jaar naar 
Campus Middelsee. Wij doen VMBO TL als 
niveau en we hebben er best wel veel zin 
in. Maar natuurlijk hebben we op deze 
school ook nog dingen te doen zoals: Kamp, 
Lipdub, Natuur museum, Innovatorium en 
voor groep 8 ook nog naar het klimpark. 
Dit jaar gaan we met kamp naar Appelscha. 
Dat word vast wel gezellig. Natuurlijk hou-
den we op de laatste avond van kamp ook 
nog een Bonte avond, waar wij vooral zin 
in hebben. We gaan de school denken we 
wel missen want we zitten er wel al 8 jaar op. Ook de kinderen uit de klas gaan we 
missen terwijl er wel veel naar de zelfde school als ons gaan l

Groep 4 van de Fûgelsang bezoekt 
het Martenahûs
Dinsdag 9 april waren een aantal 
ouders zo vriendelijk om met de 
kinderen van groep 4 van de Fû-
gelsang een bezoek te brengen aan 
de tentoonstelling ‘Abe Gerlsma 100 
jaar’ in het Martenahûs in Franeker. 

Abe Gerlsma was naast zijn werk als 
werktuigbouwkundige – hij heeft de 
aardappelpootmachine uitgevonden – 
ook kunstschilder en etser. Veel van 
zijn werk was hier te bewonderen. 
Nadat de kinderen de schilderijen en 
etsen aandachtig hadden bekeken, 
mochten ze zelf creatief aan het werk. 
Omdat Abe Gerlsma vooral veel verge-
zichten maakte, mochten de kinderen 
een schets maken met als onderwerp: 
teken 3 dingen die jij ziet als je uit je slaapkamerraam kijkt. Na dit leuke begin 
kwam het heuse werk. Met verschillende materialen (kurken, touwtjes, bubbelplas-
tic enz.) en diverse kleuren stempelkussens gingen de kinderen een tuin ‘tekenen’.  
Alle kinderen waren enthousiast aan het werk. Er is die dag dan ook veel creatief 
talent ontdekt! Helaas werd het hierna tijd om weer naar huis te gaan. Met een leuk 
boekwerk over het leven en werken van Abe Gerlsma en natuurlijk hun eigen cre-
atie, gingen we terug naar school. Chauffeurs/begeleiders vriendelijk bedankt voor 
deze inspirerende ochtend! l
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Berltsum kultuer
18 mei 14.30  SC Berlikum - Minnertsga
19 mei  15.00  Anne-Goaitske Breteler, 
  Ioannis Teatertsjerke Wier
20 mei 20.00 Stichting Hemmemapark, thema avond, 
  It Heechhout
22 mei 14.00-16.15 Ouderen en Wonen, Nij Franjum, Marsum
25 mei 14.30 Sc Berlikum VR1 - Franeker VR1
25 mei ? Sterkste (junior) man van Nederland, Menaam
28 mei  19.30  Ledenvergadering Groene Kruis (in G.K. gebouw)
1 juni 13.00-17.00 Expositie Geeske Sijbrandij (bij haar thuis)
2 juni 13.00-17.00 Expositie Geeske Sijbrandij (bij haar thuis)
2 juni 16.30  Mannenkoor Sjongendewiis, Vermaningkerk
4 juni  Avond Vierdaagse
5 juni  Avond Vierdaagse
6 juni  Avond Vierdaagse
7 juni  Avond Vierdaagse
7 juni 18.00 Oud Papier
14 juni  20.00  Jaarvergadering Stichting DoDo Berltsum/Wier,
  It Heechhout
16 juni 15.00-19.00  Berltsumer PickNick Festival , Kaatsveld
21 juni  18.30 Stratenvolleybal Kaatsveld
21, 22, 23 juni  Kermis Berltsum

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

Fit op freed: al 100x meer 
als gezond en lekker

Bij binnenkomst voelde de sfeer al gelijk goed. De ‘alderein’ had 
er zin in. Met koffie en gebak zaten ze in spanning af te wachten 
op wat nog zou komen. Iedereen die binnen kwam werd al wel 
snel door hen duidelijk gemaakt dat zij niet op de blauwe stoelen 
mochten gaan zitten, want: “die bin foar de bern”. De ‘bern’ wa-
ren in dit geval de kinderen uit groep 3 van de basisschool. Kwart 
over 10 kwam het treintje met de kinderen bij Berlingastate aan 
en al snel zochten de kinderen een blauwe stoel uit naast hun 
‘maatje’ voor het komende uur. Her en der een bekend gezicht 
voor elkaar, zoals Niek en buorfrou Djoke. Anderen maakten 
voor het eerste kennis met elkaar. Beppe Tine en Wesley, Frou 
Seijens en Bouwe etc. ‘Fan wa bist do ien’, “ do bist ien fan Germ’s 
Grien, ja dat sjoch ik wol’, hoorden we alom en nadat er een paar 
bekende achternamen vielen zoals de Jager, van der Graaf, pas-
ten de puzzelstukje op hun plaats. De kinderen werden gelinkt 
aan hun eigen pake, beppe, heit of mem. Na een klein presentje 
werd er gezongen. Berend Botje en Vader Jacob werd luidkeels 
meegezongen onder begeleiding van Tjeerd Lont. En oud en jong 
kwamen in beweging toen hoofd, schouders, knie en teen werd 
ingezet. Er werd bingo gespeelt en er werden spelletjes gedaan 
en al begreep niet iedereen de spelregels even goed er werd heel 
wat af gelachen. Dat de tijd vliegt wanneer je je vermaakt bleek 
deze ochtend wederom een cliché en rond kwart voor 12 moesten 
de ‘bern’ weer naar school. Voor de liefhebber mocht ook de ‘al-
derein’ mee op de trein. Deelnemer Joop had zich deze ochtend 
blijkbaar meer als populair gemaakt bij de jongens van groep 3 
want onder luidkeels geroep werd hij op de trein verwelkomd. 
De kids werden uitgezwaaid en de alderein ging aan het warme 
middagmaal. “Wat is dit leuk net” was wel de tendens van de och-
tend. Het tv programma Kleuters tegen kwalen van omroep Max 
liet ons al zien wat voor invloed de jeugd op ouderen heeft en ook 
deze ochtend was duidelijk zichtbaar wat de jeugd te weeg bracht 
bij de deelnemers van deze 100ste Fit op Freed. Kortom een mooi 
initiatief van Fysiopraktijk Eijzinga, Jelle, Ellen en de helpende 
vrijwilligers l

Hemmemapark 
voor en door 
Berltsumers
Dit is het thema van een 
avond, georganiseerd door 
Stichting Hemmemapark. 
Maandagavond 20 mei om 
20.00 uur in dorpshuis “It 
Heechhout”.

Waar gaat het over.
Natuurlijk over het Hemmema-
park. In elk geval komt het vol-
gende aan de orde:
-  betekenis van het Hemmema-
park voor Berltsum (en wijdere 
omgeving).

-  vrijwilligers zijn onmisbaar in 
het Hemmemapark

-  beheer en onderhoud van het 
Hemmemapark

-  wat kost het Hemmemapark en 
wie betaalt dat.

Er is een pauze en daarna komt 
het nieuwe project “Natuerlik 
Ferskaat” aan de beurt.
Kernvraag hierbij is:
-  hoe kunnen we de biodiversiteit 
in en rond Berltsum versterken.

Voor wie is deze avond bestemd.
Voor alle Berltsumers, die het 
Hemmemapark een warm hart 
toedragen en wat meer willen 
weten over het reilen en zeilen 
van het Hemmemapark. En mis-
schien wil je ook wel zo nu en 
dan eens meehelpen als vrijwil-
liger van het park. Je bent van 
harte welkom l

Op zaterdag 1 juni 
en zondag 2 juni 
houdt Geeske Sij-
brandij uit Berlikum 
weer open atelier bij 
haar thuis. 

In de natuurlijke om-
geving van haar tuin 
kunt u ,onder het 
genot van een kopje 
koffie of thee, haar 
schilderijen bekijken. 
Er is dit jaar weer 
veel nieuw werk te 
bewonderen! Geeske schildert 
voornamelijk dieren, mensen en 
landschappen. U bent van harte 
welkom op it skil 9 te Berltsum!

Openingstijden:
Zaterdag 1 juni en zondag 2 juni 
van 13.00 tot 17.00 uur l

Mudrun Berltsum 2019 in beeld 

Expositie schilderijen 
Geeske Sijbrandij

Mannenkoor  
Sjongendewiis sluit 
seizoen af in de DG 
Kerk Berltsum
Op zondag 2 juni wil het 
mannnenkoor Sjongendewiis 
samen met dorps- stads- en 
streekbewoners het zangsei-
zoen afsluiten in de Verma-
ningkerk, Vermaningstrjitte 1 
te Berltsum. 
Wat u daar te horen en te zien 
krijgt blijft nog een verrassing 
evenals dat u als aanwezigen 
het koor zult gaan verrassen. 
Nieuwsgierig geworden? Noteer 
de datum vast in uw agenda en 
kom tijdig op: zondag 2 juni, aan-
vang 16.30 uur (deur open 15.45 
uur). Er zijn slechts een kleine 
100 zitplaatsen beschikbaar en 
vol is vol! Na afloop is er bij de 
uitgang een collecte voor de on-
kosten. Graag tot ziens! l

Mannenkoor Sjongendewiis



 

Redactieleden:
Henny van der Graaf
Jan Joostema
Henk Muller
Frans Rob
Harmke Siegersma
Joke Wassenaar
Maaike Moerland

Oplage 
Dorpskrant Op ‘e Roaster verschijnt iedere maand (behalve 
in augustus) in een oplage van ca. 28.000 exemplaren. 

Verspreiding
Zie colofon ‘De Stienser’ - 
door: FRL Leeuwarden (tel. 058-2154157)

Opmaak
Brandsma Offset Ferwerd
(Druk- en zetfouten voorbehouden)

Email
Advertenties: advertentie@berlikum.com
Kopij: krant@berlikum.com 

Colofon 
Op'e Roaster

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

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

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

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

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

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

of artikelen te weigeren. 

Sluitingsdata voor de eerstvolgende editie van 
Op ‘e Roaster
•  Advertenties dienen uiterlijk woensdag 5 juni 2019 aan-

geleverd te worden per email: advertentie@berlikum.com. 
•  Kopij dient uiterlijk woensdag 5 juni 2019 op de redactie 

aanwezig te zijn via krant@berlikum.com

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
zaterdag 15 juni 2019

Fysiotherapie • Kinderfysiotherapie • Bekkenfysiotherapie

Kersehof 14

9041 GC Berltsum

     germsgrien

germsgrien.nl

F O A R  M O A I  T Ú N W U R K

06-2693 4267

■ VOEG- EN METSELWERK 
■ STRALEN ■ BETONRENOVATIE 
■ IMPREGNEREN ■ INJECTEREN 

■ KELDERAFDICHTING

Berltsum • 0518-41 92 95
www.siegersmagevelrenovatie.nl

Bedrijfseconomische adviezen
Sparringpartner

Vertrouwenspersoon
Registeraccountant

Subsidies en fondsenwerving

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

www.osinga-adviesdiensten.nl

SAMEN OP ZOEK 
NAAR EEN 
BEWANDELBARE WEG...

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

INFO@PAADSIKER.NL
WWW.PAADSIKER.NL

 Afvoer
 verstopt?

Tichelersdyk 22, 9041 EP Berlikum
Tel: (0518) 46 24 89 info@tendensberlikum.nl

Naast het ontstoppen van afvoeren doen wij ook 
aan renovatie van rioleringen, glasbewassing, 
houtwerk afnemen en schoorsteenvegen.

BEL 06 53 173 042

Volgende maand 
uw advertentie hier?

Voor meer informatie 
neem contact op via: 

advertentie@berlikum.com

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

Specialisten

in binnen- en

buitenschilderwerk,

wandafwerking

en beglazing

Vakmanschap hoeft
niet duur te zijn...


