
Uitvaartnieuws...
pagina 8

Voorzitter Douwe Ploeg...
pagina 10

Biodiversiteit...
pagina 7

DORPSKRANT VOOR BERLTSUM EN WIER 

05  22l woensdag 18 mei

Elts syn rol..
pagina 11

In rubryk oer de hûnen út Berltsum. Yn en om Berltsum komme jo 
altiten in soad baaskes mei harren hûn(en) tsjin. Der binne ferskil-
lende moaie kuierpaden. Sa as de skelpepaadsjes by de iisbaan, rich-
ting Menaam, richting Rie, de Jetskereed, it Hemmemapark en yn en 
rûnom Wier. Yn dizze rubryk komme baaskes mei harren hûn(en) oan 
it wurd. Elkenien mei harren eigen ferhaal.

Tooske worstenhondje
Na een superlieve prachtige boxer kwam ongeveer 3 jaar 
geleden Tooske bij ons op de Kleasterdyk wonen. Tooske is 
anders dan onze boxer. Tooske is aanwezig vooral als er au-
to’s met aanhangwagens voorbij rijden. Dan is Tooske niet 
te houden, ze vliegt door de tuin of woonkamer en jankt en 
blaft, en dat is geen lieve lust. Elke auto die voorbij komt 
ook tijdens het wandelen wordt bekeken. Stel dat er een kar 
achter hangt. Wandelen met Tooske kan ook enorm veel ge-
duld vergen want Tooske snuffelt liever dan dat ze loopt. Een 
wandeling over de Tichekersdyk kan dan ook veel tijd kos-
ten. Tooske houd niet echt van andere honden en is in huis 
ook geen allemansvriend. Tooske verhaart, Tooske maakt 
deuren vies. Maar Tooske heeft ook een gave. Tooske zorgt 
dat stemmen zachter worden. Net zoals je tegen een kind 
praat. Tooske houdt van knuffelen en ziet ons allemaal al 
van verre aankomen. En niemand is zo blij als Toos wanneer 
er iemand van het gezin thuiskomt, zelfs al ben je maar een 
kwartier weggeweest. Tooske is Tooske en Toos is ús pop l

Hûnelju

Hoi allemaal! 

Pfoe wat is er inmiddels weer 
veel gebeurd. Laat ik beginnen 
met de kaketoes. Mijn baas vroeg 
mij of ik ook 10 dagen op hun 
huis(dieren) wilde passen terwijl 
zij op vakantie waren. Natuurlijk! 
Ze woont een half uur rijden van 
het centrum en voor een natuur-
gebied. Hierdoor hebben ze vaak 
kaketoes, kangoeroes, kalkoenen 
en andere (vreemde) dieren in te 
tuin. Ik, de rasechte Fries die al-
leen kraaien gewend is, vond de 
kaketoes geweldig en begon ze 

te voeren. Al snel had ik 22 in de 
tuin. Een dag later bedacht ik me 
dat het misschien niet super han-
dig was ze te voeren en besloot ze 
dus maar niet weer te voeren. Ge-
volg? Ze stalen mijn sokken van 
het balkon... helaas kan ik geen 
filmpje in de krant zetten, maar 
geloof me het was hilarisch! 

Later die week ben ik samen met 
Lacey, uit Amerika, naar Palm 
Beach geweest en heb hier de 
vuurtoren bezocht. De vuurtoren 
van Ameland is mooier, maar die 
van Palm heeft een geweldig uit-

zicht. Je ziet namelijk links een 
groot strand en rechts een groot 
strand met in het midden een 
stukje land. Super mooi! 

22 april was ik jarig. Voor mijn 
verjaardag ben ik met mijn huis-
genoten wezen wijnproeven 
tijdens een schildercursus. We 
hebben ontzettend gelachen en 
prachtige kunst gemaakt! Die 
maandag daarop was Anzac-day, 
een herdenkingsdag waarop ie-
dereen vrij is. Deze dag ben ik 
met een groep naar een paarden-
race geweest, dresscode; Fancy. 

Dit was super gezellig! Ook heb-
ben we een paar keer ingezet op 
paarden, maar helaas niks ge-
wonnen.

Van 29 april tot 2 mei ben ik voor 
mijn stage naar Melbourne gevlo-
gen. Hier moest ik weer mee met 
een zuiderlichtvlucht, wat weer 
FANTASTISCH was. Ook heb ik 
in Melbourne koningsdag gevierd 
met een groep Nederlanders. Dit 
vierden we in een bar met een 
Nederlandse DJ, kroketten, olie-
bollen en nog meer Hollandse 
lekkernijen. Ook heb ik hier een 

biertje gedronken met Sander. 
Sander is een oud klasgenoot van 
mij die ik voor het laatst 6 jaar 
geleden op de Ulbe van Houten 
had gezien. Wat een kleine we-
reld weer.
Verder heb ik in Melbourne nog 
een streetart-tour gedaan, Mel-
bourne van 88 hoog bewonderd, 
botanical garden bezocht en nog 
veel meer. 
27 Augustus vlieg ik naar Nieuw-
Zeeland voor 2/3 maanden, maar 
voor nu geniet ik nog even van 
het mooie Australië l

Cheers, Maritha

MIJN AUSTRALIË AVONTUUR

Born to travel: Sokkendieven en meer

De onrust van mij werd veroor-
zaakt door dat ik wist wat er ging 
gebeuren. Het is namelijk de dag 
voor Koningsdag, een speciale 
dag waar er gelegenheid is om 
een aantal bijzondere mensen  te 
onderscheiden. Dit jaar was het 
Durk zijn dag! Na een voordracht 
van vele organisaties mocht ik 
hem in alle geheim meenemen 
naar de Koornbeurs in Franeker. 
Durk had geen tijd zenuwachtig 
te zijn, hij had hem als altijd zorg-
vuldig voorbereid op de geplande 
vergadering. Ik moest hem in die 
waan laten, dat maakte mij wat 
onrustig. Maar ach, in de auto 
druk overleg gevoerd over mo-
gelijke pijnpunten in de te be-
spreken onderwerpen bracht ons 
eerder dan normaal in Franeker. 
De feestelijk huldiging zou plaats 
vinden in de Koornbeurs. Samen 
met onze contactpersoon binnen 
de gemeente had ik de vergade-
ring laten plannen in het oude 
gemeentehuis. Een paar stappen 
verwijderd van de Koornbeurs. 
Met een smoes kon ik de auto 
iets verder weg parkeren, om ook 
maar iets te laten merken van de 
aanwezigheid van de uitgeno-
digde gasten. Al lopend en druk 
discussiërend zagen we verbaasd 
dat de deur van het gemeente-
huis gesloten was. Al murmelend 
zei ik iets van: O ja, we moeten 

een deur verder, een kleine stap 
bracht ons op de rode loper van 
de Koornbeurs. Alwaar Durk ge-
heel verbaasd werd opgevangen 
door een lieftallig ontvangstco-
mité. Met aan de ene arm een 
jonge dame en in de andere arm 
een map met vergaderstukken 
werd hij onder de klanken van 
korpsmuziek begeleid naar de 
voorste rij waar hij plaats kon 
nemen naast zijn vrouw Jolanda. 
Missie geslaagd!! Een zaal vol fa-
milie, vrienden en medebestuur-
ders van al de genomineerden 

zaten te wachten. Heel bijzonder 
en zo mooi. Ridder in de orde van 
Oranje Nassau, een terechte on-
derscheiding voor een man die 
zich al meer dan 40 jaar binnen 
15 organisaties belangeloos heeft 
ingezet (en nog steeds inzet) voor 
dorp, cultuur, geschiedenis, kerk 
en maatschappij. Dank aan alle 
onder schrijvers, dank aan ZKM 
Willem Alexander, dank aan de 
Provincie, dank aan de Gemeente 
Waadhoeke. Dank aan onze Rid-
der Durk Osinga!

Johan van der Graaf 

Durk Osinga, onze Ridder 
in de orde van Oranje Nassau
Het is dinsdagmorgen 26 april, een uur of negen in de ochtend. Na een toch wat onrustige nacht 
sta ik op het punt onze Ridder in spé mee te nemen naar onze geplande afspraak in Franeker. 
Voor Durk niets bijzonders, in zijn gedachten een van de zoveelste besprekingen met de gemeente 
over het MFC in Berltsum. 
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EVEN VOORSTELLEN

In de rubriek ‘Even voorstellen’ wil Op ‘e Roaster nieuwe bewoners 
van Berltsum en Wier de kans geven zichzelf voor te stellen en aan-
moedigen kennis te maken met dorpsgenoten. 

Wij zijn familie de Boer 
aan de Wiersterdyk en 
sinds zomer 2019 woon-
achtig te Berlikum. Hier-
voor woonden wij aan de 
Oudebildtdijk te St.Anne. 
De redactie van Op ‘e 
Roaster kwam met de 
vraag dat wij ons even 
willen voorstellen.
Al een aantal jaren waren 
Taeke (42) en ik (Anca, 
43) op zoek naar een geschikte plek voor het bedrijf  “De 
Boer Mechatronics” en ruimte voor wat paarden, kippen en 
honden. Door de tijd hebben wij samen verschillende plek-
ken bekeken. Het moest voor ons beide aantrekkelijk en 
praktisch zijn en voor mij niet te ver van het Bildt. Zo kwam 
de Wiersterdyk voorbij. Deze plek biedt ons alles wat wij 
graag wilden hebben en ook nog zicht op het Bildt. Taeke 
en ik zijn beide opgegroeid op een agrarisch bedrijf. Taeke 
op een veebedrijf te Achlum en ik onder de rook van Oude-
bildtzijl op een akkerbouwbedrijf.  Samen hebben wij een 
tweeling, Tjerk Willem en Anna Gelske (11). De kinderen 
zitten in Berlikum op school en doen mee aan verschillende 
sporten in het dorp. Ze gaan ook graag even het dorp in met 
hun vriendjes en vriendinnetjes. In het dagelijks leven zijn 
wij druk met ons werk en hobby’s. Taeke is engineer en ik 
ben docent aan Dalton Dokkum OVO Fryslân Noord. Anna 
Gelske rijdt fanatiek wedstrijden zowel dressuur als sprin-
gen met haar pony Joe. Tjerk is elke week en weekend te 
vinden in het goal op de voetbalwedstrijden en slaat een bal-
letje met het kaatsen. Zelf rij ik op het moment twee jonge 
paarden en worden klaargemaakt voor de wedstrijden. Tae-
ke is in zijn vrije tijd ook bezig met techniek; sleutelt graag 
aan oldtimers, maar geniet ook van het “hobby boeren” l

Sparringpartner
Bedrijfsadviseur

Subsidies en fondsenwerving

Durk Osinga • Kleasterdyk 3A
T: 06-17 14 61 34 • 9041 VH Berltsum

CONNECTING THE DOTS

Schrijf je nu 

in bij Wonen 

Noordwest 

Friesland.
in bij Wonen 

Noordwest 

Friesland.

Betaalbare woningen in een fijne leefomgeving

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

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...

It Achtepaed 7
9041 EE BERLTSUM

06 2036 5470
hisse@brouwergevelrenovatie.nl

MEEDOEN? 
Ben je kortgeleden in Berltsum 
of Wier komen wonen, dan 
sturen wij je graag een mailtje 
met een aantal vragen zodat 
je jezelf via Op ‘e Roaster kan 
voorstellen aan alle dorpsge-
noten. Eventueel met een foto 
van je de nieuwe woning. 

Je kan mailen naar:
roaster.berlikum@gmail.com 
of krant@berlikum.com.

Paasbrunch 
in Wier
Op eerste Paasdag was het een 
gezellige boel in en om d'Ald 
Skoalle. 

Er was een heerlijke en bovenal 
gezellige paasbrunch, een paas-
bingo met echte paasprijzen en 
uiteraard had de paashaas eieren 
verstopt! l

Volleybal Vereniging Berltsum
Beste dorpsgenoten,

Na twee jaar mogen we tijdens 
het kermisweekend weer los met 
het jaarlijkse volleybal straten 
toernooi. Het wordt de 33e keer. 

Jullie kunnen je weer inschrij-
ven, als buurtvereniging, vrien-
dengroep of straat. 

Datum: vrijdag 24 juni 2022
Plaats: kaatsveld de Koekoek 
Aanvang: 18.30 uur
Leeftijd: 14 jaar en ouder. 
Teams: Een team bestaat bij 
voorkeur uit 3 dames en 3 heren. 
Kan het niet anders dan   mag je 
uitkomen met 2 heren en 4 da-
mes of 2 dames en 4 heren.              
Inschrijven: Vóór 10 juni via de 
link op onze facebookpagina en/
of via de link op onze pagina VVB 
op Berlikum.com

Kosten: Het inschrijfgeld be-
draagt € 17.50 per team,
Betaling: Vóór 10 juni overma-
ken op bankrek.nr. NL46RA-
BO0181005107 t.n.v.. Volley-
balvereniging Berlikum. O.v.v. 
stratentoernooi plus de naam 
van je team/straat. 

Volleybal Vereniging Berltsum 
begint in september weer aan 
een nieuw seizoen. Vanaf sep-
tember trainen wij elke maan-
dagavond in de sporthal aan de 
Sijbren Lautenbachstrjitte 1 in 
Berltsum en op vrijdagavond 
spelen we hier ook de thuiswed-
strijden. 
Wij zoeken enthousiaste vrouwe-
lijke en mannelijke “hoogsprin-
gers” voor onze competitieteams 
( 3 dames- en 1 herenteam) en 
om op maandagavond een balle-
tje te slaan. 

Nu al zin om te volleyballen om 
komend seizoen mee te doen aan 
de volleybalcompetitie?

Tot 20 juni a.s. ben je iedere 
maandag van harte welkom 
(19.30-21.00 uur). Of informeer 
tijdens het stratenvolleybal eens 
bij de organisatie naar de moge-
lijkheden.

Volleybalvereniging Berltsum
Leo Faber

Manon van de Graaf, 
Frans Rob
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“Verbeter de wereld, begin bij jezelf”

Ja, begin bij jezelf! Zelfvertrouwen, gelukkig zijn, 
vriendschappen, het begint bij jezelf. 

Durf jij jezelf de vragen te stellen (en ze te beantwoorden): 
“Wat heb ik nodig? Waar word ik blij van? Wat kan ik zelf 
doen? Wat is mijn aandeel? Hoe kijken andere mensen naar 
mij?” Dan heb je een mooie eerste stap gezet naar een leu-
ker leven. Hoe? Een voorbeeld: je hebt regelmatig “gedoe” 
met je buren, op je werk, met je partner. Het lijkt wel of 
iedereen tegen je is. Je kunt de ander daarvan de schuld 
geven of je zou jezelf de vraag kunnen stellen: Wat is mijn 
aandeel? Wat doe ik waardoor mensen snel boos op mij 
worden? Is het je houding? Je stemvolume? Met dat inzicht 
kun je aan de slag. Zodra jij je bewust bent van jouw gedrag, 
kun je het veranderen. 
Voel je op dit moment irritatie en denk je: maar bij mij 
zit dat anders? (omdat het in jouw leven allemaal niet zo 
makkelijk gaat of omdat andere mensen jou tegenwerken 
waardoor jij…etc.). Weet dan dat die irritatie jou iets wil 
vertellen. Het houdt jou een spiegel voor waar jij liever niet 
in kijkt. Het raakt een kant van jou die je misschien liever 
wegstopt. Begin bij jezelf! En zoals Albert Einstein het zo 
treffend zei: “Als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je wat 
je altijd kreeg”.
Begin bij jezelf. Kijk naar jouw eigen mogelijkheden voor 
een leuker en gelukkiger leven. Stap uit de slachtofferrol, 
stop met zelfmedelijden en ga aan de slag met persoonlijke 
ontwikkeling, zorg dat jij de regie krijgt over jouw eigen 
leven.
Begin bij jezelf en verbeter daarmee de wereld. Ben jij ge-
lukkig? Jouw stralende lach zal jouw omgeving positief be-
invloeden. Ben jij zonder oordeel? Mensen zullen zich veilig 
voelen bij jou. 
Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Het kan, het mag, jij 
bent het waard om gelukkig te zijn. 

Heb je hulp nodig met het vinden van inzichten waardoor 
je een leuker leven krijgt? Maak dan een afspraak voor een 
(gratis) kennismakingsgesprek l

Meer biodiversiteit in Berltsum
Het project Natuerlik Ferskaat in Berltsum is afgerond op 30 april 2022. In drie jaar tijd zijn er 
bomen geplant, inheemse bloemen gezaaid, krokusbollen geplant, scholieren en inwoners geïnfor-
meerd en er zijn maatregelen genomen om een weiland op natuurlijke wijze te kunnen beheren.

De werkgroep Natuerlik Fer-
skaat werd in 2018 ingesteld 
door Stichting Berlikumer Belan-
gen en Stichting Hemmemapark 
met als doel werkzaamheden 
uit te voeren en aan te sturen 
waarmee de biodiversiteit in 
Berltsum vergroot zou kunnen 
worden. Door Corona en door 
veranderende inzichten is het 
project in de loop van de tijd iets 
veranderd en is de opleverdatum 
twee keer verlengd. Het project 
is nu afgerond, dus is het tijd om 
te inventariseren wat er gedaan 
is om de gestelde doelen te berei-
ken. Twee dingen zijn onmisbaar 
geweest: de benodigde subsidies 
en de vrijwilligers om alles uit te 
voeren. 
De werkgroep bedankt de vol-
gende subsidieverstrekkers:
•  Provincie Fryslân, subsidierege-

ling Iepen Mienskipsfûns
• Wonen Noordwest Friesland
• Gemeente Waadhoeke
• Oranjefonds
• Rotaryclub

Het project had niet uitgevoerd 
kunnen worden zonder de vrij-
willigers van Stichting Hemme-
mapark, de schoolkinderen van 
de beide basisscholen en de in-
woners van Berltsum.

Hier volgt een overzicht van de 
verschillende werkzaamheden 
die uitgevoerd konden worden 
dankzij de toegekende subsidies. 
Het Polleterrein is ingericht 
als bloemenweide door het in-
zaaien van het G2 mengsel van 
Cruydt-Hoeck. Het perceel is in 
onderhoud bij Stichting Hem-
memapark. Daarnaast is er aan 
de Moddergatsreed een perceel 
achter de volkstuinen ingezaaid 
met hetzelfde G2 mengsel.
Er zijn 2500 bollen van de boe-
renkrokus geplant. De krokus-
sen staan bij de entrees van het 
dorp: kruispunt Koekoeksleane/
Bitgumerdyk; kruispunt Kleas-
terdyk/Gernierswei en langs 
het fietspad bij de Wiersterdyk. 
Daarnaast is het middenterrein 
van Hemmemastate en het half-
ronde veld in het laaggelegen 
deel van het Hemmemapark met 
krokussen beplant. De plantactie 
samen met leerlingen van beide 
basisscholen had tevens een edu-
catief doel. De kinderen hebben 
geleerd dat de vroegbloeiende 

krokussen stuifmeel en nectar 
leveren aan insecten en vlinders.
In het Hemmemapark en aan de 
toegangsweg tot Hemmemastate 
zijn lindebomen geplant. Deze 
staan bekend als goede leveran-
ciers van stuifmeel en nectar. 
Ook zijn delen van het park inge-
zaaid met het A6 akkerbloemen-
mengsel van Cruydt-Hoek.
In de dorpskrant Op ‘e Roaster is 
twee keer een artikel verschenen 
met tips om de tuin te vergroe-
nen. Daarbij kregen de inwoners 
van Berltsum de kans om een of 
meer zakjes bloemzaad te bestel-
len, namelijk in het voorjaar van 
2021 en van 2022. De zakjes zijn 
ook uitgedeeld aan de kinderen 
die bollen hebben geplant.
In samenwerking met Vogel-
wacht Het Oud Bildt zijn nestkas-
ten aangekocht en opgehangen. 
De Vogelwacht controleert de 
nestkasten jaarlijks.
Op de scholen zijn lessen ver-
zorgd over het leven van de bij, 
waarbij ook het leven van de 
wilde bij besproken is. Daarna 
hebben de kinderen bijenhotels 
gemaakt om ook in eigen omge-
ving een bijdrage te leveren aan 
de leefomstandigheden van in-
secten.
De hoogste klassen van de basis-
scholen hebben buitenlessen ge-
volgd in het Hemmemapark. Ze 
hebben daar bomen opgemeten 
en geleerd om vogels te inventa-
riseren. Het is de bedoeling om 
deze lessen jaarlijks te herhalen 
zodat de kinderen blijvend aan-
dacht hebben voor de natuur in 
eigen dorp.
De inrichting van weiland Dijk-

stra, dat specifiek is aangekocht 
voor inrichting als bloemenwei-
de en als zodanig blijvend be-
heerd zal worden, is toegevoegd 
aan het project. De ontsluiting 
van het perceel is versterkt, zo-
danig dat de afvoer van het maai-
sel ten behoeve van de nood-
zakelijke verschraling van de 
bloemenweide mogelijk wordt. 
De zwarte grond, die aan weers-
zijden van de nieuwe ontsluiting 
ontstaan is, is ingezaaid met het 
G2 mengsel van Cruydt-Hoeck. 
Het rudimentaire greppelpa-
troon van het perceel is hersteld, 
zodat door toename van accen-
ten van hoog – laag en droog 
- nat een zeer gedifferentieerde 
kruidenvegetatie zal ontstaan en 
de geschiktheid als broed- en foe-
rageergebied voor weidevogels 
zal toenemen. 
De werkgroep is tevreden met 
het bereikte resultaat: de biodi-
versiteit in Berltsum is vergroot 
en het thema biodiversiteit is 
gaan leven bij de kinderen. De 
activiteiten ter bevordering van 
de biodiversiteit in Berltsum 
zullen worden voortgezet door 
Stichting Hemmemapark. Dit zal 
plaatsvinden door een natuurlij-
ke wijze van beheer van het park 
en door voorlichting en educatie 
aan zowel volwassenen als aan 
kinderen.
Meer informatie over het project 
Natuerlik Ferskaat: Matthé van 
Hout, tel.0518-461449 of per e-
mail m.r.vanhout@inter.nl.net
Vragen over het artikel of de fo-
to’s: Maartje van Sluis, tel 0518-
461777 of per e-mail mvansluis@
hotmail.com l 

Terugblik Dorpsfeest 2008 
 

Het was fantastisch om na de co-
ronaperiode van start te kunnen 
gaan met zoveel enthousiaste 
deelnemers en het mooie weer. 
Door het bouwteam waren weer 
superobstakels gebouwd met aan 
het einde een warmwater bad! 
Daar wordt nu nog over gespro-
ken. 

Er is met organisatie en vrijwil-
ligers hard gewerkt om alle voor-
bereidingen te treffen en de run 
verliep dan ook voorspoedig. Alle 
deelnemers hadden er zin in en 
het was dringen bij de inschrij-
vingen. Na de run lokte het feest-
plein met lekker eten en goede 
muziek. 

De vrijwilligers van Oranje Na-
tionaal hadden het druk aan de 
bar. 

Kortom, een evenement om op 
terug te kijken en op naar de ze-
vende editie in 2023. Tot  dan! l

Organisatie Mudrun Berltsum

Wat was het weer geweldig!! Mudrun Berltsum 2022!
Op 26 april 2022, vanaf 17.00 uur, startte voor de zesde keer de Mudrun van Berltsum. 
Met aansluitend een ouderwets Koningsnachtfeest. Het was een geweldig succes!!
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PaadsikerPaadsiker
Praktijk voor:
contextuele en pastorale hulpverlening.

Ali Stork
Appelhof 6
9041 GE Berltsum (FRL)

06-22620317
info@paadsiker.nl

Meer informatie op www.paadsiker.nl

Praktijk voor contextuele en pastorale hulpverlening

 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

Op de plek van de oude klinker 
is een gapend gat zichtbaar. Het 
fietsenhok is gesloopt en de rest 
van wat voorheen de Kruiskerk 
was, is gehuld in steigers. Afge-
lopen weken zijn de dakpannen 
er allemaal afgehaald en is het 
dak opnieuw geïsoleerd met 
sandwichpanelen. De kerk is in 
de jaren ’60 gebouwd en was 
destijd geïsoleerd met maar 2 cm 
kurk, aldus Engele Bouwma. Hij 
leidt mij rond tussen de puincon-
tainers door en verteld over de 
voortgang van de verbouw van It 
Stedhûs. In de buitenmuren zijn 
diverse doorgangen zichbaar, die 
later uitkomen op de nog aan 
te bouwen gang. We lopen naar 
de achterzijde van het toekom-
stige MFC, hier komt de ingang 
van Jeugdsoos it Piipskoft. Deze 
ruimte ligt nu vol met isolatie-
materialen die door de aanne-
mer al zijn ingekocht. 
Binnen zijn de aannemers druk 
bezig met het verwijderen van 
de betonnen vloer, daar waar 
voorheen de bar stond en de 
centrale ontmoetingsplek was. 
Vroeger werd het beton zo op de 
zandvloer gestort. Nu komt er 
een verdiepte geïsoleerde vloer 

met vloerverwarming. 
Via de oude wenteltrap lopen we 
naar boven en komen we uit in 
de kerkzaal. Hier liggen de oude 
kerkbanken en stoelen opgesta-
peld onder een dikke laag stof. 
Ze worden straks hergebruikt 
voor de tribune aan de achterzij-
de van de zaal. Een mooie vorm 
van duurzaamheid waarbij het 
oude wordt omgetoverd tot iets 
nieuws. Engele is hier samen 
met vrijwilligers bezig geweest 
om o.a. de preekstoel, de avond-
maalstafel en de CV te verwijde-
ren. En die vrijwilligers zijn hard 
nodig. Vanuit het dorp zijn een 
aantal mensen betrokken maar 
ook vanuit het AZC in Sint An-

naparochie hebben ze een mooie 
bijdrage geleverd. De Skule Wel-
zijn heeft hierin een belangrijke 
bijdrage geleverd. Wanneer de 
opbouwfase straks van start gaan 
zijn er nog meer vrijwilligers no-
dig. Dat mogen natuurlijk vak-
mensen zijn met een technische 
achtergrond maar ook een ieder 
die wil en kan helpen is welkom 
met het opruimen of klaarzet-
ten van spullen. Gezamenlijk de 
schouders eronder. Foar elkoar 
en mei elkoar! Wie mee wil hel-
pen kan een kijkje komen ne-
men op het inloopspreekuur ie-
dere woensdag vanaf 16.00 uur l

Beitske Stuursma,
PR& Activiteitenteam MFC It Stedhûs

Uitvaartnieuws
Stilstaan, gedenken, herdenken, het zijn momenten om te 
koesteren. De dodenherdenkingen, die nog vers in het ge-
heugen liggen, getuigen hiervan. Op heel kleine schaal, want 
zoveel leden komen niet naar onze algemene ledenvergade-
ringen, staan wij ook altijd een moment stil bij ‘onze’ overle-
denen in het afgelopen jaar.

21 april deden we dat ook. In gedachten brandden we een kaarsje 
voor Douwe Miedema (1933), Jan Durk van Dijk (1972), Pieter van 
Schepen (1958), Lieuwe Osinga (1947), Sierk Brouwer (1959), Sipke 
Herder (1960), Jitske Knol-Boomsma (1930), Sjoerd Runia (1970), 
Ynze Visser (1933), Taeke Ynema (1946), Sijmon Lautenbach (1926), 
Marten Hylkema (1942), Inge van Schepen (1983), Jan Wassenaar 
(1943), Lolke Lolkema (1936), Nelly Struiksma (1952), Jacob Kalma 
(1948), Cornelia Maria Lont-Andringa (1951), Wietske Feenstra-Bos 
(1948) en Dirk Herrema (1938).

Verder is vermeldenswaardig dat:
•  de contributie € 38,00 blijft en de ledenkorting € 1.650,00. Voor 

leden die in het verleden een eenmalige inkoopsom hebben be-
taald, blijft de maximale ledenkorting € 950,00. De minimale 
donateursbijdrage blijft € 12,50.

•  We een bestuurswisseling hebben gehad. Gosse Miedema trad 
af en in zijn plaats hebben we Ingrid de Jong als zijn opvolger 
mogen benoemen. a) zijn we heel blij met vernieuwing en b) met 
verjonging van het bestuur. We doen het ergens voor!

•  Ons bestuur wordt nu gevormd door Uilke Strooisma (voorzitter), 
Ria Algra (secretaris/penningmeester), Meindert Westra, Thea 
Terpstra en Ingrid de Jong.

Gosse Miedema zwaaide af als bestuurslid. Voor hem een attentie en bloemen 
uit handen van Uilke Strooisma

Met goede moed gaan we richting de toekomst, Midden in de 
Mienskip. Zou niet daarom eigenlijk elke Berltsumer lid of dona-
teur moeten zijn van onze vereniging? We tellen nu een kleine 
1500 leden en donateurs. Voel je welkom om je aan te sluiten. 
Meer informatie vind je op dleberlikum.nl l

Bestuur Uitvaartvereniging De Laatste Eer

Woensdag 18 mei presentatie resultaten 
aanvullende stralingsmetingen Radar Wier
Op aanvraag van de kerngroep Radar Wier heeft het Agentschap Telecom metingen verricht naar 
de straling die uitgezonden wordt door de radar bij Wier. Op woensdagavond 18 mei organiseert 
de kerngroep een informatieavond over de resultaten van deze stralingsmetingen. Experts van het 
Agentschap Telecom zullen de resultaten aan u uitleggen en GGD Fryslân zal ingaan op gezond-
heidseffecten van dit type straling. De informatieavond begint om 19.30 uur en is in het dorpshuis 
van Wier. Komt u langs, woensdagavond 18 mei? We zien u graag.

Defensie heeft vorig voorjaar 
metingen laten verrichten naar 
de straling van de radar. Hoewel 
de contacten met Defensie goed 
zijn, wilde de kerngroep toch 
graag een aanvullend onderzoek 
naar de straling van de radar la-
ten uitvoeren en heeft daarop het 
Agentschap Telecom ingescha-
keld. Zij hebben in december 
hun onderzoek gedaan. Recent 
zijn de resultaten bekend gewor-
den en deze willen we graag met 
de rest van de omwonenden van 
de radar delen. Experts van het 
Agentschap Telecom zullen de re-
sultaten van de aanvullende me-

tingen presenteren. De gemeten 
straling ligt ver onder de maxi-
male waarden die internationaal 
worden geadviseerd. De gemeten 
stralingswaarden kunnen verge-
leken worden met de straling die 
komt van huishoudelijk appara-
tuur. De metingen zijn gedaan op 
bij een aantal woningen (binnen 
en buiten) en bij de sportvelden 
in Wier. De GGD Fryslân zal in-
gaan op gezondheidseffecten van 
radio-magnetische velden. De 
kerngroep radar Wier bestaat uit 
inwoners van Wier (Gerda Algra 
en Hans Blanksma), medewer-
kers van de gemeente en een me-

dewerker van de GGD Fryslân. De 
kerngroep wordt begeleid door 
een onafhankelijke voorzitter. 
In de kerngroep gaan we samen 
na op welke vragen we een ant-
woord willen hebben en waar we 
die vragen moeten stellen. De 
kerngroep is ook het aanspreek-
punt van Defensie. De informa-
tiebijeenkomst wordt georgani-
seerd op woensdag 18 mei in het 
dorpshuis van Wier. U bent van 
harte welkom vanaf 19.15 uur; 
de avond zal beginnen om 19.30 
uur. Aanmelden is niet nodig. Let 
op: Defensie is níet aanwezig bij 
de inloopavond l 

BERLTSUM, 05-05-2022 – IT STEDHÛS

Ondertussen op de bouwplaats…

Reuma Collecte 2022
In de week van 21 tot en met 26 maart hebben onze collectanten 
van Berlstum en Wier weer hun best gedaan met collecteren. Dit 
jaar hebben we het mooie bedrag van € 1.359,51 opgehaald. De 
gevers en collectanten hartelijk dank voor jullie inzet l

Hilly Dijkstra, Jeltje Postma en Tetty Wiersma
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Better de búk te barsten, 
as it iten bedoarn
Hoi! Mijn naam is Murkje. Zoals 
de meeste lezers inmiddels wel 
weten ben ik sinds vorig jaar druk 
aan het integreren in Berltsum en 
Wier. Er is weer van alles te bele-
ven dus dat gaat poerbest moet ik 
zeggen! Fansels houd ik u graag 
op de hoogte van alles wat ik in 
Berltsum en Wier meemaak. Als 
rasechte Friezin ben ik best flexi-
bel en daarom vertel ik mijn verhaal in het ‘Hollânsk’. Ook voor 
de mede-integrerende hollandstaligen is het noflik dat ze overal 
een beetje van op de hoogte kunnen blijven en mee kunnen praten. 
Neemt u het mij echter niet kwalijk als u mij hier en daar op een 
Frisisme betrapt...

De Mudrun ging door. Niks geen fakenijs dus! Huppakee, 
hoog tijd om de Paasbrunch van Wier eraf te trainen en 
conditie en spieren te kweken. Met het zweet op het hoofd 
naar de TRX in Wier en een weekendje Kamp Eijzenga 
voor de finishing touch. Als je dat overleeft, kun je alles 
toch? Zelf denk ik van wel want na dit kamp was de Mud-
run echt appeltje eitje voor mij. Ik stond versteld van me-
zelf. Sportief als ik normaal gesproken niet ben slingerde 
ik als een aap over het water en vloog als een hinde over 
de hindernissen. Last but not least nog even een fikse klim 
waarna ik de modder weer lekker van me af kon spoelen 
in een heerlijk warm bad. Tot zover de positieve effecten 
van het kamp.......
Het negatieve gevolg is vooral voor de macaroniprodu-
centen. Aan mij verdienen ze niks meer. Geef mijn por-
tie voortaan maar aan Fikkie! Die kampmajoor van team 
Eijzenga was onverbiddelijk: alle macaroni moest tot het 
laatste elleboogje op. Het kwam me de neus en oren uit. 
Hij zal wel hebben gedacht: beter de buik te barsten, dan 
dat het eten bederft. Na de Mudrun heb ik me maar op een 
lekker broodje hamburger gestort en daarna fansels direct 
door naar een oergezellige Koningsnacht.
Op Koningsdag werd ik jammer genoeg wel met pijn in 
het hoofd wakker. Voor het geval u denkt dat dit door te-
veel alcoholische versnaperingen komt…Ik denk het niet. 
In de feesttent was namelijk geen majoor te bekennen en 
zelf ben ik meestal heel verstandig, dus….
Nu eerst maar even bekomen en in het weekend van 20 
en 21 mei naar de jeugdvoorstelling van Elts syn Rol. Het 
blijken echte filmsterren te zijn dus dat belooft wat! l 

Murkje

Al een tijdje wordt er weer volop 
gesport in de gymzaal van Ber-
likum. Zo ook de leden van de 
gymnastiekvereniging. De kleu-
ters hebben ondertussen alweer 
een hele reeks Nijntje Beweegles-
sen achter de rug en maken zich 
op voor een heuse diplomering. 
Tijdens dit feestje zijn ouders en 
andere familieleden van harte 
welkom om de geleerde kunsten 
te aanschouwen en zelf uit te 
proberen. De officiële uitnodi-
ging kunnen jullie binnenkort in 
jullie digitale brievenbus terug-
vinden. 
De overige turnsters van de fun-
groep, de recreatiegroepen en 
de selectiegroepen maken zich 
klaar voor hun eerste wedstrijd 
na de coronapandemie. Voor 
deze wedstrijd mogen de leden 
in groepjes van minimaal drie 
deelnemers meedoen aan een 
springwedstrijd waar zij op drie 
verschillende toestellen zullen 
aantreden (airtrack, trampoline 
en kast).  Deze wedstrijd is op 
21 mei in Koudum. Wanneer er 

meer informatie beschikbaar is, 
zullen de leden hiervan op de 
hoogte worden gebracht. Wij 
wensen de deelnemers veel suc-
ces en bovenal ontzettend veel 
plezier toe deze dag.
Ook de dames van de conditie-
groep zijn onder leiding van 
Anita weer enthousiast aan het 
sporten. Kortom, de vereniging 
is rijkelijk in beweging. Zo rich-
ting het einde van het seizoen 
staan er nog een aantal prachtige 
activiteiten op het programma 
waar wij jullie later over zullen 
informeren. Mochten u of uw 

kinderen nieuwsgierig zijn naar 
wat wij in de gymzaal doen, kom 
dan snel een kijkje nemen en 
maak gebruik van de twee gratis 
proeflessen. 
Als laatste willen wij graag de 
leden, hun familie, vrienden en 
kennissen bedanken voor de in-
zet tijdens de Jeugd Sponsor Ac-
tie van de Poiesz. Wij mochten 
een fantastisch bedrag ophalen. 
Hartelijk dank! Meer informa-
tie over onze vereniging kunt u 
vinden op www.gymberlikum.nl 
of zoek contact met ons via gym-
berlikum@gmail.com l

Gymnastiekvereniging Berlikum springt gat in de lucht

Voor deze doelgroep is het vaak 
lastig om te kunnen sporten. 
‘’Wij vinden dat sport en bewe-
gen voor iedereen toegankelijk 
moet zijn!’’ zegt mede-initiatief-
nemer Ruben Eijzenga.
Doorgaans kan bij Team Eijzen-
ga gesport worden van jong tot 
oud, van kwetsbaar tot topspor-
ter en van geblesseerd tot topfit. 
Een ambitie van de sportschool 
is daarbij om meerdere doel-
groepen van sportieve en vitale 
activiteiten te voorzien, zo ook 
kwetsbare doelgroepen. 

Sporten met een beperking
Elizabeth Nauta, Gabe Leeuwen 
en Marcel Aalbers sporten al 
voor langere tijd bij Team Eijzen-
ga. Ieder hebben ze hun eigen 
drijfveren en redenen waarom 
sport en bewegen een belangrijk 

onderdeel van hun leven is. 
Zo sport Elizabeth Nauta sinds 
vorig jaar april bij Team Eij-
zenga. Bij een open dag kwam 
ze samen met haar moeder in 
aanraking met het sportaanbod. 
Elizabeth heeft namelijk het syn-
droom van Down, en hierdoor is 
het lastig om een geschikte vorm 
van bewegen te vinden. Na een 
oriënterend gesprek tijdens de 
open dag sport Elizabeth inmid-
dels wekelijks met vaste trainers 
Ruben Eijzenga en Patrick Nau-
ta. Hierin maakt ze kennis met 
verschillende sporten die in het 
tijdsbestek van een uur allemaal 
aan bod komen. Zo start de goed-
lachse Elizabeth vaak op de fiets, 
om uiteindelijk met een spel-
vorm af te sluiten. Het onderdeel 
‘disco’ waarbij gereageerd moet 
worden op lichten vindt ze het 

leukst, maar naast plezier en fa-
natisme is het sporten ook goed 
voor problematiek zoals het 
overwinnen van angsten. Waar 
voorheen het beklimmen van 
een traptrede al lastig genoeg 
was, gaat ze nu door hoogte- en 
balansoefeningen in haar ont-
wikkeling spreekwoordelijk met 
sprongen vooruit. 
Waar Elizabeth sportief ge-
zien relatief kort actief is, sport 
Gabe Leeuwen al sinds jaar en 
dag bij Eijzenga. Al voordat de 
sportschool bestond was Gabe 
tien jaar geleden al actief in het 
sportzaaltje bij de fysiotherapie. 
De regionaal bekende voetbal- 
en kaatscoach wil graag het goe-
de voorbeeld aan zijn pupillen 
geven, en sport zelf meerdere 
malen per week. Door een aan-
geboren hersenaandoening heeft 
Gabe lichamelijk gezien een 
minder ontwikkelde motoriek 
en is zijn linkerarm van minder 
kracht en gevoel voorzien. Ook is 
hij vatbaarder voor blessures aan 
spieren en gewrichten. Door het 
sporten is hij fitter en minder 
vaak geblesseerd. Hierdoor voelt 
hij zich ook vitaler. Gabe en zijn 
familie hebben in zijn situatie 
altijd naar oplossingen gekeken. 
Waar doctoren zeiden dat hij 
nooit zou kunnen fietsen, zijn 
ze juist de uitdaging aangegaan. 
Door het creëren van een fiets 
met aangepast stuur heeft Gabe 
zich zo ontwikkeld dat deze han-
delingen vanzelfsprekend zijn. 
Zo kun je Gabe misschien wel 
eens tegenkomen op zijn rode 
mountainbike, of hardlopend 
door de voormalige gemeente 
‘It Bildt’. Bij Team Eijzenga sport 
Gabe wekelijks om te werken 
aan zijn conditie, kracht en co-

Unieke sportdag bij Team Eijzenga
Van 28 mei tot en met 3 juni is de week van samen (on)beperkt sporten. Daarom organiseert Team 
Eijzenga op zaterdag 28 mei van 13:30 tot 17:00 een sportdag voor volwassenen en kinderen met 
een beperking.

ordinatie. Voor deze veelzijdige 
sportman is geen trekkerband te 
zwaar en geen uitdaging te groot. 
Naast individueel sporten is spor-
ten in teamverband een bewe-
gingsvorm die veel voorkomt. 
Dit is ook altijd het geval voor 
Marcel Aalbers geweest. Hij 
maakte altijd deel uit van de 
vertegenwoordigde elftallen van 
SC Berlikum totdat hij in 2010 
tijdens een ledenkaatspartij op 
Koninginnedag een groot deel 
van zijn gezichtsvermogen ver-
loor door de zeldzame oogziekte 
Leber. Door deze oogziekte bre-
ken delen van de oogzenuw af en 
worden er geen signalen door-
gegeven aan het oog. Hierdoor 
bleef slechts twee á drie procent 
van zijn gezichtsvermogen be-
houden. Een revalidatieproces 
van tien maanden in Apeldoorn 
resteerde. Hierin heeft hij alles 
weer opnieuw geleerd om te le-
ven met het gezichtsvermogen 
van enkele procenten. Door zijn 
kenmerkend doorzettingsvermo-
gen en enthousiasme staat hij 
zelfs weer op het kaats- en voet-
balveld. Samen met zijn teamge-
noten van SC Berlikum 3 sport 
hij eenmaal per week in circuit-
vorm bij Team Eijzenga. 

Naast het sportieve is ook het 
sociale aspect zeer belangrijk. 
Het vertrouwen vanuit de bege-
leiding en van zijn teamgenoten 
is belangrijk voor Marcel zodat 
hij alle oefeningen goed uit kan 
voeren.

Week van samen (on)beperkt 
sporten
Zo zie je maar weer dat sporten 
meer is dan alleen maar bewe-
gen. Daarom is er in deze week 
op woensdagavond 1 juni om 
19:30 een lezing in de sport-
school in het kader van ‘je kunt 
meer dan je denkt’. Bij deze le-
zing vertelt onder andere ook 
Marcel Aalbers zijn verhaal.

Tijdens de sportdag op 28 mei 
zijn er allerlei activiteiten te 
doen rondom de sportschool 
op It Koartlân 6 in Berltsum. 
Langskomen mag altijd, maar je 
kunt je ook samen met je ouder/
verzorger aanmelden voor de 
sportdag. Kom naar deze unieke 
sportdag en maak er samen met 
Team Eijzenga een leuke en spor-
tieve middag van! Aanmelden 
kan door naam, leeftijd en type 
beperking te mailen naar: floor@
teameijzenga.nl l
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VOEDINGSCOACH HILLY

Variëren kun je leren
Een paar keer per jaar wordt er op de basisschool van onze 
dochter het schoolontbijt georganiseerd. Kinderen eten dan 
in plaats van thuis, hun ontbijtje in de klas. Gezellig, want 
samen eten geeft verbinding. Brood is voor veel mensen een 
makkelijk ontbijt en daarbij de start van de dag.
Om de gewone boterham eens te vervangen voor een ge-
zonde variant heb ik hier een lekker recept voor een bana-
nenbrood. Deze gezonde versie van het traditionele bana-
nenbrood (dat doorgaans vol suiker en tarwemeel zit) is een 
zoete traktatie voor iedereen. Lekker met een laagje room-
boter of notenpasta als voedzaam ontbijt voor een werk- of 
schooldag. En mocht er nog wat overblijven kun je de plak-
ken prima invriezen voor een later moment. 

Onze dochter van 7 heeft dit regelmatig mee naar school 
in de lunchtrommel en dit leverde in het begin nog wel 
eens verbaasde reacties op; “wat heb jij voor brood mee”? 
Of; “wat is dat”? Inmiddels zijn haar klasgenootjes wel ge-
wend aan Silke haar gevarieerde en kleurrijke lunchboxen. 
Sterker nog; er zijn regelmatig kinderen die vragen of ze 
een hapje mogen proeven. Ik wordt daar als mem én kin-
dervoedingscoach erg blij van. Laat kinderen vooral nieuwe 
smaken ontdekken en variatie is daarbij het toverwoord. Als 
volwassene heb je daarin zelf de lead, geef zelf het goede 
voorbeeld. Want zien eten, doet immers eten. Door kinde-
ren mee te laten beslissen in wat er op tafel komt leren ze 
al van jongs af aan spelenderwijs wat ze eten, hoeveel ver-
schillende soorten groenten en fruit er zijn en hoe deze er 
uit zien. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen kunnen 
ze mee helpen met bakken en koken. Bijvoorbeeld door sa-
men de ingrediënten bij elkaar te zoeken, helpen met snij-
den van fruit en groenten, roeren in een pan of op de knop 
drukken van de keukenmachine. Het hoeft niet ingewikkeld 
te zijn. Dit bananenbrood leent zich hier ook prima voor, 
samen bakken in het weekend. 
Gezellig!

Ingrediënten
300 gram  speltmeel/boekweitmeel/rijstmeel
2 eetlepels  zeer fijn gemalen lijnzaadjes (liefst zelf vers 

malen in bijvoorbeeld een koffiemolentje)
2 theelepels  wijnsteenbakpoeder
½ eetlepel  kaneelpoeder
Flinke snuf  versgemalen (Keltisch) zeezout of 
 roze Himalaya zout
150 ml  ahornsiroop
150 ml  plantaardige (amandel/rijst/haver/kokos) melk
100 gram  kokosolie, gesmolten
700 gram  (circa 6) rijpe bananen
½ theelepel  vanille-extract (optioneel) 

Hoe maak je het?
Verwarm de oven voor op 
180 graden (boven en onder 
warmte). Vet een cakeblik 
van 25 cm in (of gebruik een 
vel bakpapier). Smelt tege-
lijkertijd de kokosolie in de 
voorverwarmende oven in 
een vuurvast schaaltje. Meng 
het meel, de lijnzaadjes, het bakpoeder, de kaneel, en het 
zout in een kom.Giet de ahornsiroop, plantaardige melk, 
het vanille-extract en de  gesmolten kokosolie bij de droge 
ingrediënten en roer tot een mooi glad geheel.Prak 4 van de  
bananen tot het glad is geworden en mix door het beslag. 
Snijd 1 banaan in plakjes en spatel ook deze door het beslag 
heen. Schep het beslag in het cakeblik en leg nu de laatste 
banaan, door de midden gesneden, boven op het beslag en 
druk een beetje aan. Bak het bananenbrood  zo’n 45 minu-
ten in het midden van de oven. Mocht het niet gelijkmatig 
kleuren, draai het bakblik dan halverwege de baktijd om. 
Check met een satéprikker of deze er semi-schoon uitkomt, 
dan is je brood gaar. Laat het bananenbrood goed afkoelen 
voordat je het in plakken snijd, anders kan het snel in stuk-
jes brokkelen. Verandert natuurlijk niks aan de smaak maar 
wel aan je presentatie. 

Je kunt het bananenbrood nog upgraden met een handje no-
ten (zoals walnoten), gedroogd fruit (3-5 in stukjes gesneden 
abrikozen, dadels, vijgen), pure chocolade en pitten/zaden 
(handje pompoen/zonnebloempitten) of zelfs aanvullen met 
verstopte groenten. Hierbij kun je denken aan pompoen, 
zoete aardappel of wortel, dit zijn zoete smaken en vinden 
kinderen ook vaak lekker. Gebruik dan i.p.v. 700 gram ba-
nanen 400 gram voorgekookte en gepureerde groenten en 2 
geprakte bananen door het beslag.  Lekker ite! l

Hoogtijdagen voor Sportclub 
Berlikum met het aankomend 
50-jarig jubileum dat gevierd 
wordt in het hemelvaartsweek-
end.

Douwe Ploeg mag dit heuglijke 
feit mee maken als trotse voor-
zitter van de jubilerende voet-
balvereniging. Een prachtig uit-
gebalanceerd feestprogramma 
staat op de rol om een en ander 
groots te vieren maar toch kijkt 
Douwe Ploeg ook met enig scep-
tisch vooruit gezien het feit dat 
momenteel veel verenigingen 
onder druk staan qua ledental 
en het aantal vrijwilligers. “It is 
hjoeddedei mear in konsumptsje 
dan in partisipaasje maatskippij. 
Faaks wol de lusten mar net mear 
de lêsten. De lûken moat wat dat 
oanbelanget wol iepen!’
Huize Ploeg ademt als vanouds 
voetbal en daar waar Douwe de 
lange termijn bewaakt is het de 
vrouw des huizes Nynke die als 
lid van de jubileumcommissie 
druk is met het aankomend jubi-
leum. Douwe geniet van alle actie 
die er rond de voetbalvereniging 
is, zeker na twee zware Corona-
jaren. “Der is fansels alle reden 
om der in geweldich feest fan te 
meitsjen. In prachtich momint 
om mei ús allen stil by te stean, 
mar ek is it wichtich om foarút 
te sjen, om te soargjen dat dizze 
moaie klub sûn bliuwt.’ 

Kortom een positief gevoel maar 
wel met een wakend oog voor 
de toekomst. Douwe Ploeg zit 
nu in zijn tweede termijn van 
drie jaar als voorzitter en doet 
dit nog steeds met het nodige 
plezier. Vanuit zijn deelname in 
de TC van de SC Berlikum kwam 
de vraag om het voorzitterschap 
op zich te nemen en na ampel 
beraad besloot Douwe deze uit-
daging aan te gaan. Samen met 
de bestuursleden Janke Papma 
, Keimpe Jansma, JD Tuinenga 
en Jacob Dobben is er immer de 
nodige discussie over de te varen 
koers en op de zogenoemde ‘spie-
gelavond’ in april jl. was daar het 
moment om met de leden in dis-
cussie te gaan over de toekomst 
van de voetbalclub. 

Uitkomst is in ieder geval dat er 
op de eigen jeugd hoog wordt in-
gezet met goede begeleiding in 
training en tijdens wedstrijden. 
Alle mogelijke jeugdteams zijn 
vertegenwoordigd in de KNVB 
competities en dat is uiteraard 
een goed teken. ‘Wy wolle as best-
joer in werkenber fuotbalklub 
wêze mei each foar de spilers. Dit 
likegoed foar de jongerein, seni-
oren en de frouljusteams. Foar it 
earste alvetal geane wy út fan de 
spilers út eigen doarp mar komt 
hjir bygelyks in spiler fan bûten 
te wenjen dan geane wy dêr wol 
efteroan fansels.’ Maar uiteraard 
zijn alle spelers die graag bij de 
SC Berlikum willen voetballen, 
in welk elftal dan ook, meer dan 
welkom!Lange tijd heeft SC Ber-
likum wat betreft het vlaggen-
schip spelers van buiten gehaald 
maar dit ging dan uiteindelijk 
toch ten koste van de herken-
baarheid en duurzaamheid van 
de ploeg. Streven blijft voor het 
bestuur wel om een stabiele 
derde klasse ploeg te blijven met 
wellicht incidenteel een uitschie-
ter naar de tweede klas. En dit 
bij voorkeur met eigen talent. 
Momenteel wordt er met de no-
dige inzet een beleidsplan voor 
de komende jaren uitgewerkt 
waarbij het bestuur meer een de-
legerende rol wil aannemen en 
het uitvoerende deel bij verschil-
lende commissies komt te liggen. 
Daarbij is de regiofunctie van SC 
Berlikum in de huidige en toe-
komstige situatie van groot be-
lang. ‘We moatte as klub in goe-
de útstrieling nei de omjouwing 
hawwe. We moatte aanst de slach 
net misse en soargje dat wy in 

útnoegende fuotbalklub binne 
wêr’t de minsken graach hinne 
gean.’ Samenwerking is daarin 
een sleutelwoord. Nu al is er bij 
de dames de samenwerking met 
Minnertsga en Sint Jacobiparo-
chie en wat daarbij opvalt is de 
sterk groeiende meisjesafdeling. 
Het damesvoetbal wint aan po-
pulariteit, landelijk en regionaal,  
en daar is het bestuur maar al te 
blij mee! Ook zijn er met de om-
liggende voetbalverenigingen de 
nodige bestuurlijke contacten, 
wat als zeer positief wordt erva-
ren. Maar het is nu heerlijk na 
al de coronaperikelen weer van-
ouds uit de voeten te kunnen als 
bruisende voetbalclub. Wat dat 
betreft komt het 50 jarig jubi-
leum als geroepen. Een jubileum 
met aandacht voor jong en oud, 
zoals vermeld in het komende 
hemelsvaart weekend. Spijtig 
genoeg was het niet mogelijk 
om de competitie wedstrijden in 
dat weekend op zaterdag te laten 
vervallen. Dit wordt nu gecom-
penseerd met een familiedag op 
2 juli. Een slotakkoord van het 
voetbalseizoen met een voetbal-
toernooi, een hapje en een drank-
je en een spetterende feestavond 
met aanstekelijke muziek. Een 
happening die vanaf nu ieder jaar 
op de planning komt te staan en 
waarbij ook aandacht kan wor-
den gegeven aan afscheid nemen-
de voetballende of bestuurlijke 
leden met de nodige staat van 
dienst.Het mag duidelijk zijn dat 
SC Berlikum volop in beweging 
is en alvast klaargestoomd wordt 
voor de komende jaren zodat er 
over weer vijftig jaar, of eerder,  
wederom een jubileumfeest kan 
worden gevierd. Het huidige 
bestuur met voorzitter Douwe 
Ploeg wil daar met een toekomst-
bestendig beleid graag een steen-
tje aan bijdragen! l

JAN J

Douwe Ploeg optimistische voorzitter sc Berlikum met realistische blik



     
 

AGENDA
18 mei 19.30 uur Informatie-avond Radar Wier - Dorpshuis Wier
20 mei  19.30 uur Jeugdtoneel (premiere) - It Heechhout Berltsum
21 mei 17.00 & 
 20.00 uur Jeugdtoneel - It Heechhout Berltsum
26 mei  Jubileum SC Berlikum
27 mei  Jubileum SC Berlikum
3 juni 18.00 uur Oud Papier - Berltsum
3 juni  Oud Papier - Wier
14-17 juni 19.00 uur Avondvierdaagse - Berltsum/Wier
2 juli  Jubileum SC Berlikum
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Berltsum kultuer

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

> Glasbewassing 
 (bedrijf en particulier)

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

Berlikum  |   06 57 70 36 90   |  vandergraafmultiservice.nl

De Opslach 2

9041 GA Berltsum

     germsgrien

germsgrien.nl

F O A R  M O A I  T Ú N W U R K

06-2693 4267
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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

Net Stinne mar rinne!
Dit jaar organiseert It Piipskoft op 14, 15, 16 en 17 juni weer 
de jaarlijkse avondvierdaagse. Iedereen, jong en oud, kan 
weer 4 mooie routes van vijf kilometer lopen om uiteindelijk 
die felbegeerde medaille in ontvangst te kunnen nemen. 

Zoals veel avondvierdaagse-organisaties is ook It Piipskoft aange-
sloten bij de KWBN (wandelsportorganisatie Nederland). Deze lan-
delijke organisatie is betrokken bij de opzet van ruim 300 avond-
vierdaagsen. Het inschrijfgeld is dit jaar € 6,00 p.p. Op dinsdag, 
woensdag en donderdag starten we om 19 uur. Op vrijdag starten 
we 18.45 en zullen wij de week feestelijk afsluiten met een geza-
menlijke loop met alle deelnemers, de kleuters en hopelijk het 
korps Opmaat om vervolgens samen te komen op het dorpsplein 
voor de uitreiking van de medailles. 
Op de vrijdag verwachten wij jullie 
weer in de mooiste outfits! De kos-
ten voor de kleuterwandeltocht zijn 
€ 3,00, meer informatie over de op-
gave hiervan volgt nog. Zoals jullie 
van ons gewend zijn worden dan ook 
de prijzen uitgereikt voor de mooist 
verklede deelnemer! De vrijwilligers 
van It Piipskoft hebben er zin in en 
zien je graag tegemoet! l

Jeugdtoneel Elts Syn Rol speelt ‘Bern de baas’

Hun ouders hebben het helemaal 
gehad met hen en zijn vertrok-
ken uit Berltsum, waardoor de 
kinderen zichzelf moeten zien 
te redden. Helemaal geen straf 
natuurlijk! 
Totdat het eten opraakt en ze be-
seffen dat ouders toch wel veel 
regelen. Er ontstaan onder de 
kinderen twee kampen, met alle 
gevolgen van dien. Wie wordt de 
baas?

De jeugdleden van Elts Syn Rol 
hebben weken achtereen geoe-
fend en zich zelfs in de week-
enden vol enthousiasme ingezet 
om alles goed op het witte doek 
te krijgen. Dit alles onder leiding 
van Jantien Hoekstra, Marjette 
Tuinenga en Janette Vrij. Ook zij 
hebben zich volledig ingezet om 
er samen met deze leuke groep 
wat moois van te maken. 
Het kan zijn dat je de filmcrew 
de afgelopen tijd ergens bent 
tegengekomen, want er is op 
meerdere locaties in Berltsum 
gefilmd. 
Wil je deze filmsterren binnen-
kort in het echt zien schitteren? 
Wij zien je heel graag in het 
Heechhout! 

Filmdata: 
Vrijdag 20 mei om 19.30 uur 
(première) - Uitverkocht
Zaterdag 21 mei om 17.00 uur
Zaterdag 21 mei om 20.00 uur
Kaarten zijn € 5,00 per stuk 
en te bestellen via 
www.eltssynrol.nl 

Naast vele sponsoren is de film 
mede mogelijk gemaakt door de 
Jeugd Sponsor Actie van Poiesz 
Berltsum, deze actie heeft onze 
jeugdvereniging € 946,00 opge-
leverd, waarvoor wij alle mensen 

die voor ons hebben gespaard 
hartelijk willen danken!

Aanstaande vrijdag is het zover, dan presenteert het Jeugdtoneel van Elts Syn Rol de première van 
de film Bern de Baas. Bern de Baas is een echte familiefilm, waarin kinderen de hoofdrol spelen. 



 

Colofon Op'e Roaster
Redactieleden: 
Carla de Jong, Frans Rob, Amarins Haijma,
Joke Wassenaar, Tryntsje Zwart en Hilda Slingerland

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

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 

Sluitingsdata voor de eerstvolgende editie van      
Op ‘e Roaster
•  Advertenties dienen uiterlijk vrijdag 3 juni 2022 aangele-

verd te worden per email: advertentie@berlikum.com. 
•  Kopij dient uiterlijk vrijdag 3 juni 2022 op de 

redactie aanwezig te zijn via krant@berlikum.com

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
woensdag 15 juni 2022

■  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!

Harrie Moerings heeft ruim 20 jaar als fysiotherapeut en 
manueeltherapeut gewerkt in verschillende fysiotherapie-
praktijken en heeft zich sinds 2015 gespecialiseerd in voet-
klachten. Zijn kracht is de combinatie van fysiotherapie en 
podologie, oefeningen en steunzolen. Hij kijkt niet alleen naar 
de stand van de voeten, maar neemt het hele lichaam mee. 
En daarmee is hij uniek in deze regio.

Bitgumerdyk 30b    
9041CE Berltsum 

    info@born-graaf.nl 
    www.born-graaf.nl
    T 0518-461800

Werken in 
de cloud? 
Online boekhouden 
tegen een vaste 
lage prijs.

28 mei: Sportdag (on)beperkt sporten

11 en 12 juni: Middagje suppen

9 juli: Loop Spieren voor Spieren

18 juni: Jachtseizoen 

1 juni: Leven met een beperking 

Zomer agenda

Heb jij een lichamelijke of verstandelijke beperking? Kom sporten met
Alyda Norbruis, meervoudig paralympisch kampioen van 13.30 - 17.00 uur.

Meld je aan, samen met je ouder/verzorger voor deze unieke sportdag. 

(naam, leeftijd, type beperking) naar: floor@teameijzenga.nl

Een middagje suppen met Team Eijzenga. Wil jij ook meedoen?
Meld je bij ons aan. Er is plek voor 10 personen. 

Naar: floor@teameijzenga.nl

Spieren voor Spieren wil alle spierziekten bij kinderen verslaan.
Opbrengsten van fondsenwervende activiteiten worden snel en

effectief ingezet voor onderzoek naar spierziekten en de
verbetering van het diagnose- en behandelingstraject.

 
De Afstanden: 1 km voor mensen met een beperking, 5, 10, 21,

42 en 85 km. Deze mag je wandelen of hardlopen.
 

Wil jij meedoen? Geef je op via info@teameijzenga.nl 

Ben jij klaar voor deze uitdaging en
denk je te kunnen ontkomen aan de achtervolgers?

 
Stuur dan voor 31 mei een mailtje naar info@teameijzenga.nl , waarbij je

je opgeeft met de naam van je team en met de namen van de deelnemers 

Marcel  Aalbers  doet zijn verhaal over leven met een beperking.
In samenwerking met Visio Revalidatie & Advies Leeuwarden.

Aanvang: 19:30 

Teambuilding: bedrijven/verenigingen

Zomer actie: 4 maanden Fitness

Zomertraining: woensdagavond training

Groepslessen actie: 4 groepslessen

Studenten actie: sport 2 maanden gratis

Zomer acties

 12 en/of 24 uurs activiteiten. Wil jij jouw
team weerbaarder / effectiever maken? 

Vraag dan informatie aan en vraag naar de mogelijkheden - info@teameijzenga.nl

 van €205,- naar €150,-
Inclusief: Team Eijzenga T-shirt, Orangefit shakebeker en sample eiwit

(ingaande mei/juni/juli/augustus) 

 

In juni, juli en augustus sport je voor €25,- p/m bij ons
 

Een combinatie van kracht en conditietraining gericht op
je sport, helpt jou in de opbouw richting het nieuwe seizoen.

 
 o.l.v. Floor van den Brandt (Bewegingswetenschapper / Topsporter)

Tijd: 19:00 -20:00
 

van €30,- voor €20,- incl. 2 sample eiwitshake
(deelname groepslessen juni, juli, augustus)

I.c.m. een jaarabonnement Goud of Zilver
(ingaande mei) 

P A K  J E  K A N S !

Teambuilding: bedrijven/verenigingen

Zomer actie: 4 maanden Fitness

Zomertraining: woensdagavond training

Groepslessen actie: 4 groepslessen

Studenten actie: sport 2 maanden gratis

Zomer acties

 12 en/of 24 uurs activiteiten. Wil jij jouw
team weerbaarder / effectiever maken? 

Vraag dan informatie aan en vraag naar de mogelijkheden - info@teameijzenga.nl

 van €205,- naar €150,-
Inclusief: Team Eijzenga T-shirt, Orangefit shakebeker en sample eiwit

(ingaande mei/juni/juli/augustus) 

 

In juni, juli en augustus sport je voor €25,- p/m bij ons
 

Een combinatie van kracht en conditietraining gericht op
je sport, helpt jou in de opbouw richting het nieuwe seizoen.

 
 o.l.v. Floor van den Brandt (Bewegingswetenschapper / Topsporter)

Tijd: 19:00 -20:00
 

van €30,- voor €20,- incl. 2 sample eiwitshake
(deelname groepslessen juni, juli, augustus)

I.c.m. een jaarabonnement Goud of Zilver
(ingaande mei) 

P A K  J E  K A N S !

Teambuilding: bedrijven/verenigingen

Zomer actie: 4 maanden Fitness

Zomertraining: woensdagavond training

Groepslessen actie: 4 groepslessen

Studenten actie: sport 2 maanden gratis

Zomer acties

 12 en/of 24 uurs activiteiten. Wil jij jouw
team weerbaarder / effectiever maken? 

Vraag dan informatie aan en vraag naar de mogelijkheden - info@teameijzenga.nl

 van €205,- naar €150,-
Inclusief: Team Eijzenga T-shirt, Orangefit shakebeker en sample eiwit

(ingaande mei/juni/juli/augustus) 

 

In juni, juli en augustus sport je voor €25,- p/m bij ons
 

Een combinatie van kracht en conditietraining gericht op
je sport, helpt jou in de opbouw richting het nieuwe seizoen.

 
 o.l.v. Floor van den Brandt (Bewegingswetenschapper / Topsporter)

Tijd: 19:00 -20:00
 

van €30,- voor €20,- incl. 2 sample eiwitshake
(deelname groepslessen juni, juli, augustus)

I.c.m. een jaarabonnement Goud of Zilver
(ingaande mei) 

P A K  J E  K A N S !

28 mei: Sportdag (on)beperkt sporten
Heb jij een lichamelijke of verstandelijke 
beperking? Kom sporten met Alyda Norbruis, 
meervoudig paralympisch kampioen van 
13.30 - 17.00 uur. Meld je aan, samen met je 
ouder/verzorger voor deze unieke sportdag. 
(naam, leeftijd, type beperking) naar: fl oor@
teameijzenga.nl

1 juni: Leven met een beperking
Marcel Aalbers doet zijn verhaal over leven 
met een beperking. I.s.m. Visio Revalidatie & 
Advies Leeuwarden. Aanvang: 19:30

11 en 12 juni: Middagje suppen
Een middagje suppen met Team Eijzenga. 
Wil jij ook meedoen? Meld je bij ons aan. Er is 
plek voor 10 pers. mail: fl oor@teameijzenga.nl

18 juni: Jachtseizoen
Ben jij klaar voor deze uitdaging en denk je 
te kunnen ontkomen aan de achtervolgers? 
Stuur dan voor 31 mei een mailtje naar info@
teameijzenga.nl, waarbij je je opgeeft met de 
naam van je team en met de namen van de 
deelnemers

9 juli: Loop Spieren voor Spieren
 De afstanden: 1 km voor mensen met een 
beperking, 5, 10, 21, 42 en 85 km. Deze mag 
je wandelen of hardlopen. Wil jij meedoen? 
Geef je op via info@teameijzenga.nl


