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DORPSKRANT VOOR BERLTSUM EN WIER 

06 17lzaterdag 17 juni

Papa doet een wedstrijdje met Remco (8) en René (6), wie er het snelst de 
overkant van het voetbalveld bereikt. René verliest en komt als laatste 
aan. “Maar ik heb het wel het langst volgehouden!” zegt hij vol trots.

Sander (7) hoort op school dat ze de klassen in de bovenbouw ‘omgooi-
en’. Thuisgekomen vraagt hij aan zijn moeder: “Toch wel zonder kinde-
ren erin?!”

“Mama, als er voldoende animo is, dan gaat de speurtocht vanmiddag 
door. Ik weet alleen niet of we zelf animo moeten kopen of dat zij dat 
doen?”l

Ilse Tuinstra, in beskieden ferhaal 
oer in talintfol shorttrackster
Ik sko oan yn huze Tuinstra mei it shorttrack talint fan Berltsum. Ilse Tuinstra timmeret 
aardich oan de wei, al fynt se sels dat it allegearre wol wat tafalt. 

Ilse is trettjin jier en wennet te-
gearre mei heit Jouke, mem Son-
ja en bruorke Jesse yn Berltsum. 
Ilse sit yn de twadde klasse fan 
Piter Jelles de Foorakker yn St. 
Anna. Se stiet der goed foar. Sûnt 
dit ier makket de skoalle gebrûk 
fan in systeem mei laptops. Der 
wurde hast gjin toetsen makke, 
mar it giet krekt om de ferslag-
gen en de presintaasjes dy se le-
verje moatte en dat is foar Ilse 
perfekt. Op skoalle makket se 
har húswurk en ferslaggen sadat 
se jûns traine kin.
Dit seizoen is Ilse start oan har fi-
ifde shorttrack seizoen. Der wie 
ris in man by har heit op it wurk 
west en dy hie sein dat short-
track wol wat foar Ilse wie, “Och 
ja, werom ek net?” tocht Ilse en 
sa is it baltsje gean rôljen. Fan 
har achtste ôf sit Ilse al op short-
track. Derfoar wie se foaral oan 
it reedriden op de lange baan. 
Kieze tusken de twa? Dat is les-
tich. It shorttrack is attraktiver, 
flugger en spektakulêrder oan de 
iene kant, oan de oare kant bin-
ne je in hiele dei op in paad foar 
in wedstriid, it duorret soms wat 
lang. Mei it langebaan reedriden 
geane de wedstriden flugger en 
binne je net hiele dagen op in 
paad.
As ik Ilse Tuinstra op sykje op de 
webside shorttrackonline, komt 
der in ymposante list nei foaren. 
In list dêr’t ik net it measte fan 
snap, mar wat dúdlik is, is dat 
Ilse aardich meikomme kin yn 
‘e top fan Nederlân en sa no en 
dan ek mei docht oan wedstriden 
yn Europa. Je moatte in goeie tiid 
del sette, in tiid ûnder de limyt. 
As je dat dogge, kinne je mei-
dwaan oan wedstriden yn Euro-
pa. Foarich ier is Ilse nei Dresden 
(Dútslân) en Rostock (Dútslân) 
west, kommend ier sil se wer op 

nei Rostock, mar no ek nei Borne 
en Bergamo yn Itaalje.
It shorttrack is by ús net sa po-
pulêr, wy sjogge altyd mar nei 
it lange baan reedriden. Nett-
sjinsteande is it shorttrack yn it 
bûtenlân stikken populêrder en 
best in grutte sport. Dan meie wy 
Berltsumers grutsk wêze op sa’n 
talint hjirre yn it doarp.
 
Sûnt foarich seizoen traint Ilse 
binnen de Fryske seleksje. Sawol 
yn de winter as yn de simmer 
wurd der fanatyk traint. Hast 
alle jûnen is Ilse fuort; skeeler-
training, draaftraining, fytse, 

training op it iis, se hat sels trep-
training. Foar de minsken die net 
rjocht witte wat dat ynhâld: dat 
is treppen op en del rinne om de 
boppeskonken sterker te meit-
sjen. It is wol dúdlik dat je der 
wat foar oer ha moatte. Foar Ilse 
is it de normale gong fan saken. 
Salang at se der nocht en plezier 
yn hat, giet se moai troch. De 
trainingen binne leuk, gesellich, 
fanatyk mar sa no en dan is der 
tiid foar rêst en in grapke. Doel 
foar kommend seizoen is har PR 
te ferbetterjen, en as dat slagge 
is? Wer in nij PR ride fansels!l
Harmke Siegersma

Vooraankondiging vakantie  

Huisartsenpraktijk 
R. A. Comello te Berlikum

Herhaalt u tijdig uw medicijnen?

De praktijk en apotheek 
zijn GESLOTEN van

zaterdag 22 juli t/m zondag 
13 augustus 2017

It Berltsumer Rûntsje
Op zaterdag 24 juni om 19.30 uur klinkt het startschot van 
wielerwedstrijd It Berltsumer Rûntsje. Het is de organisatie 
weer gelukt om een mooi sportief evenement te organiseren.

De organisatie van wielerronde It Berltsumer Rûntsje is vanaf 
januari al druk bezig met de voorbereidingen voor de editie van 
2017. Dat we dit criterium weer kunnen organiseren is mede te 
danken aan onze vele sponsoren en niet te vergeten onze vrijwilli-
gers. Want, vergeet niet: voordat het startschot klinkt is er al heel 
wat werk verricht!
Het was dit jaar een hele uitdaging voor de organisatie om er sa-
men weer een mooi evenement van te maken. We hebben gezocht 
naar een nieuw parcours en dat is gelukt. Dit jaar starten en fi-
nishen we aan de Fûgelsang, waarna we richting Kwekerijleane 
koersen, vervolgens de Bitgumerdijk, Hofsleane om via de Jacob 
van Tuinenstrjitte weer terug te keren op de Fûgelsang. De aankle-
ding van het evenement, het parcours, de premiesprints maken 
deze wielerronde zeer aantrekkelijk voor de renners. Ook zal er 
dit jaar weer gestreden worden om de winnaarstruien. De gele trui 
is voor de winnaar, de groene trui is voor de renner met de meeste 
punten en de rode trui is voor de strijdlustigste renner van het 
peloton.
Wij, als bestuur, hopen op een geweldig sportieve en spannende 
wedstrijd en nodigen jullie van harte uit op 24 juni om 19.30 aan 
de Fûgelsang waar het startschot zal klinken....
Een veilige koers... betekent:
1.  Eerst kijken dan pas oversteken.
2.  Steek niet over op plaatsen waar u de renners niet ziet aanko-

men.
3.  Ga niet in de bocht/binnenbocht staan.
4.  Hou de honden en katten van het parcours, ook voor de beesten 

hun eigen veiligheid. 5. Luister naar de mededelingen van de 
speaker.

6.  Blijf achter de hekken/rood-witte lint. Denk hierbij vooral ook 
aan de veiligheid van de jongere kinderen!l

Foto: Anne Waterlander
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Eartiids en No…
Berltsum yn skiednis
Foar dizze edysje hie ik net safolle ynspiraasje en dus ha ik it boek fan “Ber-
likum. Beeld van een dorp” der mar ris even by pakt. It is alwer 16,5 jier 
lyn dat dit boek útkaam. It boek is in ferhaal oer in doarp, mar foaral ek de 
minsken dy’t der wennen. Wa fan jo hat dat boek ek noch lizzen?
It boek begjint mei in stikje skiednis fan Berltsum. Op it plak der’t no 
Berltsum leit, leine eartiids twa stedsjes, Berlikum en Tuitgum. De skie-
ding lei by it wetter by de Gruse. Dizze feart rûn efter de Buorren lâns en 
rûn oant en mei de Achteromdyk. Hjoed de dei nimme we de Achterom-
dyk de Hôfsleane. Eartiids hie Berltsum in strategyske en geunstige lizzing. 
Berltsum lei nammentlik oan de Middelzee en dat joech in moaie útgong-
sposysje foar hanneling. Boaten koene Berltsum poerbêst berikke. Der is 
bewiis dat sels yn de Romeinske tiid der al minsken yn Berlstum wenne ha.

Hjoed de dei is der neat mear werom te sjen fan de posysje oan de Mid-
delzee. Sterker noch, Berltsum leit net mear oan ‘e see. Der leit no allege-
arre lân. It ienige dat ús noch herinnert oan dy tiid binnen de terpen yn 
Berltsum. Hjoed de dei is der lokkich noch genôch hanneling yn Berltsum. 
Mear as 100 bedriuwen binnen der aktyf yn Berltsum. Foar in doarp mei 
sa’n 2500 ynwenners meie wy der best grutsk op wêze.

Fan 1355 ôf komt de namme Berlikum foar it earst foar as Berlichem. De 
namme stiet op in oarkonde út hanzestad Lübeck. Dat it hjirre om in Fryske 
plaknamme giet, is wol dúdlik, der wurd nammentlik praat oer de rieds-
leden fan Westergo yn Fryslân. Hè, Westergo, die namme komt my net 
ûnbekend foar. Foarich ier koene we kieze út trije nije nammen foar de ge-
arfoeging fan in oantal gemeenten. Nij-Westergo wie der ien fan. Uteinlik 
is de kar fallen op de namme Waadhoeke, ek moai fansels. Mar no ’t ik in 
stikje mear skiednis wit fan Fryslan en mei nammen ek Berltsum, hie de 
namme Nij-Westergo ek wol tapaslik west.
Oant safier earst mar wer de skiednis fan ús doarp Berltsum. Kommende 
moanne wer in stikje skiednis fan Berltsum.
Tekst en ynformaasje is ôfkomstich út it boek “Berlikum. Beeld van een 
dorp.”

Stoarmke l

a d m i n i s t r a t i e  e n  M K B - a d v i e s

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!

Hout foar Hûs en Hiem
Tuinhout, bouwhout, plaatmateriaal, ramen, deuren, kozijnen, 

trappen, meubels, vloeren, lijstwerk, scheepsbetimmering.

Sjoch ek op www.willieshout.com
Willie’s Hout, Jetskereed 2, 9041 VJ Berltsum,

Telefoon 0518-46 23 57

Bern mei in ferhaal: Elisa Poelstra
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Elisa Poelstra. Zij is leerling 
van de Fûgelsang en zit in groep 8. 

Het is een belangrijk schooljaar waarin ondermeer de keuze wordt gemaakt voor de 
vervolgstudie. In het onderstaande verhaal vertelt zij ons iets over zich zelf. Wij ho-
ren iets over haar hobby’s, school en hoe zij het vindt om in Berltsum te wonen. De 
laatste maanden op de lagere school zijn nu aangebroken, benieuwd dus hoe het Eli-
sa tot aan nu toe bevalt! Veel leesplezier gewenst met haar eigen geschreven verhaal!

Hallo ik ben Elisa ik ben 12 jaar oud en ik woon n Berltsum aan de Bildtdijk. Ik woon 
met mijn vader en moeder en ik heb ook nog een broertje van 6 jaar oud. Mijn vader 
werkt bij Huhtamaki in Franeker en mijn moeder is altijd thuis bij ons. Mijn hobby’s 
zijn paardrijden. Ik rijd 1x in de week bij een manege in Dronrijp en ik ga ook 1x per 
week naar mijn verzorgpaard, ook ga ik vaak mee met vriendinnen naar haar pony’s. 
School is erg leuk en ik vind alle vakken heel erg leuk. Ik ga hierna naar de Ulbe van 
Houten naar het VMBO daar ik al veel zin in heb. Ik heb dit jaar nog veel zin in de 
musical! Het is een heel leuk schooljaar. Ik wil later heel graag dieren fotograferen.
Berltsum is een heel leuk dorp en ik woon er graag. Er zijn best veel winkels en er 
zijn ook veel sportclubs. Ik heb de Roaster nog nooit gezien maar volgende week ga 
ik het natuurlijk wel bekijken.

Tot zover de bevindingen van Elisa Poelstra in deze jeugdrubriek. In de volgende 
editie weer een ander persoon van groep 8 voor deze rubriek! l

Merke in Wier 
30 juni, 1, 2 en 5 juli 2017
In Wier staat de feesttent op het kaatsveld. De entree op alle dagen is gratis! 
Het thema is ‘Foute Merke’.

•  Vrijdag 30 juni trappen we af met vanaf 17.30u een BBQ voor alle dorpsgenoten. 
Vanaf ±19.00u start ‘Ik hou van Fryslân’ op het kaatsveld. Na afloop is er muziek in 
de tent, van de huis DJ.

•  Zaterdag 1 juli 12.00 uur start de Merkepartij, plankjespartij (senioren/jeugd). Om 
14.30 uur is er een ‘Voute Bingo’ voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar. Na het kaatsen is 
er spijkerbroekhangen met aansluitend, vanaf 17.00 uur, muziek van Joepie!

•  Zondag 2 juli is er vanaf 10.00 uur de jongens afdeling K.N.K.B. kaatspartij. Aan-
sluitend rond 17.30 uur zal Top100 band WadLeuk de Wierstermerke van 2017 
muzikaal afsluiten.

•  Woensdag 5 juli is er vanaf 15.30u de heren 1e klas v.f. K.N.K.B. kaatspartij.
•  Als afsluiter organiseert de VVV Wier op zaterdag 8 juli het NK Junioren vanaf 

10.00 uur l

De besturen van V.V.V. Wier, Activiteitencommissie en St. d‘Ald Skoalle, zien u graag verschijnen
 



Berltsum yn bedriuw
berlikum.com 9

Willie en Greet even puur en 
natuurlijk als hun product
Willie’s Hout in Berltsum is onmiskenbaar een vaste speler in het bedrijvenmetier van ons dorp. 
Sommige bedrijven herken je daarbij aan het logo, de uitstraling van het bedrijfspand maar het is 
ook mogelijk dat de geur doorslaggevend is. 

Bij Willie’s Hout is hier sprake 
van al geeft het logo met het 
kernmerkende silhouet van de 
naamgever al de nodige herken-
baarheid. Die kleur en geurrijke 
melange van houtsoorten herken 
je ook in het karakter bij de ei-
genaren van het bedrijf Willie 
en Greet Bergsma. Beiden zijn 
wars van grootdoenerij maar 
vol passie voor hun houtbedrijf, 
personeel en hun klanten. “It is 
in bedriuw fansels mar it is ek ús 
hobby! Wy hâlde fan ús wurk .”
Bijna dertig jaar is hun bedrijf nu 
gevestigd in Berltsum en daar-
naast is er ook nog een soortge-
lijk bedrijf in Jirnsum waar zoon 
Joast de scepter zwaait. Hun an-
dere zoon Jan heeft zijn plek in 
Berltsum en mag in alle vrijheid 
ontdekken en ondervinden of 
het houtvirus in voldoende mate 
aanwezig is. Deze zaterdagmor-
gen geeft mij al een prima inkijk, 
voor het geval dat al niet bekend 
was, hoe het er aan toe gaat in 
dit dynamische bedrijf. Het is 
vroeg in de morgen al een drukte 
van belang en de eerste auto’s 
met aanhangwagen zijn al weer 
voorzien van een vrachtje hout. 
Willie, aanvankelijk de beoogde 
hoofdrolspeler in dit interview, 
verwijst door de drukte mij al 
door naar zijn vrouw Greet die 
op zaterdag ook regelmatig van 
de partij is. “Bist te lét, soes’t 
hjir healwei njoggenen wêze!” 
Ik meende toch zeker te weten 

9 uur maar ja voordat ik ook 
maar kan reageren verdwijnt er 
al weer een balk door de handen 
van Willie en de zaagmachine!
“Lit Willie mar prate. Hast ‘m 
wolris faker heard net!” haalt 
Greet de lichte kou weer uit de 
lucht, ondertussen keukenwerk-
zaamheden verrichtend en ook 
nog eens telefonisch in de weer. 
Ik mag hier vermelden dat Wil-
lie’s hout een voorraadhoudend 
bedrijf is voor particulieren en 
bedrijven met een breed scala 
van toepassingsmogelijkheden 
waarbij klantvriendelijkheid, 
deskundig advies en vakman-
schap de boventoon voert, maar 
interessanter is de wisselwerking 
tussen dit kleurrijke echtpaar.
“Wy dogge alles tegearre. Dat is 
ús krêft. We hawwe ek hiel lang 
flieren lein mei ús beiden mar 
dat is no foarby. We jouwe no 
advys! Dan hawwe wy ek noch 
as hobby de bijen en hjir by de 
loadsen ús grientetúntsje.” Wil-
lie en Greet leerden elkaar ken-
nen tijdens een fietstoertocht in 
Brabant waar beiden afzonderlijk 
van elkaar met hun eigen groepje 
aanwezig waren. Ook al weer een 
gezamenlijke hobby. Greet gebo-
ren in Den Haag en opgegroeid 
op de Veluwe zat toen der tijd in 
Groningen voor de studie Biolo-
gie en geraakte dus door Willie 
in Friesland!
Bevlogen en enthousiaste men-
sen die op hun pensioengerech-

tigde leeftijd nog bruisen van de 
energie en met de nodige Friese 
nuchterheid de mensen te woord 
staan die met hun in aanraking 
komen. “Moast yn dit bedriuw 
fleksibel wêze, mei minsken 
omgean kinne en it net te heech 
yn de plasse ha!” Lijfspreuken 
zijn dan ook: “At it mar fan hout 
is kinst alle fragen stelle.”, Elt-
senien dy’t betellet is hjir wol-
kom.”, “It rint sa’t rint.”
Prachtige oneliners, typerend 
voor de manier waarop Willie en 
Greet in het leven staan, Je mag 
dan ook gerust stellen dat zij uit 
het juiste hout gesneden zijn. 
Het was trouwens toeval dat ze 
in Berltsum terechtkwamen zo 
vertelt Greet. “Willie wie nei it 
Hearrenfean foar bedriuwsromte 
en doe’t hy thúskaam hie hy in 
loads kocht yn Berltsum! Ik fûn 
dat wol grappich, sa binne wy no 
ienkear.”
Straks in de vakantie is er weer 
tijd voor hun grote liefhebberij 
het fietsen. Met de trein naar 
München en vanaf daar hun weg 
vervolgend op de fiets door de 
Alpen naar Venetië! Pensioen-
gerechtigde leeftijd.............ja 
het is echt waar maar hun geza-
menlijke passies geven klaarblij-
kelijk een surplus aan energie!” 
Want....”It komst sa’t komt!” 
(Voor meer informatie bekijk de 
website www.willieshout.com)l

JAN-J

 

Programma 
Kermis Berltsum 2017

Donderdag 22 juni
16.00 - 21.00 uur Opening kermis met attracties € 1 per rit.

Vrijdag 23 juni
15.00 uur Start Kermis
18.30 uur Volleybaltoernooi op het kaatsveld
21.00 uur  Prijsuitreiking volleybaltoernooi en een  

ouderwetse gezellige Berltsumer
  Jûn met De Suskes (gratis entree)

Zaterdag 24 juni
11.30 uur    Kermisledenwedstrijd kaatsen met de zachte bal
  Opgave via www.kvberlikum.nl/kermis2017
14.00 uur Start kermis
22.00 uur  Feestavond met de band Virus  
  (entree € 5,-)

Zondag 25 juni
12.00 uur  Idesta Zorggroep Vrije Formatie Heren Hoofd-

klasse partij op het kaatsveld
14.00 uur Start kermis
   Na afloop van het kaatsen feest in de feesttent 

met de superband Vangrail en DJ Auke 
  (entree € 10,-)

De draaimolen is op vrijdag en zaterdag tot 18.00 uur gratis, dit 
wordt mede mogelijk gemaakt door ûndernimmend Berltsum-Wier.

Zaterdag 1 juli 
Midzomermarkt Berlikum 
Op zaterdag 1 juli 2017 organiseert SC Berlikum alweer de 
5e jaarlijkse Midzomermarkt op het dorpsplein naast 
sportcomplex de Koekoek

De markt is van 16.00 - 20.30 uur. Deze markt bestaat uit een 
gedeelte braderie en een gedeelte rommelmarkt. Verder is er veel 
vertier voor de Kids en is DJ Auke en het draaiend rad aanwezig. 
Natuurlijk ontbreekt het terras niet en zijn er diverse snacks te 
verkrijgen.

TEVENS NOG STANDHOUDERS GEZOCHT!!
Evt kraam en stroom voorradig. Voor info bel: 06 – 46597017 l



Samar in Momint...

"De contouren van het BAUCK!-decor worden al zichtbaar..."

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

■ voeg- en metselwerk 
■ stralen 
■ betonrenovatie 
■ kelderafdichting 
■ kitapplicatie

Berltsum
0518-41 92 95
www.siegersmagevelrenovatie.nl

    

Nieuws van de Fûgelsang
Verslag van het schoolkaatsen Menameradiel 17 mei 2017 te Bitgum.

Woensdagmiddag 17 mei was het zover: op deze mooie warme, zonnige middag ver-
tegenwoordigden Sem Dijkstra, Jelmer Stremler en Rick Weijer De Fûgelsang bij het 
schoolkaatsen in de jongens B-klasse. De B-klasse bestond uit een poule van vier par-
turen wat inhield dat ze drie keer moesten kaatsen. Bij poulekaatsen worden de pun-
ten bij elkaar opgeteld en degene met de meeste punten is de winnaar. De eerste keer 
moesten de jongens van de Fûgelsang tegen OBS De Cingel van Menaam. Dit wonnen 
ze vrij gemakkelijk. Uitslag 5-1/ 6-2 voor De Fûgelsang wat 7 punten betekende. De 
tweede partij was een “drege” partij. Ze moesten tegen OBS Martenaskoalle van Bit-
gum. Onze jongens kwamen enkele eersten achter maar ze hielden de moed erin, 
vertrouwden op elkaar en waren een hecht partuur. Geen gemopper op elkaar ook 
al lukte het even niet. Ging het goed, dan even naar elkaar toe en elkaar aan moedi-
gen! Ze kwamen zelf met een tactische wissel: Rick ging even buiten perk en Jelmer 
stapte voorin, Sem bleef achterin. Dat was een gouden wissel: de achterstand werd 
weggewerkt en uiteindelijk werd de partij toch nog gewonnen! Uitslag: 5-4/6-0 en 
dus weer 7 punten erbij. De derde partij moesten ze tegen OBS De Cingel van Me-
naam. Ook deze partij wonnen ze: 5-2/6-4, wederom 7 punten erbij. Drie gewonnen 
partijen, 21 punten! De tweede prijs was voor de Martenaskoalle te Bitgum met een 
18 punten. Sem, Jelmer en Rick hebben dankzij hun sportieve spel en goede inzet 
de eerste prijs gewonnen! Jongens, van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie.
Anneke Kooistra

Van piepklein zaadje tot een echte 
moestuin vol groeten en mooie bloe-
men.
Enige tijd geleden zijn de leerlingen 
van de middenbouw op CBS De Fû-
gelsang te Berltsum druk bezig ge-
weest met het planten van allerlei 
zaadjes. Deze zaadjes zijn in de klassen 
opgekweekt tot mooie planten en bloe-
men en uiteindelijk uitgeplant in onze 
eigen moestuinen op het dakterras.
Iedere dag gaan er verschillende leer-
lingen naar de moestuinen om alle 
plantjes te verzorgen en om te kijken 
of de planten alweer een stukje zijn ge-
groeid. De kinderen smullen van alle 
ontwikkelingen die voor hun neus aan 
het gebeuren zijn. Wie weet.... eten de 
leerlingen over een tijdje een eigen ge-
kweekte tomaat of staat er een mooie 
zonnebloem van een meter of twee op 
het dakterras!

Groep 4 op techniekexcursie
Groep 4 van CBS De Fûgelsang is 6 juni onder begeleiding van juf Grytsje, juf Fenna 
en twee ouders naar bouwbedrijf Bijland geweest voor een techniekexcursie.
Frits Bijland heeft 27 timmermannen en – vrouwen in spé opgeleid. Ze weten nu 
precies wat er allemaal op een bouwtekening staat, welke en hoe machines en mate-
rialen in de bouw worden gebruikt en hoe een bouwplaats eruitziet. Het leukst van 
alles: de kinderen en de juffen mochten zelf aan de slag. Ze konden allemaal hun 
spierballen laten zien tijdens het spijkerslaan en hun precisie toepassen tijdens het 
muur metselen. Wat een gezellige en leerzame dag!
De school bedankt Frits Bijland voor de onvergetelijke middag! Over een paar jaar 
kan hij een hoop sollicitatiebrieven verwachten l
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Wêr is de 
Berltsumer?
Sjoch, at jimme allegeare op bêd lizze, dan swalkje ik noch 
wolris troch it doarp. Meastiids is it net sa drok. Op in fer-
dwaalde Berltsumer nei is it eins hiel rêstich op ‘e dyk. Mar de 
lêste tiid spoeket it wolris yn it doarp. ‘Wat bedoele jo’ hear 
ik je tinken. No ik sil besykje it út te lizzen. Kinne jo dat? It 
gefoel dat er ien efter jo oan rint? Mar at jo je omdraaie is 
der neat te sjen. Is er dan ek neat en sjoche jo spoken? As fer-
dwynt jo efterfolger krekt efter in strûk op it stuit dat jo him 
betraapje wolle. Dit gefoel bekrûpte my in skoftke ferlyn doe’t 
ik wer by tsjuster op paad wie. En net ien kear kin ik jo fer-
telle, it barre hieltiid faker. Earst wie ik in grutte bangeskiter 
en makke ik mysels de kop hielendal gek. Wie der no wol as 
net ien en at er al ien wie, efterfolge er dan my as wie er mei 
wat oars dwaande? Ik koe twa dingen dwaan: Thús bliuwe, as 
útfine wat er oan de hân wie. 

Ik naam it beslút om it út te sykjen. Dus doe ik wer tocht dat ik 
net allinich yn it tsjuster omswalke, dook ik sels efter in strûk. 
Ik wachte gedûldich ôf... En doe samar ynienen seach in stalte. 
In swarte skym mei in wyt gesicht. It sjen fan dizze skym be-
naam my al efkes de azem mar ik wie safier kommen dus no 
moast ik trochsette. De skym wie underweis nei it doarpshûs 
mar krekt doe’t ik efter him oan soe, fleach de skym it Heech-
hout yn mar der ek wer út. En ja, doe rûn myn nachtlik aven-
toerke op it ein. Ik wie de skym út it each ferlean. In bytsje 
teloarsteld liet ik my de kop sakje en soe ik op hûs oan. Mar 
doe seach ik it... de skym hie in kaartsje falle litten. It lyk 
Jiskepûster wol. Yn stee fan in glêzen slofke liet de skym in 
kaartsje efter. Op it kaartsje stie in ôfbylding fan twa wite ge-
sichten as maskers en in ‘B’. Wat soe dit betsjutte? En wa soe 
hjir mear fanôf witte? Ik naam it beslút omris te hifkjen by 
de mannen fan de hoeke. No ja hoeke, tsjinwurdich hinget de 
alderein mear by de fuotbalkantine om. Hjir hearde ik dat de 
skym wolris faker op paad wie. En net allinich by tsjuster mar 
ek by rein en sinneskien. Sa wie er ek by de Mudrun. Net yn’e 
drek mar op in solex. En de skym is ek alwer ris yn it Heech-
hout west. Dizze ferhalen makken my wol tige nijsgjirrich. Ik 
hearde ek dat de skym sels in eigen facebook side hat: ‘Wêr 
is de Berltsumer?’...wat in skande dat ik der as hûn no net op 
sjen kin. Wa is dizze skym? Is der ien as binne der mear? Witte 
jo wa dizze skym is? Soe de skym sich ea útlitte oer syn dwaan 
en litten? Ik wit it net, mar ik hald myn eagen en earen iepen 
want bang bin ik net mear. Ik fyn it eins wol in hiele stunt! l

It Berltsumer Hûntsje

Top prestaties bij GV Berlikum
Zaterdag 17 juni is het laatste Fries Kampioenschap Turnen van dit wedstrijdseizoen. Hier mogen 
Janna Marije en Tinie aan meedoen. De rest van onze FK deelneemsters hebben hun wedstrijd al 
geturnd. En hoe!!

Nieuws van tennis-
vereniging de Vierslag
Zomerabonnement
In de maanden juni t/m augustus 
kunnen inwoners van Berltsum en 
omgeving gebruik maken van de zo-
meraanbieding van TV de Vierslag. Deze aanbieding houdt in dat 
er drie maanden lang onbeperkt getennist kan worden voor € 35,-
. Zo kan geproefd worden aan de tennissport zonder je gelijk aan 
de vereniging te binden. Als je geïnteresseerd bent of meer infor-
matie wilt, kun je een mail sturen naar tvdevierslag@gmail.com

Tennisles
Vanaf maandag 19 juni start weer een reeks van acht tennisles-
sen. De kosten voor 8 lessen van 60 min. bedragen € 56,-. De les-
sen worden verzorgd door gediplomeerd tennistrainer Mannes 
van Weert van RBchallenge. We hebben diverse trainingsgroepen 
junioren (beginners en gevorderden) en senioren (beginners en 
gevorderden). Je kunt je online inschrijven via www.rbchallenge.
nl. Wil je eerst meer informatie, dan kun je een mail sturen naar 
tvdevierslag@gmail.com

Meer informatie
Het tennispark is gelegen naast het kaatsveld. U bent van harte 
welkom om eens een kijkje te nemen. Ook kunt u gebruik maken 
van onze mogelijkheid voor introducees, dan kunt u 1 keer tennis-
sen voor € 3,75. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar 
onze website www.tvdevierslag.nl. Daarnaast hebben wij ook een 
facebooksite @tennisverenigingdevierslag
Graag tot ziens op ons tennispark!l
Het bestuur van TV de Vierslag  

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’
Deze keer staat er een vereniging in de schijnwerpers die met circa 1.500 leden de grootste vereni-
ging van het dorp mag worden genoemd. Wij spraken met Uilke Strooisma, de voorzitter van deze 
vereniging. 

Van onze 14 deelneemsters heb-
ben maar liefst 5 meiden een me-
daille gewonnen. Berlikum telt nu 
dan ook twee Fries kampioenen: 
Su Lin Grijpma en Fardau Mie-
dema mogen zich een jaar lang 
de beste van Fryslân noemen. Zil-
ver was er voor Lieke Bijland. Het 
brons ging naar Inge Laverman 
en Robin Bijland. Nederland heeft 

de zusjes Wevers maar Berlikum 
heeft de zusjes Bijland! Onze an-
dere deelneemsters eindigden bij-
na allemaal in de top 5 van Frys-
lân. Tot nu toe hebben we dus een 
geweldig wedstrijdseizoen achter 
de rug, Gymvereniging Berlikum 
behoort tot de top van Fryslân en 
daar zijn we super-trots op. We 
hebben deze successen gevierd 

met een ere ronde door Berlikum 
in de Tôger. Daarna hebben we ge-
zellig samen gegeten. Foto's van 
alle wedstrijden vindt u op onze 
facebookpagina. Wij als bestuur 
zijn erg trots op onze leden en 
zeker ook op onze leiding...Wij 
hopen dat u als Berltsumer ook 
trots bent op de gymnastiekver-
eniging. l

Was het regelen van een begra-
fenis vroeger een burenplicht; 
rond 1900 vond men dit niet 
meer zo vanzelfsprekend en 
werd daarom een uitvaartvereni-
ging opgericht. Was het toen heel 
normaal dat je hiervan lid werd 
en begraven werd in het eigen 
dorp; tegenwoordig is dit anders. 
Dit heeft enerzijds te maken 
met de vergrote mobiliteit van 
tegenwoordig, maar ook met de 
opkomst van commerciële instel-
lingen. Toch zijn ook jongere le-
den van harte welkom. Gedacht 
wordt aan een lidmaatschap met 
een kleine contributie (“tientjes 
lid”) waarbij de ledenkorting 
komt te vervallen maar wel ge-
bruik kan worden gemaakt van 

de faciliteiten en de gereduceer-
de tarieven voor de diensten. Zo 
kan de traditie van de vereniging 
blijven voortbestaan. De Laatste 
Eer verzorgt jaarlijks gemiddeld 
20 tot 25 keer een uitvaart, waar-
bij de bode (Wimmie Wassenaar) 
een belangrijke rol vervult. Niet 
alleen om de begrafenis te rege-
len en in goede banen te leiden, 
maar ook als steun en toever-
laat voor de nabestaanden. Zoals 
inmiddels bekend stopt Wim-
mie eind van het jaar met haar 
werkzaamheden en is er op 26 
september gelegenheid om van 
haar als bode afscheid te nemen. 
Nadere berichtgeving hierover 
volgt nog. Wat opvalt op de site 
van De Laatste Eer is dat dit een 

zeer overzichtelijke site is die 
verrassend vlot is geschreven, 
waardoor snel duidelijk wordt 
wat iemand kan verwachten. De 
Laatste Eer is aangesloten bij de 
Friese Uitvaartfederatie en bij de 
landelijk opererende organisatie 
Nardus. Het bestuur is bezig om 
de Nardus gedragscode Uitvaart-
zorg te verkrijgen, een soort kwa-
liteitskeurmerk. De eerste audit 
zal binnenkort plaatsvinden en 
de verwachting is dat dit tegen 
het eind van 2017 zal zijn gere-
aliseerd. 

Mocht u meer willen weten, kunt 
u altijd terecht bij één van de be-
stuursleden of kijkt u op www.
dleberlikum.nl l



     

BAUCK! première komt 
dichterbij!
Het moment suprême komt met rasse schreden dichterbij. Het 
theaterspektakel BAUCK! heeft al op diverse manieren in de 
publiciteit gestaan: o.a. in kranten en op borden langs de we-
gen van Fryslân. Omrop Fryslân besteedde in het programma 
Hjoed een uitgebreid item aan BAUCK!. De Omrop maakt ook 
nog een promotiefilmpje. 

Het is goed om te zien dat er zoveel enthousiasme is ontstaan 
rondom het verhaal van BAUCK!. Op 30 juni valt het startschot 
van een reeks van zeven voorstellingen. 
De organisatie, wat aangestuurd wordt door het bestuur van 
Grut Hermana met voorzitter Sijtze Sijens, Renuka Brouwer, 
Leo Faber, Hanneke Wateler en Tineke Groendijk, heeft alles 
op de rit. Dit komt mede doordat er veel vrijwilligers meewer-
ken aan de opbouw van het decor, de catering en het vol en-
thousiasme maken van de kleding, wat onder leiding van ont-
werpster Nienke Bos staat. Ze zijn de afgelopen weken vaak in 
het Hemmemapark te vinden geweest, waar volop werd gere-
peteerd om de laatste puntjes op de i te zetten. 

Een van de sponsoren, Meijer Metal, vervaardigt de zwaarden 
naar een fraai middeleeuws ontwerp van Gjalt Vriesinga. Iets 
organiseren is één, het tweede heb je niet in de hand, maar dat 
ontstaat, namelijk het enthousiasme rondom BAUCK!. 
De regie ligt in handen van Grytha Visser en spelregisseur 
Froukje van Houten. Samen leggen ze de laatste finesses in het 
spel. Stagemaster is Auke Age de Jong met auteur en vormge-
ver Sybe Joostema inventariseert hij als productieleider thea-
ter de laatste zaken. 
 
De muziek (koorwerken en soundscape) doet in de repetities 
ook haar intrede via muzikaal leider Clara Rullmann. 
Veel mensen zullen BAUCK! over enkele weken aan den lijve 
gaan ervaren. De cast en de organisatie heeft er zin in. Het the-
aterspektakel vindt plaats op een prachtige plek in het meer 
en op de oever van het Hemmemapark in Berltsum.
BAUCK!, een stuk dat niet alleen een belangrijk stuk geschie-
denis van Berltsum uitdraagt, maar ook een belevenis op zich 
gaat worden. Welkom. l 

OP NEI BAUCK!
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BAUCK! repetities

Een ontspannen 

weekendje weg 

voor mantelzorgers

Vanaf 2015 is de landelijke rege-
ling van het mantelzorgcompli-
ment vervallen en zijn gemeen-
ten verantwoordelijk voor de 
waardering en ondersteuning 
van mantelzorgers. Er worden 
verschillende activiteiten en vor-

men van ondersteuning georga-
niseerd voor mantelzorgers. Een 
daarvan is het regionale respijt-
weekend. Het respijtweekend is 
bedoeld voor mantelzorgers die 
langdurig en intensief voor een 
naaste zorgen en waarbij sprake 
is van (dreigende) overbelasting. 
Criteria: minimaal acht uur per 
week, langer dan drie maanden.
Het doel van dit respijtweekend 
is om de mantelzorger een week-
end uit de zorgsituatie te halen en 
de mogelijkheid te bieden nieuwe 

energie op te doen en ervaringen 
uit te wisselen met andere man-
telzorgers. Dit respijtweekend is 
gericht op de mantelzorger zelf 
in plaats van de hulpvrager. In 
het weekend van 8-10 september 
2017 vindt het regionale respijt-
weekend plaats in 'Beach hotel 
de Viligante' te Makkum. We 
vertrekken vrijdag aan het begin 
van de middag en gaan zondag 
na de lunch weer naar huis. De 
mantelzorger krijgt een volledig 
verzorgd weekend aangeboden 

en betaalt een eigen bijdrage van 
50 euro. Het programma is afge-
stemd op de doelgroep en biedt 
naast gezamenlijke activiteiten 
voldoende tijd en ruimte voor de 
mantelzorger zelf. Uitgangspunt 
hierbij is dat de mantelzorger tijd 
voor zichzelf heeft en even niets 
'moet'. De begeleiding bestaat uit 
medewerkers van de gezamenlij-
ke steunpunten mantelzorg.
Er is geen mantelzorgsituatie ge-
lijk Meegaan met dit respijtweek-
end kan de nodige voorbereiding 

vragen, zoals het organiseren van 
vervangende zorg of andere regel-
zaken. Een tijdige aanmelding is 
in deze dan ook wenselijk, zodat 
er genoeg tijd overblijft om dit in 
alle rust te regelen. We kunnen u 
hierbij helpen.

Opgave tot 1 juli
Voor vragen en opgave belt u 
met Ignatia Veltman van het 
Steunpunt Mantelzorg Franeke-
radeel, 0517-393750 of mail naar 
i.veltman@deskule.nll

Koepelkerk genomineerd voor It moaiste fan Fryslân
De Friese kranten en Omrop Fryslân hebben een verkiezing uitgeschreven voor het mooiste van 
Fryslân. Van de 300 locaties, huizen, kerken, landschappen en erfgoed, die de jury en Friezen 
hebben aangewezen, heeft een jury een TOP100 samengesteld. 

Nieuws van it Piipskoft: Avond-4-daagse 2017
Litte wy it wol of net trochgean? Dat wie de grutte fraach yn’e WhatsApp-groep fan It Piipskoft op 
tiisdei 6 juny. Koade giel fan it KNMI, mar gjin ûnwaar, allinnich rein en hurde wyn. Rein is noch nea 
in reden west om net te rinnen. Dus wie ús motto op Facebook: Net stinne mar rinne! 

De Koepelkerk in Berltsum is 
ook genomineerd. In een reactie 
zei Bauke Tuinstra, architect van 
TWA architecten en initiatiefne-
mer over de Koepelkerk, dat deze 
toch wel heel mooi is.

Vindt u dat ook, stem dan op 
www.itmoaistefan.frl. U kunt 
per categorie stemmen. Er zijn 
10 categorieën met elk 10 geno-
mineerden. De Koepelkerk staat 
onder de categorie ‘Geloven’. 

Stemt u mee? 
Uit de TOP100 worden in 2018 
routes samengesteld voor de gas-
ten uit binnen- en buitenland bij 
LF2018, het Culturele Hoofdstad-
project l

Reinjas oan en gean! En dat wie 
in goed beslút. Der giene tiisdei 
80 man fan start by de avond-
4-daagse, wol wat minder as 
oare jierren mar dat hiene wy 
wol ferwachte. De 5 km kaam 
hielendal droeg oan, mar de 10 
km hat wol in flinke bui hân op 
it lêst. Op woansdei wiene der 
nog wat extra rinners by kom-
men dus totaal in dikke 100 diel-
nimmers. Super resultaat! Freed 
startten wy wat earder sadat alle 
dielnimmers oanslúte koene by 
de beukers op it doarpsplein. In 
hiele protte bern wiene super 
moai ferklaaid! Ús komplimin-
ten! Dernei mei syn allen ûnder 
begelieding fan it korps OpMaat 
nei It Piipskoft. Dêr krigen de 
beukers in medaille en in lek-
kere ijsko. De rest gie nei it Cen-
trum om in medaille mar nog 
folle belangryker wie fansels: 
Wa krijt de wikselbeker foar de 
bêste outfit!? De 3e priis gie nei 
it bruidspaar Anna en Jesper, de 
2e priis nei Jorn en Niek die as 
spinners ferklaaid wiene. Mar de 
1e priis wie foar Mila en Dagmar, 

sy wiene ferklaaid as lesauto! It 
wie wer in tige slagge wike! Dit 
hie net kinnen sûnder de ynset 
fan ús fêste minsken en de hulp 
fan in soad frijwilligers. Bedankt 
allegeare. Mar dan is wol de 
fraach: hoe komt it oar jier? Foar 
de measte bestjoersleden sit hun 
“termijn” der op en hawwe sy oa-
njûn kommend seizoen net mear 
fierder te wollen. Dat betsjut dat 

it bestjoer fan It Piipskoft nei de 
simmerfakânsje mar út 2 leden 
bestiet. En mei 2 minsken re-
gelje wy net in avond-4-daagse as 
in Sinterklaas yntocht, karnaval, 
kleuterdisco’s, spultsjes mei Ke-
ningsdei, knutselmiddeis en nim 
mar op. Dus wolle jimme wat 
dwaan foar de bern yn it doarp? 
Lit jim heare... l
Foarsitter, Froukje-Berber Oliver



     

AGENDA

berlikum.com 13

Berltsum kultuer
23-25 juni  Kermisweekend Berlikum
24 juni 19.30 uur  Berltsumer Rûntsje.         

Start: Fûgelsang
30 juni -2 juli + 5 juli   Kermisweekend Wier, 

Thema: “Foute Merke”
1 juli 16.00-20.30 uur  Midzomermarkt, Dorpsplein 

Berlikum 
8 juli 15.00 uur   Boekpresentatie ‘Wier is 

it en Wier sil it bliuwe’.       
Ioannis Teatertsjerke, Wier

Boekpresentatie Simy Sevenster
Zaterdag 8 juli om 15.00 uur presenteert Simy Sevenster haar nieuwe boek: “Wier is it en Wier sil 
it bliuwe” in de Ioannis Teatertsjerke in Wier. 

Reiske PCOB ticht by hûs 
Op tiisdei 16 maaie hienen de leden fan PCOB-Menameradiel harren jierliks reiske. Mei 30 
persoanen gienen wy om 14.00 oere nei it túnboubedriuw “Vink Sion” oan de Bodde yn Bitgum.

Subsidies 2016 door Stichting Donatie Dorps-
gemeenschappen Berltsum/Wier
Zoals jullie van ons gewend zijn zetten we in de maand juni alle zaken van het afgelopen jaar even 
op een rijtje. 

OpMaat Kuiertocht 
in en rond Berltsum.
Op zaterdag 30 september 2017 organiseert muzykferiening 
‘OpMaat’ te Berltsum een kuiertocht.

Er zijn 4 prachtige routes uitgezet rond Berltsum. Deze routes zijn 
te combineren tot maximaal 35 km. Natuurlijk zijn de routes al-
lemaal verschillend. Er is keuze uit 5 km, 15 km, 20 km, 25 km, 
30 km en 35 km. De start is vanaf het oefenlokaal, Mulseleane 16 
te Berltsum. De starttijden zijn als volgt:
• 25 km – 30 km – 35 km tussen 9.00 en 10.00 uur
• 15 km tussen 10.00 en 12.00 uur
• 10 en 5 km tussen 10.00 en 14.00 uur
Kosten: 10, 15, 25 km, 30 km, 35 km €7,50 inclusief een kop 
koffie of thee bij de start. 5 km €5,00 inclusief wat drinken aan 
de start. Ons oefenlokaal zal deze dag het bruisende hart van de 
tocht zijn met muziek, hapjes en drankjes en een mini braderie 
en natuurlijk veel gezelligheid.
U kunt zicht opgeven via de mail: kuiertocht@opmaatberltsum.nl 
of bij de start! De deelnemers hebben tot 17.00 uur de tijd om de 
route te lopen. 
Neem ook eens een kijkje op www.opmaatberltsum.nl en www.
facebook.com/Muzykferieningopmaatberltsum l
 

Stichting de Grusert: 
Documentatiecentrum & 
Historisch Archief Berltsum
Van bijgaande schoolfoto zijn bij ons niet alle namen bekend, 
uiteraard willen we graag weten wat de namen van de jon-
gens en meisjes zijn die hierop staan. Daarom roepen we uw 
hulp maar weer in. Voor uw reacties kunt u hiervoor terecht 
bij Margriet Bouma tel. nr. 0518-840151.

Wij blijven op zoek naar alles wat met Berltsum te maken heeft. 
Dit kunnen foto’s zijn, maar ook bijvoorbeeld documenten, kaar-

ten, krantenknipsels etc. Dus bent u thuis aan het opruimen en 
komt u iets tegen dan zouden we het erg op prijs stellen dit van 
u te mogen ontvangen. Het documentatiecentrum is in de zomer-
maanden ( juli en augustus) gesloten. 

We beginnen weer op donderdag 7 september a.s. Maar mocht u 
deze zomer gasten op bezoek krijgen, dat kan zijn vanwege het 
dorpsfeest, een reünie, familiebezoek of iets anders dan bent u 
natuurlijk ook van harte welkom om even een kijkje in het Docu-
mentatiecentrum te nemen. Graag dan ook even een telefoontje 
naar Margriet Bouwma, tel. nr. 0518-840151.l

Als geboren en getogen inwoner 
van Wier was zij erg geïnteres-
seerd toen zij een oud schrift van 
haar vader vond die hij als zeven-
jarige jongen had geschreven met 
allerlei belevenissen en verhalen 
over Wier. Naar aanleiding hier-

van ging zij op onderzoek uit bij 
allerlei (kerkelijke) archieven en 
documentatiecentra en na 16 jaar 
van onderzoek ziet haar boek vol-
gende maand het levenslicht. Het 
is een historisch document ge-
worden van 600 pagina’s waarin 

onder meer aandacht voor de in 
Wier gelegen stins Lautastate 
waarvan de eerste vermelding uit 
het jaar 1192 dateert. 
Voor geïnteresseerden zeker de 
moeite waard om bij aanwezig te 
zijn l

De ûntfangst is yn in gesellich 
ynrjochte kantine en nei in hert-
lik wolkom fan ús gastfrou Eve-
lien Vink, krije wy earst in bakje 
tee of kofje mei in stikje cake, 
bakt troch in pear bestjoersle-
den. Troch ôfwêzichheid fan 
Jaap Vink, nimt syn heit Pim de 
presintaasje hjoed fan him oer. 
Hy fertelt dat it bedriuw yn ein 
jierren 1880 troch Jacob Vink yn 
Delft begûn is mei de teelt fan 
ferskate grienten. Trije generaas-
jes letter is Willem Jacob ( Pim) 
oergien op de paprikateelt fanút 
Sion, in túnbougebiet tusken 
Delft en Rijswijk.
Yn 1992 is it bedriuw oernom-
men troch Jacob Willem (Jaap). 
Utwreiding wie yn Sion net mear 
mooglik, sadat der yn 2002 it 
beslút nommen is om nei Bit-
gum te ferhúzjen. Se binne dêr 
begûn mei in kassekompleks fan 
9 hektare en dat is no útwreide 
ta 11 hektare. Dan geane wy de 
kas yn. Tusken de planten fertelt 
Pim ús oer de teelt. Yn desimber 
binne dêr yn trije dagen 250.000 
paprikaplantsjes mei de hân yn 
de stienwol set. Begjin maart 
koe de pluk begjinne en dat giet 
troch oan ein novimber. Alles 
wurdt mei de hân dien troch ± 
25 wurknimmers. Tidens dizze 
útliz wurde der in hiel soad fra-
gen stelt oer wat wy om ús hinne 
sjogge. Dan nimt Pim ús mei nei 
de” Warmte-KrachtKoppeling” 
ynstallaasje Fanôf 2007 binne 
se fan ierdgas oerstapt op een 
bysûndere mei hout stookte yn-
stallaasje. Troch ferbaarning fan 
houtsnippers komt waarmte frij 

foar de kas. Dêrneist komt by 
dit proses ek griene stroom frij 
dat nei it elektrisiteitsnet giet.
In oantal fan ús groep meitsje de 
klim nei de gleonhjitte kachel 
boppe yn it gebou. Werom yn de 

kantine stiet dêr, nei in hapke 
en in drankje, in kofjetafel, fer-
soarge troch Evelien en in pear 
bestjoersleden, foar ús klear. Dit 
reiske is it beslút fan ús seizoenl 

A.S.J.

In het jaar 2016 hebben we ver-
gaderd in de maanden januari, 
maart, mei, juni, september, no-
vember. De volgende subsidies 
zijn verstrekt:
•  Oudheidkamer de Grúsert          

€ 50,-
• Merke commissie Wier € 350,-
•  Gymnastiekvereniging Berli-

kum € 750,-
•  Sc Berlikum Jeugd-arenaplan 

€ 500,-
•  Kerstvierende Vrouwengroe-

pen Berltsum/Wier € 50,-

•  It Piipskoft - Zwarte Pietenpak-
ken € 850,-

Via de site www.berlikum.com is 
ons aanvraagformulier te down-
loaden. Onze pagina vindt u in 
het menu onder verenigingen; 
overige. Tevens kunt u daar bin-
nenkort de notulen vinden van 
onze laatste publieke vergade-
ring, gehouden op 22 juni 2016. 
Mocht u vragen of opmerkingen 
hebben kunt u zich richten tot 
het bestuur:
De heer A. Knol (voorzitter); 

De heer D. Miedema (penning-
meester); Mevrouw J. Terpstra-
Hylkema (secretaris); Mevrouw 
M. Tinga (notulist/2e secretaris); 
De heer M. Reitsma(algemeen 
bestuurslid); Mevrouw J. Smits-
Bijland (algemeen bestuurslid).
We zijn ook te bereiken via het 
volgende mailadres: stichting-
dodo@gmail.com. De volgende 
publieke vergadering zal plaats 
vinden in juni 2018 l
Stichting Donatie Dorpsgemeenschap-
pen Berltsum/Wier



Redactieleden:
Henny van der Graaf
Jan Joostema
Dick Abma
Geertje Miedema
Henk Muller
Karina de Vries
Harmke Siegersma

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: roasteradvertenties@gmail.com
Kopij: roaster.berlikum@gmail.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:                                                       
roaster.berlikum@gmail.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 juli 2017 aan-

geleverd te worden per email: roasteradvertenties@gmail.
com. 

•  Kopij dient uiterlijk woensdag 5 juli 2017 op de redactie 
aanwezig te zijn via roaster.berlikum@gmail.com 

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
zaterdag 15 juli 2017

 

■  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!

 

 
                                                                                                                                                                                                 
 

Bouwbedrijf 
v.d. Graaf
20 jaar vakmanschap in o.a.

•   Nieuwbouw, verbouw en        
onderhoudswerkzaamheden

• Isolatieglas leveren en plaatsen
• Hout- en kunststofkozijnen
• Badkamers

It Koartlân 7, Berltsum
T 0518-462246
M 06-53378373
www.bouwbedrijfvdgraaf.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

Sybren van Tuinen
registermakelaar - taxateur

Sybren van Tuinen

registermakelaar - taxateur

* taxaties (o.a.-gevalideerd NHG)

* aan- en verkoop onroerend goed

* lid VBO-Taxateurs Unie-SCVM-NRVT

Neem vrijblijvend contact op
via tel. 0629.07.03.03
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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

Maak het niet moeilijker 
dan het is.

Voor een persoonlijke uitvaart 
word je gewoon lid van de 
uitvaartvereniging dichtbij.

www.dleberlikum.nl
dle.berlikum@gmail.com

0518-462375

1 kuub=1 chemokuur

SNOEIAFVAL
taxus baccata
Doe je mee met de actie? 

Spel-regels? Kijk op onze website

Van Tuinen Tuinservice
johan@vantuinen.nl 
www.vantuinen.nl

T 0518 46 26 67 | M 0653 94 40 14
Hemmemawei 2 | 9041 CD Berltsum


