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Jacob Westra:
“Een nieuwe weg ingeslagen!”
Het zal de meesten niet ontgaan zijn dat er tegenover het tankstation aan de Bitgumerdyk weer
volop bedrijvigheid is. Er is en wordt hard gewerkt. Jacob Westra kocht het terrein en door die
aankoop is zijn leven de afgelopen periode drastisch veranderd.

Het is er momenteel een drukte
van belang op het terrein. “Door
de corona zitten veel mensen
thuis en besluiten aan de slag te
gaan met hun tuin. Wat dat betreft is deze periode voor mij een
geluk bij ongeluk. Natuurlijk doe
ik ook liever een biertje in de
kroeg, maar als ik kijk wat het
me zakelijk gebracht heeft, de
crisis, mag ik zeker niet klagen.”
Daarnaast is het ook de tijd van
het jaar dat er veel vraag is. Jacob
kan en doet het dan niet alleen.
Daar waar hij voorheen zelf nog

l
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Juf zit met de kinderen in de kring en praten over de lente.
Als juf vraagt welke dieren allemaal een ei leggen heeft Mart
(4) meteen zijn antwoord paraat: ‘Een IJsbeer juf!’
Ludzjendro (9) komt na het buitenspelen met drijfnatte sokken binnen en verkondigt trots: ‘Juf, ik kan op water lopen!’

Al vanaf vrij jonge leeftijd is Jacob werkzaam als stratenmaker.
Altijd in dienst van een ander
maar ook altijd wel een kriebel
om zelf iets te gaan starten. In
2013 hakt hij de knoop door en
kiest hij ervoor om voor zichzelf
te beginnen. Een hele uitdaging
maar achteraf gezien een goede
keus. Elk jaar werd hij beetje bij
beetje groter en groeide zijn bedrijf. Twee jaar geleden kreeg hij
ook het straatwerk van Tolsma er
bij. Door deze klussen bleef zijn
bedrijf groeien en groeien.
December jongstleden besloot
Jacob om in gesprek te gaan met
Tolsma. Het terrein stond al een
tijdje te koop en met de groei
van zijn eigen bedrijf waren er
misschien wel mogelijkheden.
Na een aantal onderhandelingen
was de deal on. Jacob kocht een
deel van het terrein en startte
zijn nieuwe avontuur.
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Myriam komt op school en vertelt trots dat ze gisteren in de
stad nieuwe ‘schandalen’ heeft gekocht.

OPROP: Hawwe jo ek in leuke útspraak fan jo bern,
jo pake-/beppesizzer as miskien fan jo buorjonkje?
Stjoer it ús ta! krant@berlikum.com ●

Sportgala Waadhoeke
Op 29 en 30 april zijn de prijzen van het Sportgala Waadhoeke 2019 aan huis uitgereikt door wethouder Caroline de Pee.

straatte, loopt hij nu over het terrein om klanten te ondersteunen,
maakt hij offertes op zijn kantoor
of is hij bezig met het onderhoud
van het terrein. Voor het straten
heeft hij zo ’n zes tot acht mensen in dienst en ook op kantoor
heeft hij een extra mankracht.
Binnenkort gaat ook zijn vriendin meedraaien in het bedrijf. De
extra vrouwkracht is hard nodig
vanwege de drukte. “Natuurlijk
vind ik het soms jammer dat ik
minder straat, aan de andere
kant ik begin mijn ochtend met
hier en daar wat materialen te
brengen, ik ga even langs bij de
straters, drinken samen een bak
koffie en in de middag ben ik op
de zaak. Dat is ook mooi werk en
daar heb ik het ook onwijs druk
mee. Er zit eigenlijk te weinig

uren in een dag of in een week.”
Of Jacob nog andere dromen
heeft? Hij zou graag ergens in het
buitenland wonen. Die droom
werkelijkheid maken is tot op
heden nog niet gelukt maar met
de uitbreiding van zijn bedrijf is
deze droom op de langebaan geschoven.
Eerst maar zijn eigen bedrijf runnen want er is het één en ander
veranderd. Door deze overname
heeft het bedrijf een enorme
showtuin erbij gekregen en is er
een webshop geopend. “Ik ben er
meteen goed ingerold, door alle
drukte en de crisis komt van alles
tegelijk. Ach, het werk is fantastisch en het contact met de klant
is voor mij het belangrijkste.” ●

25-jarig
jubileum
Op 8 mei 1995 is Klaas bij ons
in dienst getreden als allround
onderhoudsschilder.
Wij willen Klaas langs deze weg
feliciteren met zijn 25 jarig jubileum, en hopen nog vele jaren
gebruik te maken van zijn vakmanschap.
Klaas bedankt ●
8 mei 1995 - 8 mei 2020: 25 jarig jubileum van Klaas in dienst bij De Boer Schilderspecialisten.

In de categorie sporttalent junioren is Mads Tolsma knap derde
geworden, dit door zijn goede prestaties in het fierljeppen en survivallen ●
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Aanmelden voor de
basisschool vanaf 3 jaar
ook in Coronatijd

Bern mei in ferhaal
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Bente van der Woud. In het onderstaande verhaal
vertelt zij iets over zichzelf. Wij horen iets over haar hobby’s, school en hoe zij het vindt om in
Berltsum te wonen. Veel leesplezier met haar verhaal.

In het verleden kregen de scholen via de gemeente een uitdraai van de geboortes zodat ze enigszins wisten hoeveel 4
jarigen er in een bepaald jaar onderwijs zouden gaan volgen.
Dit is echter niet meer het geval en het is voor de school soms lastig te weten hoeveel kinderen per schooljaar aangemeld worden.
Daarom een dringend verzoek om uw driejarig kind zo snel mogelijk op de basisschool aan te melden. De school kan hier dan
goed op reageren met haar planning omtrent het aanstellen van
leerkrachten en het aanschaffen van materiaal.
In ons mooie dorp heeft u de keuze uit twee scholen, de christelijke basisschool De Fûgelsang en de openbare school Lyts Libben.
U kunt contact opnemen voor meer informatie met:

J. Grijpma, directeur OBS Lyts
Libben, tel: 0518 461 736 of
bezoek de website:
www.obslytslibben.nl

J. Slagter,
directeur CBS De Fûgelsang
tel. 0518- 461218 of bezoek
de website:
www.fugelsang.nl l

Wie ben je, wie is je familie en
waar woon je?
Ik ben Bente, 9 jaar. Ik heb een
zusje, ze heet Lotte. We wonen
met mijn vader Taeke en moeder
Renske in Berltsum.
Wat zijn je hobby’s?
Mijn hobby’s zijn saxofoon spelen, trampoline springen, lezen
en ik zit op kaatsen. Ik ben gek
op muziek en dans graag. Het
lekkerst vind ik in mijn onesie
op de bank chillen.
Wat is het leukste wat je hebt
meegemaakt?
Afgelopen zomer zijn we op vakantie geweest naar Scandinavië. We hebben een rondreis gemaakt door Zweden, Noorwegen
en Denemarken.
De overtocht naar Zweden en Denemarken hebben we gemaakt
op een cruiseschip. Daar sliepen
we en we hadden een eigen kamer en ook aten we daar. Het
eten en drinken aan boord was
heel lekker.
Wat vind je van school?
Ik had de afgelopen weken heel
veel tijd om te spelen, maar ik
heb ook wel weer zin in school.
Het allerleukst vind ik het spelen op het schoolplein met mijn
vriendinnetjes.

Weer naar school

Wat wil je later worden?
Dat weet ik nog niet.
Wat is het spannendste wat je
hebt meegemaakt?
We gingen een keertje op vakantie met de zeilboot. De terugreis
van Enkhuizen naar Stavoren
waren er hele hoge golfen van
wel twee meter en hele harde
wind. En de boot ging daardoor
heel scheef. We kwamen gelukkig wel goed aan.
Wat vind je mooi aan
Berltsum?
Dat er altijd wel wat te doen
is!!!!!!!!!! l

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

FOAR MOAI TÚNWURK
Kersehof 14
9041 GC Berltsum

germsgrien
germsgrien.nl

06-2693 4267

It Achtepaed 7

OP=OP

9041 EE BERLTSUM
Berltsum
www.wytguod.nl
pieter@wytguod.nl
06 16 09 62 96

06 2036 5470
hisse@brouwergevelrenovatie.nl
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Berltsum yn bedriuw

COLUMN

NochRis 2.0

Da’s toch niks voor nuchtere
Friezen?

Een jaar nadat we schreven over het verrijzen van een mooie woon-werklocatie in het voormalige
gymnastieklokaal van Berltsum, hebben bewoners Pieter en Henny hun pijlen alweer op een ander
bijzonder pand gericht. Dit keer in Sint Annaparochie, aan de Van Harenstraat. Waar voorheen de
Blokker zat, vinden we vanaf september een kringloopwinkel.
ús winkel fyne kinne.” Een deel
van de winkel wordt namelijk
gevuld met stellingkasten, die
verhuurd worden aan particulieren of (kleine) ondernemers met
een webwinkel zodat ook zij hun
producten in de winkel kunnen
verkopen. “We sjoche dat hieltyd mear online ûndernimmers
in fysyk ferkeappunt sykje, sadat minsken hun produkten sjin,
fiele as priuwe kinne. Fan clicks
nei bricks.”

Het pand ondergaat in de tussentijd nog een flinke metamorfose,
zodat het aansluit bij het eigentijdse concept dat Pieter en Henny voor ogen hebben. “In kringloopwinkel is al lang net mear
in winkel wêr’st gewoan twaddehânsk guod keapest; it is in
hip en sosjaal plak wêr’t je guod
keapje dat as nij is. Boppedat is
it keapjen fan twaddehânsk guod
duorsum. It hat in posityf effekt
op sawol minsk as miljeu.”
NochRis 2.0
Het soort winkel is Henny niet
onbekend, haar ouders hebben
eenzelfde winkel in Menaam:
NochRis. “No't sy âlder wurde,
wolle wy hjir yn it cintrum fan
Sint Annaparochie yn in nijere,
rommere en hippere foarm fier-

der mei it bedriuw. NochRis 2.0.”
De winkel in Menaam blijft nog
open tot Henny haar ouders met
pensioen gaan. “Ik tink dat we
inoar aansen hiel moai oanfolje.”
Bij binnenkomst van de nieuwe
winkel ontdek je straks meteen
dat je hier alles zult vinden om
je woning in te richten. “We sette
it guod net samar yn stellingkasten, mar wolle in thús kreëarje.
We jouwe in soad omtinken oan
de presentaasje en kwaliteit fan
it guod dat yn de winkel komt
en we ha fansels ek wytguod fan
Wytguod; ús oare bedriuw.”
Shop-in-shops
“Mar”, zegt Henny, “dat fan dy
stellingkasten betsjut net dat je
hielendal gjin stellingkasten yn

Workshops
Ook zullen er (in de toekomst)
onder professionele begeleiding
workshops gegeven worden. “It
idee is om op in kreative wize
mei ôffal en restmaterialen oan it
wurk te gean.”
Van meubelstofferingen en mozaïeken met oude potten en pannen tot naaicursussen en kinderfeestjes.
Ferbine
“Ús konsept is oars as wat je fan
in kringloopwinkel wend binne.
We wolle in smûke winkel kreëarje wêr altiid iets gebeurt, wêr
je noflik strúne kinne en wêr
we minsken ferbine kinne. In
iensume man, de ‘schatzoeker’,
bystânsmem en kreativeling fyne
inoar hjir.”
Wordt het dan helemaal anders
dan in Menaam? “Nee, krekt as
yn Menaam wolle we it persoanlik hâlde. In bakje kofje, praatsje
as koart briefke yn in lêzen boek.
De setting is oars: fris, yndustrieel en stoer, mar de sfear sil oerienkomme.” ●

Podozorg Berlikum
Hielspoor: Wat is een
hielspoor?
De officiële naam voor een hielspoor is fasciitis plantaris. Onder
de voet loopt een sterke peesplaat, de fascia plantaris, van het
hielbeen naar de voorvoet. De
peesplaat ondersteunt de voet
en vangt de schokken van het
lopen op. Soms komt er een te
grote spanning op de peesplaat,
en dan kunnen er scheurtjes of
beschadigingen van de peesplaat
ontstaan.
Hielspoor of ontstoken
peesplaat?
Een hielspoor is een botvormig
uitsteeksel aan het hielbeen. Er
zijn echter heel veel mensen die
zo'n botuitsteeksel hebben, en
slechts een klein gedeelte van die
mensen hebben daadwerkelijk
hielpijn. In werkelijkheid is het
niet het hielspoor dat de klachten geeft, maar de ontstoken of
geïrriteerde peesplaat.
Oorzaken van een hielspoor
Een ontsteking van de peesplaat
ontstaat vaak door overbelas-

Dat is wat ik wel eens hoor als het gaat over jezelf laten coachen. Zijn er in Friesland mensen die werken aan persoonlijke ontwikkeling? Jazeker. Zelfs Fríezen, in de meest nuchtere
vorm, kiezen voor een coach die hen een spiegel voorhoudt.
Liefst wel één met een nuchtere aanpak, met beide benen op
de grond, met luchtigheid en humor.
Ik houd ervan, mensen die bezig zijn met hoe ze in het leven
staan en willen groeien in wie ze zijn. Én ik houd van die
nuchtere aanpak, geen zweverig gedoe, geen vingers wijzen
naar anderen maar zelf de verantwoordelijkheid nemen voor
het eigen geluk.
Stappen zetten en gaan! Ook al durf je nog niet. Persoonlijke
ontwikkeling is als leren fietsen. Best wel spannend kan dat
zijn. Toch stap je op en met behulp van zijwieltjes (de coach?)
blijf je overeind. Al snel fiets je zelfstandig de straat op en
neer. En hoe vaker je het doet, hoe vertrouwder het voelt en
hoe groter jouw wereld en jouw mogelijkheden worden.
Ben je onzeker of heb je het idee dat jij altijd de kar moet
trekken? Of ben je op zoek naar balans tussen werk en privé?
Wat je vraag ook is, coaching helpt om jezelf echt goed te leren kennen. Daarmee creëer je keuzes, geen excuses.
Al tijdens een eerste gesprek doe je inspiratie op en krijg je
inzichten die je meteen kunt toepassen in jouw leven. Inzichten die lucht geven, frisse Friese lucht! ●

Voorgenomen besluit kleinschalig
maatwerk. Betreft: Buorren 86
VZM heeft een vergunning voor kamergewijze verhuur
aangevraagd voor Buorren 86. De woning voldoet aan alle
vereisten, waaronder het SNF-keurmerk en is geschikt voor
maximaal acht inwonenden.
Voor huisvesting van meer dan vijf personen is kleinschalig maatwerk nodig. Dit houdt in dat SBB (Stichting Berlikumer Belangen)
om een bindend advies is gevraagd door de gemeente Waadhoeke.
Na goed overleg met de buurtvereniging, heeft SBB voorgenomen
een POSITIEF advies uit te brengen.
Mocht u van mening zijn dat er toch zwaarwegende argumenten
zijn om van dit voorgenomen advies af te wijken dan horen we
dat graag voor 31 mei. U kunt uw beargumenteerde bezwaar dan
e-mailen naar sbb@berltsum.com ●

Muzykferiening OpMaat zet
Berltsum in de bloemetjes
ting. Mensen met overgewicht,
een lopend of staand beroep,
een verkorte achillespees of verkorte kuitspieren hebben eerder
last van een ontstoken peesplaat.
Ook een afwijkende stand van de
voet kan klachten geven aan de
peesplaat, denk daarbij aan een
doorgezakte voet of een platte of
juist te holle voet.
Klachten van een hielspoor
• De meest voorkomende klachten bij een hielspoor zijn:
• Pijn aan onderzijde van de hiel;
• Pijn bij de eerste paar stappen
uit bed in de ochtend, en startpijn na een tijd stil te hebben
gezeten (bijvoorbeeld na een
autorit);

•M
 eer pijn na een lichamelijke
activiteit.
Behandeling van een hielspoor
Belangrijk is het om te kijken
naar de oorzaak van de klachten.
Is er sprake van overbelasting
door bijvoorbeeld sporten, of is
er een afwijkende stand van de
voet?
Een fysiotherapeut of een podoloog kunnen u helpen om deze
oorzaak in kaart te brengen. Oefeningen en eventueel een op
maat gemaakte steunzool kunnen de klachten verminderen en
vaak ook oplossen ●
Harrie Moerings
Podozorg Berlikum

We zijn ondertussen alweer enkele weken verder en voor de
muzikant is er nog weinig verandert. We hebben geen idee
wanneer wij weer repetitieavonden mogen organiseren.
Dit betekent natuurlijk dat al onze afspraken die er in de agenda
stonden of staan voorlopig niet door gaan. Maar dankzij de inzet
van vele dorpsgenoten hebben we toch onze jaarlijkse bloemen
actie kunnen organiseren. Dat doet ons enorm goed! Dus allemaal
reuze bedankt.
Het oud papier gaat ook gewoon door. Normaal met drie personen
per auto, nu met de nieuwe regels in verband met het corona virus
maar met twee personen per auto. In heel veel straten wordt het
papier nu op een centraal plek aangeboden. Dit maakt het voor
ons eenvoudiger om het papier op te halen. We zijn erg blij met
deze hulp van jullie allemaal. Misschien is het mogelijk om voortaan altijd het oud papier centraal in de straat aan te bieden.
We hopen dat we snel weer muziek mogen maken en elkaar weer
kunnen treffen op één van onze muzikale momenten ●
Muzykferiening OpMaat Berltsum

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

Berltsum • 0518-41 92 95

www.siegersmagevelrenovatie.nl

Prômmehof 3 | 9041 GH Berlikum
Frisiastate 23a | 9062 GX Oentsjerk

Voetonderzoek
Loopanalyse
Steunzolen

06 31 21 41 11
h.moerings@podozorg.nl
www.podozorg-berlikum.nl
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Werken
Vaste
prijs in
voor
uw
de cloud?
boekhouding?
Online boekhouden
tegen een vaste
lage prijs.

Tichelersdyk 28b Berlikum

Op ons kunt u rekenen
Bitgumerdyk 30b

■ MATRASSEN, LATTENBODEMS, DEKBEDDEN,
info@born-graaf.nl

9041CE Berltsum

www.born-graaf.nl
T 0518-461800

Bitgumerdyk 30b

info@born-graaf.nl

9041CE Berltsum

www.born-graaf.nl
T 0518-461800

KUSSENS, BEDLINNEN
■ DAMES- EN HERENKLEDING
■ WERKSCHOENEN, KLOMPEN, DAMESSCHOENEN
■ GEREEDSCHAPPEN

GRATIS!*

Vitalbix NutriMash slobber
®

bij aankoop van
2 zakken Vitalbix®

■ AUTO ONDERHOUDSPRODUCTEN,
AUTO/AANHANGWAGEN ONDERDELEN
■ SPEELGOED
■ HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN
■ BREI- EN HAAKGAREN, HANDWERK ARTIKELEN
■ LEVENSMIDDELEN
■ VERF EN SCHILDER ARTIKELEN
■ HOME DECORATIE
■ HONDENVOER

* Geldig zolang de voorraad strekt
maximaal 2 emmers per klant

Agra Totaal Dierenspeciaalzaak
Bûterhoeke 62, 9041 AD Berltsum

keren
r
a
p
s
i
t
En gra
eur!
d
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r
voo

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

BERLTSUMER
HÛNTSJE

Documentatiecentrum De Grúsert gaat digitaal

Suver nuver

Het bestuur van De Grúsert liep al langer rond met het plan om het foto- en documentatie archief
te digitaliseren. Op die manier kan elk thuis via de computer kennis nemen van de rijkdom aan
foto’s en andere documentatie over Berltsum, de vele verenigingen en bedrijven.

It is maitiid. De lamkes huppelje, einepykjes swimme yn’e
sleat, de sinne skynt en de
minsken komme nei bûten. In
moaie tiid sis ik it sels. Krekt
as is de wrâld yn de maitiid in
bytsje freonlikker. Hjir yn it
doarp is it ek sa. Bern jou my
fakers in aai oer myn kop en
soms krij ik sels in lyts tútsje.
Dat heart ek wol in bytsje bei
de maitiid, tútsjes hjaan en fereale wurre. Dit jier is it al oars.
Lykas oare jieren balte de lamkes en kwetterje de einen en er
komme ek noch wol minsken nei bûten mar dochs wie it dizze
kear sa oan it begjin fan de maitiid oars. De ekstra aaikes oar
de kop krige ik net en no at ik at sa goed besjen koe waren de
tútsjes ek net mear útdielt. Wat is hjir oan de hân? Wat bart er
yn myn moaie Berltsum? Foar de minsken wa at my in bytsje
kinne, ja krekt sy witte wol wat ik mei myn gefoel dyn ha. Ik
tocht hjir moat ik mear fan witte….ik moest op undersiik út.
Dus ik de doar út en sa dwarrele ik troch it doarp. By skoalle
seach ik it fuort al, de klassen leech en stickers op de rúten. By
de sportfjilden wie ek neat te rêden. De âlderein ‘fan de hoeke’
seach ik ek net…nou doe waar ik pas echt wantrouwich. At die
mannen al net mear fan de polle komme dan is er echt wat oan
de hân. Dus doe siet er neat oars op dan myn earen en eachen
op de dyk noch better ipen te hâlden by sy wa at al op paad
wiene. De earsten die ik seach, wat letter op de jûn, wie de
jongerein. Ik hie al gau yn’e rekken dat se wat dienen wat eins
net mocht. Net allinne fan hun âlders net mar ek net fan de
‘baas’ fan ús lân. Ik hearde se iets sizzen oer in sykte. In frjemd
iets dêr’t men wol echt siik fan wurde kin. Ik moest dochs sjen
dat ik mear kaam te witten. De folgende dei doe kuiere ik oer
de bûtenpôle, der krekt by de ierdbeienautomaat wie it suver
smoardrok... De minsken stiene keurich op inoar te wachtsje
mar dan wol san 1 as 2 meter der tusken. Suver nuver. Hjir
kaam ik te witten dat wat jim al in skoftke witte. De hiele
wrâld is yn de ban fan in sykte wer at eins net iens goed fan
wit hoe en wat. Feit is dat de gefolgen grut binne, kwa sûnens
en ekonomysk. Gewoane saken binne net mear gewoan en ik
begreep no werom at er net safolle minksen op in paad binne.
Jimme witte net hoe it kommen giet en ek ik kin er net in ferstannich wurd oer sizze. Wat ik al wit is dat we mei inoar er
omtinke moatte. Om in inoar en foar elkoar. Lit jimme de kop
net gek meitsje, libje yn sûnens en bliuw sels goed neitinken.
In leafdefolle poat fan jimme Berltsumer hûntsje ●

Het plan is dit met de vrijwilligers te doen in een aantal jaren.
Elke week zijn er al mensen druk
bezig om nieuwe documentatie
te verzamelen en te ordenen. Zo
komen ook actuele zaken in het
archief. Maar we willen graag er
een aantal mensen bij hebben
om dit alles in te scannen en zo
mogelijk te voorzien van een
bijpassend kort verhaal en persoonsnamen.
Op dit moment zijn er een aantal
fondsen en instellingen gevraagd

om een financiële bijdrage in
een vernieuwde website en apparatuur. De computers die we
nu gebruiken zijn hopeloos verouderd en niet geschikt voor een
goede digitalisering.
Als alles een beetje meezit willen we na de coronacrisis starten
met het plan.
We krijgen geregeld nog nieuwe
oude foto’s. Dit is een schoolfoto
Van de Hervormde school Eben
Haëzer uit 1956 met juffrouw

Stuurgroep MFC it Stedhûs
Als ik langs de Kruiskerk wandel of fiets denk ik altijd: ‘wat zou
het toch mooi zijn als MFC it Stedhus klaar is’. Voor mijn geestesoog verschijnt een beeld van ‘de hûskeamer’ van Berltsum.
Waar jong en oud een plek hebben om elkaar te ontmoeten.
Waar jonge vaders en moeders na
het bezoek aan het consultatiebureau nog even aan de hûskeamer
tafel napraten. Waar je na het
bloedprikken aan diezelfde tafel
nog even de krant doorneemt.
Waar verschillende zorg- en
welzijnspartijen in fatsoenlijke
ruimtes werken. Waar de toneelen de muziekvereniging goede
ruimtes hebben om te oefenen.
En natuurlijk een mooie grote
zaal om culturele activiteiten te
organiseren en de kerkdienst te
blijven vieren.
Ook in kader van de gemeentelijke zorgtaken is het belangrijk
dat MFC it Stedhûs er komt. De
huidige situatie in gedateerde en
veelal te kleine ruimtes is verre
van ideaal en het risico is aanwezig dat hierdoor zorg- en welzijnsvoorzieningen naar andere
omliggende dorpen verdwijnen.
De nadruk op het wijk- en gebiedsgericht werken met betrekking tot zorg en welzijn - waar de
gemeente een grote verantwoordelijkheid in heeft - vraagt ook
om adequate ruimtes. Ruimtes
die het MFC kan aanbieden en
waar onder meer de Vereniging
Het Groene Kruis met de uitleen
van hulpmiddelen, Welzijnsorga-

nisatie De Skûle, De Veiligheidsregio Fryslân met het consultatiebureau, de fysiotherapeuten
van FysioStiens en Fysio De Trije,
Thuiszorg Het Friese Land en
de verloskundigen praktijk hun
werk optimaal kunnen uitvoeren.
De beelden van ‘hoe het is’ en
‘hoe het kan worden’ maakt ook
dat we de motivatie om door te
gaan niet verliezen. Het duurt
inderdaad lang, maar het gaat
de goede kant op. De gesprekken met de buurt verlopen goed.
Ook is er intensief contact met de
gemeente over de bouwkosten.
Want natuurlijk zijn de kosten
van de bouwmaterialen afgelopen jaren gestegen. De gemeente
beoordeeld momenteel de berekeningen en daarna wordt de
procedure rond de bouwvergunning in gang gezet.
Enige haast is wel geboden want
de Poiesz is bereid om op het terrein van het Groene Kruisgebouw
en ’t Heechhout een nieuwe winkel te vestigen. En ja , dat levert
natuurlijk ook financiële middelen op die we nog zeker kunnen
gebruiken. We wachten het met
spanning af.
Namens Stuurgroep MFC it Stedhûs ●
Wytze Groen

Kramer en meester Nauta. Uiteraard herkennen we een aantal kinderen maar het zou mooi
mijn als we straks in het digitale archief de lijst van namen
compleet hebben. Wie wil ons
helpen om deze lijst compleet
te krijgen? Een mailtje naar dijkstraberlikum@upcmail.nl is genoeg ●
Stichting Oudheidkamer
De Grúsert Berltsum
Durk Osinga, penningmeester

It Berltsumer Hûntsje

Lente woordzoeker
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CORIENS ITEN

Naschools Sportaanbod Berlikum

							
Vanaf 28 mei openen wij weer de deuren van ons naschools aanbod in Berlikum. In de periode van
28 mei tot en met 2 juli bieden we het volgende kosteloos aan voor groep 5 t/m 8:

De winnende
pizza!
Jo witte fêst wol dat ik faaks
resepten meitsje en se op myn
instagrampagina en op www.
coriensiten.nl diel mei iederien dy't it leuk fynt om wat
lekkers te meitsjen. No kaam
ik in tiidsje lyn een priisfraach
tsjin wêrby je in pizza betinke
moasten en in reis nei Bali
winne koene. Mei in freondinne betocht ik dizze 'vegan rendang pizza'. En leau it as net, mar wy wûn de haadpriis. Litte
we hoopje dat we yn it neijier ek dy kant op kinne. Ik hear
faaks minsken yn myn omjouwing dy't dizze pizza hieltyd wer
opnij meitsje, sa lekker is it.
Yn plak fan stooffleis meitsje je de rendang fan Jackfruit. In
tropyske frucht dy't moai yn triedsjes útelkoar falt by it stoven.
De jackfruit keapje jo gewoan yn blik by de blauwe grutte supermerke. En de pizzaboaiem is in blomkoal- of courgettepizza
út it kuolskap. Probearje jo dit fegetaryske resept ek ris? Mei de
kâns der ferslingert oan te reitsjen?

Datum
Donderdag 28 mei
Donderdag 4 juni
Donderdag 11 juni
Donderdag 18 juni
Donderdag 25 juni

Activiteit
Voetbal
Tennis
Kaatsen
Diverse buitenactiviteiten
Diverse buitenactiviteiten

Inschrijving bij Sander + sportactiviteit (maximaal 10 personen
per groep). Mail of app naar sander@sportfryslan.nl of 06-8271
6543 met de volgende informatie:
1. Naam van het kind
2. Groep van het kind
3. Welke lessen je wilt meedoen
4. Telefoonnummer (om je ou-

Locatie
Sportvelden in Berlikum
Sportvelden in Berlikum
Sportvelden in Berlikum
Sportvelden in Berlikum
Sportvelden in Berlikum

ders/verzorgers te kunnen bereiken)
We hanteren het volgende rooster (groep 3 en 4 is komen te
vervallen in verband met Corona
maatregelen):
•G
 roep 5: 10 kinderen: 15.15 16.00 uur.
•G
 roep 6: 10 kinderen: 15.15 16.00 uur.

• Groep 7: 10 kinderen: 16.15 17.00 uur.
• Groep 8: 10 kinderen: 16.15 17.00 uur.
Vanwege Corona maatregelen
zijn er een aantal voorwaarden
gesteld aan het aanbod. Kijk hiervoor op onze website www.berlikum.com ●

Simmer fan leafde
Met vreugde herinner ik mij de zomer van 1945. Elke dag was het feest na 15 april in mijn dorp
Berltsum.

Ingrediënten voor 2 vegan rendangpizza’s:
• 2 courgettepizza’s (Magioni)
• 1 blik 400 gram jackfruit
• 1 ui
• 250 ml kokosmelk
• 1x boemboe rendang (100 gram)
• 30 gram kokosrasp
• 1 rode peper
• 2 el ketjap
• 15 gram koriander (of peterselie)
• 50 ml zonnebloemolie
• 1 teen knoflook
• peper & zout

Zo maak je het:
Fruit in een braadpan een gesnipperd uitje aan en voeg de rendang boemboe toe. Bak dit aan zodat de smaken en geuren vrij
komen. Voeg dan de inhoud van 1 blik jackfruit toe, 200 ml
kokosmelk, 150 ml water en 2 el ketjap aan de boemboe. Laat
dit 45 minuten sudderen en stoof nog eens 15 minuten met de
deksel van de pan af, zodat de rendang wat vocht verliest. Trek
dan met 2 vorken de jackfruit uit elkaar tot draadjes.
Zet de oven aan op 220 graden. Meng 50 ml zonnebloemolie
met een geperst teentje knoflook, gehakte koriander, peper en
zout. Smeer vervolgens met een kwastje deze kruidenolie over
de twee courgettepizza’s en bak de pizza voor 4 minuten in de
oven. Beleg dan de pizza met de vegan rendang, rode peper in
ringetjes en gemalen kokos. Bak hierna af in ongeveer 8 minuten op 220 graden in de oven. Haal uit de oven en strooi wat
koriander over de pizza. Lekker dippen in kokosmelk! ●
Lekker ite!

Elke dag werd er gedanst op
straat, zelfs de gereformeerden
deden mee. Alles mocht. Samen
één in de kring. De hele zomer
liepen mijn vriendin en ik met
rood-wit-blauwe linten in het

haar. Naar school gingen we
bijna niet. Vieren was in. Allegorische Optochten werden georganiseerd, kerkdiensten om te
danken voor de vrede. Hoe vaak
heb ik toen niet het Wilhelmus

Samar in Momint...

Afvoer

verstopt?

BEL 06 53 173 042

Paadsiker

Praktijk voor contextuele hulpverlening

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

Appelhof 6
9041 GE Berltsum (FRL)
0518 - 462009
info@paadsiker.nl

WWW.PAADSIKER.NL

"De hangjeugd van Berltsum"

gezongen, couplet 1 en 6 uit het
hoofd. Daarna werd het menens.
Mijn ouders en zo velen hadden
er zin in. Werk aan de winkel. De
verwachte toekomst brak aan ●
Relie Koning-van Reenen

Berltsum kultuer
75 Jaar vrijheid
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AGENDA
29 mei

18.00 uur

Oud papier

5 juni
17 juni

20.00 uur
12.00 uur

Kopij juni editie Op ‘e Roaster
Op ‘e Roaster juni editie

Dit jaar is het 75 jaar geleden, dat de 2e wereldoorlog (1940-1945) is beëindigd. In vele dorpen en
steden zal deze mijlpaal worden gevierd. Toen schoot het dagboekje van mijn vader "In en rond
Berlikum 1930-1947" mij in mijn gedachten.

Thuisonderwijs van OBS Lyts Libben
Het thuisonderwijs vroeg het nodige van onze kinderen,
ouders en het team van OBS Lyts Libben. Samen hebben we er
een succes van gemaakt.
Wij zijn trots op iedereen die zich hier zo goed voor heeft ingezet.
Vanaf 11 mei gaan we weer naar school. Onze leerling Fay Broersma vertelt over de periode dat we niet naar school konden i.v.m.
corona en hoe zij deze periode heeft beleefd.
Ik ben Fay Broersma uit Berltsum. Ik woon dicht bij school en de
speeltuin. Daar is het al 8 weken stil. Op 30 maart was ik jarig.
Ik was al heel lang aan het aftellen omdat ik er zoveel zin in had.
Toen kwam het Coronavirus en kon niks doorgaan. Niet trakteren,
geen kinderfeestje naar het zwembad, geen visite. Dit maakte mij
verdrietig. Gelukkig heb ik mij toch jarig gevoeld met een mooie
jurk, slingers, ballonnen, taart, cadeautjes en veel kaartjes. Ook
een kaartje van school van alle juffen, meester en de kinderen! Superlief! Ook kwamen er mensen aan de deur die voor mij zongen.
Een gekke verjaardag, die ga ik nooit vergeten.

Hier onder enkele fragmenten
uit het dagboekje:
24 Januari 1945
Vandaag onder zeer slecht weer,
sneeuwstorm en vorst zijn hier
280 vluchtelingen aangekomen,
uit Tiel en Venlo. Meest vrouwen
en kinderen en oudere mensen.
Treurig zagen deze mensen eruit.
Velen waren er bij, die al weken
hadden omgezworven, en doodmoe en verkleumd aankwamen.
Velen lieten zich dan ook in het
strooi neervallen. Koffie en melk
met brood stond voor hun klaar,
dat ze waren al blij dat ze eindelijk op de plaats van bestemming
waren.
2 Maart 1945
Vandaag zijn er weer 85 evacués
hier aangekomen. De toestand
laat zich steeds donkerder aanzien. Ook komen er steeds meer
mensen uit de grote steden waar
grote hongersnood heerst en
waar bloembollen en suikerbieten worden gegeten.
In het Noorden is nog genoeg
eten maar de toestand is erg,
wanneer men voor een zak tarwe
f 1500 en een korf (= 35 kg) aardappelen f 500 moet betalen. Maar
de Rus staat voor Berlijn aan de
Oder en in het westen rukken

de Engelsen en Amerikanen ook
op en hopen we op een spoedig
einde van de oorlog.
Pasen 1 en 2 April 1945
Zo de berichten luiden, zijn de
Engelsen en Amerikanen genaderd tot Deventer op naar Coevorden, tot Ter Apel en Groningen.
Duitsland kan dit op deze manier
niet volhouden. De overmacht
aan mensen en materialen is veel
te groot. Maar ja, zo is een oorlog,
het is de macht van de sterkste.
De hongersnood in Holland was
er tot het grenzeloze gestegen.
Een voorstel van Engeland om
voedsel door de lucht aan te voeren werd uiteindelijk toch door
de Duitsers toegestaan. Ondanks
de schaarste hier werd er nog
heel wat opgehaald zoals zakken tarwe, rogge, gort, bonen en
erwten, flessen olie en kaas en
een behoorlijk geldbedrag.
Maar eindelijk komt dan het verlossende woord op zaterdag 5
Mei 1945:
”HOLLAND IS VRIJ”
en toen vanmorgen om 8 uur
voor de radio het grote nieuws
bekend werd gemaakt, stak ieder, die een vlag had hem uit en
was Berlikum in feeststemming.
Maandag 7 mei 1945

Nog niet bekomen van de vreugde werd hier vanavond door enkele burgers weer een optocht
door het dorp georganiseerd.
Voorafgegaan door een de twee
korpsen met een toespraak van
de Burgemeester, welke ons wees
op de bereidheid om gezamenlijk
Nederland weer op te bouwen en
niet van elkaar maar tot elkaar te
komen.
20 juni 1945
2 dagen feest gevierd..
Het Bevrijdingsfeest wat best is
geslaagd en zonder wanklanken
is verlopen. Een paar prachtdagen gehad.

Vrijuit waait nu de driekleur weer
en 't helder rood, wit blauw
getuigt na lange, zware druk
van onbezweken trouw,
van moed, geloof en vaste wil
om Hollands groene gaard
opnieuw te tooien tot een feest
van vreugd' en vrede op aard.
Wij leven vrij, wij leven blij,
weerklinkt door dorp en steden.
En Hollands Leeuw richt vier zich op,
het juk is afgegleden.*
(Dichter onbekend)

*Uitgereikt aan de schoolkinderen.
Niemand van mijn vriendinnen heeft
zich dit gedicht herinnerd. Later hoorde ik van Popke Schram † dat hij het
gedicht ook nog had.
Zelf was ik, toen de bevrijding
een feit werd, bijna 13 jaar en ik
kan mij niet meer herinneren,
dat we veel naar school zijn gegaan, maar wel, dat we alle dagen
met een rood, wit blauw lint in
het haar liepen. Een hele zomer
lang.
Verkort uit: Dagboek van Romke
van Reenen: “In en rond Berlikum 1930-1947” ●
Relie Koning-van Reenen

Ik mis mijn opa, oma, pake en beppe heel veel, omdat ik niet naar
ze toe mag. We hebben super ons best gedaan met het huiswerk.
Ik mis school, de juffen en de kinderen uit mijn klas. We gingen
met de klas video bellen met teams maar elkaar in het echt zien
is veel leuker! Mijn mama heeft mij goed geholpen met mijn huiswerk. Zij is kapster en mag niet werken, zo kon ze mij en mijn
broertje Sem helpen.
Het was mooi weer dus kunnen we lekker buiten spelen in de tuin.
Ik heb ook 2 lieve konijntjes gekregen, daar kan ik nu voor zorgen.
We hebben nu vakantie dus hoeven we geen huiswerk te maken,
maar we mogen nergens naar toe. We zouden naar Terschelling,
daar vind ik het altijd zo fijn en mooi.
Gelukkig mogen we volgende week weer naar school, dan kan
ik iedereen weer zien! Ik hoop dat alles heel snel weer normaal
wordt want ik vind Corona echt heel stom!! ●

www.robs-tuincentrum.nl

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

or
res vo
Het adinrichting
l
totaa uin, kamer
van t nsterbank
en ve

CONNECTING THE DOTS
Bedrijfseconomische adviezen
Sparringpartner
Vertrouwenspersoon
Subsidies en fondsenwerving
Durk Osinga • Kleasterdyk 3A
T: 06-17 14 61 34 • 9041 VH Berltsum

www.osinga-adviesdiensten.nl

f je nu
Schr ij onen
in bij Wwest
Noord nd.
Friesla

> Glasbewassing
(bedrijf en particulier)

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

Ben je 18 jaar of ouder en wil je straks op jezelf wonen?

Schrijf je dan alvast in bij Wonen Noordwest Friesland.
Er is namelijk een wachtlijst. Door je nu in te schrijven
bouw je wachttijd op. Hoe eerder je je inschrijft, hoe

sneller je een woning krijgt als je straks het huis uit wil.

Ook al heb je nu nog geen verhuisplannen, schrijf je wel
alvast in via www.wonennwf.nl/inschrijven

Betaalbare woningen in een fijne leefomgeving

Berlikum | 06 57 70 36 90 | vandergraafmultiservice.nl

Specialisten
in binnen- en
buitenschilderwerk,
wandafwerking
en beglazing

Vakmanschap hoef..t.
niet duur te zijn
Prommehof 6 / 9041 GH Berlikum / telefoon (0518) 461587 - 462367 / telefax (0518) 461587

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

Colofon
Op'e Roaster

Onze kracht is onze toegevoegde waarde. Die vertaalt
zich in zich in betrokkenheid, duidelijkheid en kwaliteit. Met onze specifieke klantgerichte aanpak en het
hoge kennisniveau weten wij zakelijke en particuliere
opdrachtgevers aan ons bedrijf te binden.
Bij ons staat de opdrachtgever centraal. Begrijpen,
creëren, realiseren en vooral ontzorgen zijn de kernwaarden waar wij voor staan.
Spreekt u dit aan? Bel/mail dan eens met Zijlstra Bouw
in Berlikum en vraag naar de mogelijkheden.

Zijlstra Bouw. Altijd in vorm.

Zijlstra Bouw BV
It Koartlân 1, 9041 VB Berlikum
T 0518 - 46 20 63
F 0518 - 46 10 37
E info@zijlstrabouw.nl
Site www.zijlstrabouw.nl

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

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

Sluitingsdata voor de eerstvolgende editie van
Op ‘e Roaster
• Advertenties dienen uiterlijk maandag 8 juni 2020 aangeleverd te worden per email: advertentie@berlikum.com.
• Kopij dient uiterlijk maandag 8 juni 2020 op de
redactie aanwezig te zijn via krant@berlikum.com
Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster:
woensdag 17 juni 2020

