
 

Hoe een kus een einde maakt aan de ruzie tussen twee families 

Vrijdagavond 30 januari 2015 en zaterdag 31 januari 2015 waren twee belangrijke avonden 

voor het jeugdtoneel van ‘Elts Syn Rol’. Na de prachtige resultaten en de promotie van de 

afgelopen jaren moesten de jonge acteurs en actrices nu laten zien of ze het niveau van de 

promotie hebben kunnen vasthouden. Het jeugdtoneel heeft de afgelopen paar jaar een 

prachtige ontwikkeling meegemaakt en behaalde zelfs successen binnen de kring van Friese 

toneelgezelschappen. Onze verwachtingen waren dan ook hoog gespannen. Om mijn 

beschrijving niet aan één voorstelling te verbinden, heb ik de generale repetitie en de eerste 

voorstelling op vrijdagavond mogen meemaken. 

We zien op het toneel een rustig tafereel. Met de muren van twee woningen als achtergrond. 

Twee dames geven uitleg wat er staat te gebeuren en ook daarna weten deze dames de scènes 

op een leuke manier, met hun toelichting, met elkaar te verbinden.  

Er is al meer dan honderd jaar ruzie tussen de twee rijke families die naast elkaar wonen, 

maar waarover dan? We zien een leuke introductie van de personages en net als in een 

modern verhaal is er vanaf het begin trammelant op het toneel. Wanneer de dochter aan haar 

vader vraagt, zeg maar zeurt of zij wel mee mag naar het feestje. Ze krijgt uiteindelijk een dik 

pak geld mee. Daarnaast zien we de gravin. Zij is kunstenaar en bijzonder ingenomen met 

zichzelf, maar zelfs haar eigen zoon is hier niet van onder de indruk. De gravin vindt dat de 

buren herrieschoppers zijn met hun feestjes. De bediening bij deze feestjes is bijzonder actief, 

maar onderling is er veel gekissebis. Eén van hen is Jelmer en deze is de sigaar en moet 

afwassen. Hij wordt dan ook behoorlijk aangepakt door de vrouwelijke collega’s van de 

bediening. 

Jeltsje bezoekt samen met haar broertje en zusje het feest, maar deze twee krijgen hierbij 

duidelijke opdrachten van Jeltsje om zich te gedragen. Een feestje is leuk maar geeft ook veel 

rommel. Tijdens het feestje wordt stevig gedronken, echt in stijl van zogenaamde voorname 

mensen. De acteurs wisselen hierbij opvallend snel van personage. Bij het feestje heeft Jeltsje 

Kapitali veel indruk gemaakt op Romke. Het broertje en zusje van Jeltsje letten goed op en 

laten niet toe dat er liefdesgerommel komt. Wanneer Jeltsje later op het balkon staat te 

mijmeren, klimt Romke bij de buren over de muur en begint een liefdesaanzoek bij het 

balkon. Hierbij blijkt dan weer dat de liefde van de jeugd muren kan slechten tussen families 

die al meer dan een eeuw ruzie met elkaar hebben.   

Het is dan ook hilarisch als Romke terug naar huis gaat met de kreet: "Yes, ik haw fekering". 

Met de wetenschap dat hij verkering heeft met iemand van de familie waarmee al meer dan 



honderd jaar in onmin wordt geleefd, gaat 

Romke in gesprek met zijn grootvader. Deze 

wordt prachtig uitgebeeld, zowel in de manier 

van reageren maar ook in de originele manier 

hoe hij later de pauze aankondigt. 

Na de pauze beginnen de twee dames direct met 

de opmerking "Jammer van zo’n leuk stel, maar 

ja die familie! Van de liefde komt alleen maar 

ellende en dat blijkt dan ook weer. Plotseling 

horen we allemaal geluiden en zien we blauwe 

zwaailichten. Er is blijkbaar iets bijzonders 

gebeurd, maar buiten een politieagent met een 

snerpende fluit zien wij als toeschouwer 

helemaal niks. Wat blijkt? Er is ruzie ontstaan 

tussen het broertje fan Jeltsje, en Romke. Het 

broertje wordt met de ambulance afgevoerd en 

Romke verbergt zich. Jeltsje blijft alleen in 

tranen achter. Hoe moet dit verder? Uit de 

monoloog die ze hierbij naar voren brengt 

spreekt een opvallend goede en overtuigende 

tekstbeheersing. Vervolgens krijgt ze hulp van een oud vrouwtje die haar adviseert om een 

appel te nemen. Het eten van de appel zal haar geliefde Romke terug brengen. Jeltsje valt in 

een diepe slaap. 

Wanneer Jeltsje door haar familie wordt gevonden, weten ze niet wat er aan de hand is. Wel 

vinden ze een briefje waarin iets staat over wakker worden met hulp van Romke, maar hij is 

immers verdwenen! Een rouwende familie blijft achter; origineel en zeer indrukwekkend 

uitgebeeld op het toneel. Omdat de oproep aan Romke om terug te komen voor de kus met 

Jeltsje heel breed in de pers is uitgezet, wordt alles op alles gezet om Romke te vinden. 

Uiteindelijk lukt dit en is daar de kus, maar pas nadat het broertje van Jeltsje en Romke elkaar 

de hand hebben gegeven en de familievete is begraven. 

We hebben kunnen genieten van mooi en overtuigend jeugdtoneel met een gedreven groep 

mensen die dit begeleiden. Het is mij opgevallen dat de generale repetitie een meer 

sprankelend optreden liet zien dan de eerste uitvoering. Uit andere bronnen heb ik vernomen 

dat de tweede uitvoering minstens zo mooi 

was als de generale. Dat betekent dat jullie 

goed hebben gescoord bij de 

‘beoordelingscommissie’ die deze avond 

aanwezig was. Jammer dat ik hierbij niet 

aanwezig kon zijn, maar voor de acteurs een 

leermoment om elke keer goed 

geconcentreerd en scherp te zijn. Het is voor 

Berltsum en omgeving een genoegen om te 

zien dat deze jeugdige acteurs op een 

volwaardige manier een goed toneelstuk 

kunnen uitvoeren. Ik zie nu alweer uit naar 

jullie volgende optreden. 

DICK 



Elfde editie Playbackshow Berltsumer voetbaljeugd daverend succes!  

Afgelopen vrijdag 6 februari was eindelijk 

dat lang verwachte moment daar: De 

playbackshow van de SC Berlikum 

voetbaljeugd. Wederom gesitueerd in het 

sfeervolle Sans Souci, werd gestreden om 

die felbegeerde Playback titel en 

bijbehorende trofee. Kosten noch moeite 

werd door de deelnemende teams gespaard 

om maar goed voor de dag te komen wat tot 

uitdrukking kwam in schitterende kleding, 

uitgekiende choreografie en uitmuntende 

muziekkeuzes! Het talrijk opgekomen 

publiek kreeg een fantastisch muzikaal negen gangenmenu voorgeschoteld van internationaal 

niveau! 

Onder de inspirerende leiding van spreekstalmeester Jacob Dirk Tuinenga werd de avond 

vlotjes en onder strakke regie doorlopen. Jury voorzitter Robbert de Zeeuw, hiermee in de 

voetsporen tredend van vader Aart, had samen met zeer deskundig mede jurylid Janet Osinga 

de bijna onmogelijke taak om uit al dat overdadige talent de uiteindelijke winnaar te kiezen.  

In Sans Souci ontspon zich meteen na 

aanvang een bloedstollende muziekbattle 

met het zeer originele thema: The Movie!  

De toon werd gezet met de openingsact van 

het jeugdbestuur die onder de opzwepende 

muziek van ‘Eye of the Tiger’ uit de film 

Rocky meteen al rake klappen uitdeelde! 

Maar liefst negen muziekacts gaven ‘acte de 

presence’, waarbij de ene uitvoering nog 

grootser en imposanter was uitgedost en 

geredigeerd dan de ander!  

Op deze drukbezette muzikale ouderavond 

verdrongen ouders, familie en vrienden zich om de beste plaatsen, wat niet eenvoudig was 

gezien de enorme toeloop van belangstellenden!  Iedere jaargang lijkt en blijkt deze 

muziekavond te groeien en te floreren en dat in deze tijd van crisis en laagconjunctuur! Er 

gaan zelfs geruchten in de spreekwoordelijke wandelgangen dat de ‘Heineken Music Hall’ in 

Amsterdam een mogelijke nieuwe locatie gaat worden om een dergelijke avond nog beter in 

goede banen te kunnen leiden en ook landelijke furore te maken! (verschillende grote 

zendgemachtigden, RTL 4, SBS, hebben reeds belangstelling getoond voor dit format!) 

 

Maar weer even terug naar de playback contest. Na een zinderende avond en ampél beraad  

van de vakbekwame jury, waren het uiteindelijk de spelertjes van de mini pupillen die de 

derde plaats bemachtigden! Met vervaarlijk uitziende wapens, en dat in deze tijd, werd de 

film ‘The Ghostbusters’ nieuw leven ingeblazen en was het even voor drie minuten ‘Code 

Oranje’ en fase: verhoogde waakzaamheid! 

De tweede plaats werd een prooi voor de F2 met ‘Mix Minions’, een energievretende act 

waarbij door de spelers de nodige hoogstandjes uit de kast werden gehaald!  

Na de bekendmaking van de deze twee prijswinnende topacts was het moment daar dat de 

onbetwiste nummer 1 door juryvoorzitter Robbert de Zeeuw op het punt stond bekend te 

worden gemaakt. De lijnen in Berltsum werden gesloten, in ‘the green room’ zenuwachtige 



taferelen en een golf van ontlading en zinderende spanning door Sans Souci toen eindelijk de 

winnaar klonk: Meisjes E1 met de nummers ‘Annie & Sexy als ik dans”! 

Sans Souci kolkend op haar grondvesten en een ultieme meerstemmigheid losmakend die 

door de zaal denderde! Nooit eerder kwamen er zoveel emoties los!  

Nog eenmaal mochten de talentvolle dames met hun begeleidster Leah Tuinenga  het 

winnende nummer vertolken voordat de playback editie nummer 11 definitief in de 

geschiedenisboeken geraakte! 

 
Bloedstollende muziekbattle met het zeer originele thema: The Movie!  

Nog lang werd door velen na gesproken over deze gedenkwaardige avond onder het bijna 

verplichte genot van een heerlijk drankje! Het muzikale bombardement zal nog lang natrillen 

in ons dorpje Berltsum en nu al wordt reikhalzend uitgekeken naar de volgende aflevering! 

Het zal u niet verbazen, ook daarvoor zijn de voorbereidingen al weer gaande.  

Rest nog het nagenieten overgaande in de voorpret voor 2015! 

 

JAN J 

 

 

Bern me in Ferhaal: Niek Heitmeijer 

In deze ‘Bern mei in ferhaal’, het woord aan Niek Heitmeijer. Hij is leerling van de Fûgelsang 

en zit in groep 8. In het onderstaande verhaal vertelt hij ons iets over zichzelf. Over zijn 

hobby’s, school, en hoe hij het vindt om in Berltsum te wonen. 

Ik bin Niek Heitmeijer en bin âlve jier lyn berne yn Berltsum. Myn heit hyt Alex en myn mem 

hyt Thea.  Myn âldere broer hyt Stefan en dan ha ik ek noch in jongere broer dy’t Jilmer hyt. 

Ik wenje oan de Eyck van Heslingastrjitte 

nûmer fiif. Myn heit is sportfysioterapeut en 

myn mem har berop is kapper. Myn hobby’s 

binne foutbal en reedride. Ek mei ik hiel 

graach mei freonen op de playstation 

boartsje en fyn ik it gesellich om troch it 

doarp te “strunen”. 

 

Ek gean ik regelmjittich mei myn freonen 

nei it Piipskoft ta. Dat is altyd hiel gesellich! 

Myn moaiste learfakken binne gym en taal. 

Nei dit skoaljier gean ik nei de AMS yn  
“Ik fyn it goed dat der no in jeugdrubryk yn  

de Roaster stiet. Dat is wol goed foar de krante.” 



Frentsjer. Dat lyket my in moaie skoalle ta. Letter soe ik hiel graach sporttrener wurde wolle. 

Wat ús doarp oanbelanget, we hawwe in hiel moai sportkompleks en ek it skoalgebou fyn ik 

hiel moai wurden! We hawwe hjir genôch foarsjenningen yn Berltsum fyn ik. Allinne woe ik 

dêr noch wol in “fuotbalkoai” by!  Sa ik it sjoch hoecht der neat oan Berltsum feroare te 

wurden.  Ik fyn Berltsum dan ek in moai doarp om yn te wenjen en sa it no stiet wol ik hjir 

nea wer wei! Ik hie wolris fan ‘Op ‘e Roaster’ heard en fyn it goed dat der no in jeugdrubryk 

yn stiet. Dat is wol goed foar de krante. 

 

Tot zover de bevinding van Niek Heitmeijer in deze jeugdrubriek. Volgende maand mogen 

we weer een ander jeugdig persoon uitnodigen voor een vervolg! 

 

Nieuws van de Fûgelsang  
De maand januari stond bij de kleuters van basisschool de Fûgelsang in het teken van 

beroepen. Ouders waren gevraagd om in de klas te komen vertellen over hun beroep. De 

kinderen vonden het fantastisch als er een vader of moeder kwam vertellen in de klas. Ze 

luisterden aandachtig en deden enthousiast mee. Zo hebben we geleerd over het werk van de 

vrijwilligster, de kapster, de verkoper, de zuster, de brandweerman, de juf en regisseur. Wat 

was dat leuk! Bedankt ouders, voor het komen vertellen! 

  
Beroependag op de Fûgelsang 

 

 

 



Soarch yn Berltsum: Berltsum Foarút! 

Het afgelopen jaar zijn er veel termen uit de zorg in het nieuws voorbij gekomen. PGB, wmo, 

eigen risico, thuiszorg, mantelzorg. Al deze termen bestaan al langer, maar worden veel vaker 

genoemd vanwege de bezuinigingen en de overdracht naar de gemeentes. De overheid legt 

veel verantwoordelijkheden rond zorg en welzijn terug bij de burgers zelf. In ons dorp wordt 

dit ook gevoeld. Sommige mensen krijgen minder of geen thuiszorg meer of er wordt 

bijvoorbeeld geen huishoudelijke hulp meer vergoed. Ook vervalt de indicatie voor 

dagbesteding voor sommige mensen in Berltsum.  

 

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen is een aantal mensen uit de regio enkele maanden 

geleden bij elkaar gaan zitten. Zij zijn beroepsmatig met de zorg bezig, maar hebben dit 

vrijwillig opgepakt. Het groepje groeide al snel. In deze werkgroep, Berltsum Foarút geheten, 

worden de veranderingen en knelpunten in de zorg besproken. Berltsum Foarút heeft als doel 

de leefbaarheid te behouden in ons dorp en een dagbesteding te kunnen aanbieden voor 

kwetsbare burgers. Het overleg moet dus leiden tot concrete acties. De eerste plannen liggen 

er inmiddels. Een voorbeeld is ‘Fit op Freed’, waarover u al eerder heeft kunnen lezen. Maar 

er zijn meer plannen in ontwikkeling. Via de website www.berlikum.com, Op 'e Roaster en 

andere media zult u hiervan op de hoogte worden gehouden.  

 

Berltsumer Beamkes 

Het eerste plan is bijna gereed om gelanceerd te worden. In het dorp komen op verschillende 

centrale plekken ‘Berltsumer Beamkes’ te staan. Hieraan wordt een website gekoppeld. In de 

bomen en op de website kunt u vraag en aanbod kwijt. De bedoeling is dat er voor elke 

leeftijd, elke doelgroep iets te vinden is. Enkele voorbeelden van vraag of aanbod: Iemand 

heeft hulp nodig bij het werken met zijn nieuwe Ipad; een ander heeft wat tijd over en kan 

mensen naar het ziekenhuis, familie of winkel brengen; iemand is heel goed in Duits of 

wiskunde en biedt aan kinderen te helpen met hun huiswerk; weer een ander zoekt iemand om 

wekelijks mee te koffie drinken of wandelen. Ook kunt u denken aan kleine klusjes, koken of 

tuinieren. Met dit project worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht en is de bedoeling dat 

dorpelingen elkaar helpen. Daar waar de zorg tekort schiet, kunnen we elkaar ondersteunen. 

Doet u mee? Iedereen heeft wel iets te bieden of te vragen. Laten we proberen elkaar hierin te 

vinden.  

 

Binnenkort krijgt u de gelegenheid om met elkaar verder te praten over deze plannen en 

andere ontwikkelingen. Houdt de bekende media in de gaten voor meer nieuws, dat op korte 

termijn zal volgen. 

 

Met vriendelijke groeten,  

Werkgroep Berltsum Foarút  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.berlikum.com/


 

Uitnodiging voor alle Berltsumers, extra Kofjemoarn! 

Wanneer:  woensdagmorgen 4 maart 10:00 uur 

Waar:  dorpshuis It Heechhout 

Voor wie: alle Berltsumers 

 

Als werkgroep Berltsum Foarut zien wij kansen en uitdagingen om in gezamenlijkheid aan de 

slag te gaan met de vele veranderingen in de zorg, participatiewet, wmo etc. 

Sinds het begin van dit jaar heeft de gemeente er diverse taken bij gekregen en wat zou er 

mooier zijn dan dat wij als Berltsumers onderling hier wat van weten te maken in ons dorp! 

Berltsum is een dorp met vele mogelijkheden en kansen om daar in gezamenlijkheid iets 

leefbaars van te maken maar vooral ook te behouden. Wat zou Berltsum zijn zonder 

dorpshuis, ontmoetingsplek en dagcentra? Maar als werkgroep kunnen we dit niet alleen. Om 

dit alles tot een goed resultaat te kunnen brengen hebben we u steun, hulp en inbreng nodig.  

Wij nodigen daarom alle Berltsumers uit om op deze extra kofjemoarn te komen. In een 

informatie/koffiemorgen willen we u hier graag over informeren maar vooral ook met u in 

gesprek gaan over: 

 Hoe kunnen we de leefbaarheid behouden en uitbreiden in Berltsum? 

 Wat is nodig om een ontmoetingsplek/dagopvang te creëren voor iedereen?  

 Waar liggen de wensen van de burgers?  

 

We hopen op uw komst!  

Tot woensdagmorgen 4 maart 10 uur in ‘It Heechhout’.   

Werkgroep Berltsum Foarut 

 

'Met goede herinnering aan Berlikum als hongerwinterkind' 

Met deze zin gaf mevrouw A.S.C. Platte uit Amsterdam in 1999 een bijdrage aan de 

restauratie van de Koepelkerk in Berltsum. De restauratiecommissie had net een bankrekening 

geopend voor de restauratie en de allereerste gift die binnenkwam was van haar. Mevrouw 

A.S.C. Platte was dus op de hoogte van de restauratie. Waarschijnlijk was zij in 1945 

opgenomen in een pleeggezin in Berltsum.  

 

Het is vorig jaar niet gelukt contact met haar te krijgen via het adres dat in ons bezit is. Wie 

weet wie deze mevrouw is en waar zij de 

hongerwinter heeft doorgebracht? Die periode 

heeft diepe herinneringen nagelaten en het 

Documentatiecentrum ‘De Grúsert’ wil graag 

meer over deze periode weten. De 

documentaire die 30 januari op tv werd 

uitgezonden, liet ook veel herinneringen zien 

van mensen, die als kind in pleeggezinnen in 

Friesland werden opgenomen. Wie iets kan 

vertellen over de situatie in Berlikum kan 

contact opnemen met Durk Osinga via e-mail: 

durkosinga@upcmail.nl of tel (0518) 46 23 45. 

 

mailto:durkosinga@upcmail.nl


Bijeenkomst ‘Omgaan met Tablet’ 

Zorg op afstand met behulp van een Tablet. 

U heeft ze uiteraard wel eens gezien, of misschien beschikt u zelf al over een tablet. Maar wat 

kan je er allemaal mee? Wilt u de voordelen van het tablet ontdekken? 

De ouderenbonden PCOB, ANBO en Stichting Welzijn Middelsee willen u graag uitnodigen 

voor een informatiebijeenkomst over het gebruik van de tablet. U krijgt handige tips en trucs 

van de woordvoerder van Seniorweb. Daarnaast zal een gastspreker van Thuiszorg het Friese 

land u alles vertellen over hoe zij op dit moment werken aan zorg op afstand met behulp van 

een tablet. 

Datum:    donderdag  5 maart  2015 

Tijd:     van 14.00  -  16.00  uur 

Locatie:   dorpshuis Nij Franjum in Marsum 

Kosten:   Gratis 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sieta Kuipers, Sociaal Cultureel 

Werker/Ouderenwerker bij Stichting Welzijn Middelsee via telefoon (0518) 46 08 05 of e-

mail s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl.  

 

Stichting de Grusert 

Documentatiecentrum & Historisch Archief Berlikum. 

De donateurs van Stichting de Grusert die hun jaarlijkse bijdrage nog niet hebben 

overgemaakt, willen we vriendelijk vragen dit alsnog te doen.  

Het boek ‘Berlikum een beeld van een dorp’ is te koop bij Margriet Bouwma, Hemmemastate 

20. U kunt het boek ook op donderdagavond ophalen bij Stichting de Grusert. 

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

bijvoorbeeld ook documenten, kaarten, krantenknipsels etc. 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. Ook 

zijn er nog veel foto’s aanwezig bij de Grusert waarop onbekende personen staan. Komt u 

eens langs, misschien weet u het! 

Het Documentatiecentrum is elke donderdagavond vanaf 19.30 uur geopend, u bent van harte 

welkom. 

 

Houtkap in het Hemmemapark 

Tien jaar na aanplant is het nodig om de houtopstanden te dunnen. Alle boomsoorten zijn zeer 

voorspoedig gegroeid. Sommige bomen zoals essen, esdoorns en populieren zijn al meer dan 

15 meter hoog. Dat is een gemiddelde groei van 1,5 meter per jaar en dat is zeer uitzonderlijk. 

Bij de aanleg zijn er 9.000 boompjes geplant door vrijwilligers en een deel van deze 

vrijwilligers is nu weer in actie. De bomen verdringen elkaar en moeten meer ruimte krijgen. 

Ongeveer 1/3 wordt gekapt. 

Een extra probleem zijn de essen die veel last hebben van de zogenaamde essenziekte. 

Gelukkig hebben de oudere essen in Berltsum minder last van deze ziekte. De verbreiding van 

de essenziekte lijkt over haar hoogtepunt heen te zijn. In de plantvakken met essen wordt 

ongeveer de helft verwijderd. Gelukkig hebben alle plantvakken een menging van meerdere 

houtsoorten zodat de ‘ramp’ te overzien is. 

mailto:s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl


De goede waarnemer heeft kunnen constateren dat de eerste hazelaars in december vorig jaar 

al zijn gaan bloeien. Het zijn de mannelijk gele katjes. Langs de randen van de beplanting een 

prachtig gezicht. De rode vrouwelijke bloeiwijzen zijn nauwelijks zichtbaar en trekken zich 

na bevruchting terug in de knop en wachten daar het voorjaar af. Of dit, net zoals vorig jaar, 

veel hazelnoten zal opleveren is nog maar de vraag. Uiteraard worden de hazelaars als 

struikvormende soort bij de kap gespaard. 

Stichting Hemmema  

 

 

Van de diaconie; uitnodiging ontspanningsavond 

Op woensdagavond 25 maart om 19.30 uur organiseert de diaconie van de Doopsgezinde- en 

Protestantse gemeente Berltsum een ontspanningsavond voor alleengaanden. Deze avond 

houden wij in de kruiskerk. 

Onze gastspreker is de heer Joh. J. Jenema. Hij laat ons nostalgische beelden zien van stinsen 

en boerderijen, het dorpsleven ect. U kunt zich opgeven tot en met woensdag 18 maart. Mocht 

het zo zijn dat u geen uitnodiging heeft ontvangen, maar wel graag wilt komen en bent u 

alleengaande 60+ of echtpaar 65+ dan kunt u zich aanmelden bij:  de heer K. Tolsma, Buorren 

46, telefoon (0518) 46 13 21. 

 

Fuotbalplaatsjes, karnaval, frikandellen, Piter Wilkens, reünie! 

Der is al wer in protte gebeurd yn It Piipskoft de lêste moannen. Slagge soosjûnen en tige 

gesellige âldjiers borrel.  

 

23 januari wie der in heuse frikandellen-eet-wedstrijd! De ùtslag wie as folgt: 

1. Pascal en Douwe Lammert - 7 Frikadellen  

2. Erryn en Jeffrey - 5 Frikadellen  

3. Jochem en Wesley - 4 Frikadellen 

 

Ek hawwe wy op sneintemiddei in jongens middei hant. Dêr koene de jongens spikerslaan, 

tafeltennisje, fuotbalplaatsjes ruilje en kompjûter spultsjes dwaan. Neffens de jongens foar 

herhelling fetber. No kinne de famkes net efter blieuwe, dus binne wy ek dwaande mei in 

middei foar de froulju. Sa gau as der in datum bekend is heare jimme it. Op snein wolle wy 

graach ek de jeugd fan Berltsum in plak biede, derom is der op sneintemiddei om 14:00 

‘Chillin Sunday’ fan ôf 12 jier, gratis entree. Hâld ùs Facebookside yn gaten foar de data. 

Fjierder hawwe wy fansels oankommende sneon karnaval foar groep 3 oant en mei 8 yn 



Piipeldonk. Dat wurdt in super feest! De opjefte is helaas al 

slùten. De optocht begjint om 17:00 op it doarpsplein. Kom 

dat sjen!! Alaaf!! 

 

In oare datum die heit en mem, pake en beppe en alle oaren al 

fêst yn'e aginda sette kinne is sneon 21 maart. Dan hawwe wy 

Piter Wilkens live te spyljen. 19:30 oere is de doar iepen en 

fan ôf 20:30 oere begjint Piter. De entree is mar €5, gjin jild 

foar in topfeest. 

 

Der sit wer sa folle leuks yn'e PiiPlieding! Wy binne drok 

dwaande mei de tariedingen foar keningsdei. Wer es wat oars 

betinke dan de goudfikserace. Ek is der in aparte kommisje 

opset foar it organisearen fan in reünie. Want It Piipskoft 

bestiet dit jier 45 jier. 
De Frikandellen-eet-wedstrijd is in volle gang! 

 

Froukje-Berber Oliver 

Bestjoerslid It Piipskoft 

 

 
Piter Wilkens, fotograaf  Niels Westra    

 

 

 



Kofjemoarn Berltsum 

De laatste woensdag van de maand organiseert Stichting Welzijn Middelsee een kofjemoarn 

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

in Berltsum van 10.00 tot 11.30 uur. De kosten zijn € 1,50  per persoon. 

Tijdens de kofjemoarn is het de bedoeling dat er zo nu en dan een gastspreker komt of dat we 

een activiteit doen. Tussendoor is er volop tijd om even met uw buurvrouw of buurman te 

praten. 

De eerstvolgende Kofjemoarn is op woensdag 25 februari 2015. Tijdens deze kofjemoarn is er 

een vertegenwoordiger aanwezig van ‘Van Smaak’. 

Van Smaak is een maaltijdleverancier in Friesland die voorheen bekend stond onder de naam 

‘Maaltijd Service Fryslân’ uit Menaam. De door Van Smaak geleverde producten en diensten 

zijn al meer dan 45 jaar een begrip in de noordelijke helft van Nederland. Ze zijn voor iedere 

doelgroep toegankelijk. Van Smaak richt zich op particulieren, instellingen en bedrijven. 

Wilt u meer informatie over de producten van Van Smaak? Koelverse maaltijden, 

boodschappen service, warme maaltijden, diepvriesmaaltijden. Kom dan naar de kofjemoarn 

van woensdag 25 februari, in het groene kruis gebouw in Berltsum 

Kofjemoarn  :   woensdag  25 februari 2015 

Tijd  :   aanvang  10.00  uur. 

Plaats  :   Groene Kruis gebouw 

Kosten  :   € 1.50  per persoon  

 

Volgende Kofjemoarn ochtenden in 2015: 

- woensdag  25 maart   

- woensdag  29 april   

- woensdag  27  mei   

- woensdag  24 juni   

 

Voor meer informatie/ ideeën of staat u er open voor dat de deelnemers van de kofjemoarn nu 

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

van Stichting Welzijn Middelsee (0518) 460805, e-mail: s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl.  

 

 

Nieuw begraafplaatsreglement, begraafplaats Berlikum 
De algemene begraafplaats in Berlikum is gesitueerd rondom de koepelkerk.  

De begraafplaats wordt beheerd door de kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente 

Berltsum. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het onderhoud en de exploitatie. 

 

De begraafplaatsbeheerder verricht het dagelijks onderhoud en verzorgt de administratie van 

de begraafplaats. De begraafplaatsbeheerder, de heer Cor van Dijk, is bereikbaar onder 

telefoonnummer (06) 22 56 49 64. Voor het beheer van de begraafplaats is het grafreglement 

van toepassing. Recentelijk is er een boekje uitgekomen met daarin het actuele 

begraafplaatsreglement. Een ieder die graag een exemplaar wil ontvangen van dit reglement 

kan contact opnemen met de begraafplaatsbeheerder, de heer Cor van Dijk.   

 

mailto:s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl


ANBO Menameradiel 

Op zaterdag 17 januari 2015 organiseerde de ANBO afdeling Menameradiel haar jaarlijkse 

nieuwjaarsborrel en een warm buffet. Ruim 40 leden namen deel aan deze gezellige 

bijeenkomst. Voorzitter Jan Kuipers opende de middag en heette iedereen van harte welkom 

in de zaal van Nij Statelân in Menaam. Kok Alfred Boerrigter had voor een lekker en 

smakelijk menu gezorgd. Soep, twee stamppotten met worst, speklapjes en uitgebakken 

spekjes, tagliatelle-pasta met kip en roomkaas-sausje en natuurlijk een heerlijk toetje. De 

bediening van Nij Statelân was prima en de ‘opscheppers’ uit het bestuur deden goed werk.  

Al met al werd het een hele gezellige bijeenkomst. De voorzitter wees er nog even op dat de 

volgende bijeenkomst in Nij Statelân over de WMO en de veranderingen in de zorg gaat. 

Leden, maar ook introducés zijn daarbij van harte welkom. De bijeenkomst vindt plaats op 

woensdag 4 februari om 14.30 uur in Nij Statelân in Menaam.  

 

Mefrou M.Corbey – van Praag  ferteld oer de komst fan de Joaden yn Amsterdam. 

De Protestantse Christelijke Ouderen Bond ( PCOB) ôfd. Menameradiel hie op 

moandeitemiddei 19 jannewaris yn ‘de Molewjuk’ te Bigummole har jiergearkomste.  

 

Mefrou Corbey moat wer op tiid mei de trein nei Amsterdam, dêrom krijt se fuort nei de 

iepening it wurd. Se is joadsk en gids yn it ‘Joods Historisch Museum’ yn Amsterdam. 

Trochdat in oantal fan ús leden dêr de ôfrûne simmer mei de ‘Museum Plus Bus’ in besite 

brocht ha, binne wy mei har yn ‘e kunde kommen. 

 

Earst fertelt se ús wat oer it Joadendom mei har ferskate streamingen, wêryn de ‘Thora’ altiid 

sintraal stiet. Doe’t yn it jier 70 nei Chr. de timpel yn Jeruzalem ferwoeste wie, hie min gjin 

plak mear foar de offerfeesten en begûn de ûntwikkeling fan de Joadske tradysje,  

ûnder oare troch it ynstellen fan de feestdagen sa as Pesach, Sjavoe’ot en Sukkot. 

‘Joadendom’ is in wize fan libjen, fan it neifolgjen fan regels en gebrûken. 

De Halacha mei de 613 geboaden wurdt sjoen as in reade tried yn it dwaan en litten fan in 

joad. 

 

Dan fertelt mefrou Corbey in hiel soad oer it ûntstean fan Amsterdam en har benammen 

joadske bewenners. Sa rûn it jier 1200 binne de earste húzen yn Amsterdam boud. De 

skipfeart en de hannel mei de ‘Oostzeelanden’ wienen in wichtige bron fan ynkomsten. 

Yn it begjin fan de 17
de

 ieuw binne dêr de earste joaden as flechtelingen kommen. Dat wienen 

de Asjkenasiem (út East-Europa) en de Sefardiem (út Portugal en Spanje). Trochdat se net lid 

fan in gilde wêze mochten, libben se faak yn earmoede. It gie wat better doe’t yn 1796 de 

joaden gelyke rjochten krigen en de gilden opheve waarden. De Sefardiem wienen foaral yn 

de diamantsliperijen aktief, dêrmei waard goed fertsjinne. 

Yn 1671 is de earste synagoge boud. Doe ’t yn 1876 it ‘Noordzeekanaal’ iepene waard, kaam 

dêr mear hannel, wêr troch de joaden ek in better bestean krigen. Tusken 1930 en 1940 

flechten in hiel soad joaden út Dútslân nei ús lân. Foar harren is doe yn 1939 it kamp 

Westerbork boud. Wienen dêr yn 1940 noch sawat 80.000 joaden yn Amsterdam, nei de 

oarloch wie it oantal  noch mar 11.000, de oaren wienen allegearre ombrocht yn de 

ferneatigingskampen. 

 

Mefrou Corbey hie noch foar ús útsocht dat yn 1536 de earste joad him yn Frjentsjer nei 

wenjen sette. Ek spriek se har wurdearring út dat it ‘Joods Historisch Museum’ in Jiddische 



Bibelfertaling út 1679 te lien hat fan it ‘Frysk  Letterkundich  Museum’. Se beslút har lêzing 

mei de sin “Waarom hebben mensen een hekel aan joden? ” dêrmei oanjaand dat se wol 

soargen foar de takomst hat. 

 

De foarsitter Durk van der Schaaf betanket mefrou Corbey foar har bisûndere en boeiende 

lêzing en oerlanget har dêrby in pakket Fryske bakkersprodukten. Dêrnei wurde noch de 

húshâldelike stikken behannele en slút de foarsitter de gearkomste. 

A.S-J. 

 

Verslag CPVB Berltsum 

Dinsdag 13 januari 2015 in ’t Centrum 

Er waren 37 dames aanwezig. Matty heette ons allen hartelijk welkom en wenste ons een 

gezegend 2015. Ook een welkom voor onze gast voor deze avond de heer Jaap Klimstra. 

Allereerst vraagt ze in gebed om een zegen over deze avond. Uit de Bijbel leest Matty Jesaje 

9:5 Er is een Kind geboren. Onze lezing voor deze avond gaat over Sibbeltje. Matty trekt in 

haar meditatie de vergelijking met Hanna, waarvan in de Bijbel wordt gezegd dat ze altijd in 

de tempel aanwezig was. Ze was een trouwe helpster en heeft veel gebeden. 

Na het verhaal van Jaap Klimstra over Sibbeltje weten we dat voor haar ook de 

gebeurtenissen en verhalen uit de Bijbel als een rode draad met haar door het leven zijn 

gegaan. We zingen hierop Lied 1010 vers 2 en 3. Geef vrede, Heer, geef vrede. 

Wij zitten allemaal gespannen te wachten voor wat er komen gaat; vertellen over Sibbeltje, 

wat moeten we ons daar bij voorstellen? De heer Klimstra komt als ouderling in contact met 

Sibbeltje en hoort zo haar levensverhaal. Hiervan is ook een boekje verschenen waar hij ons 

op humoristische wijze uit voorleest. Hij vertelt over het leven en werken van Sibbeltje. 

Zij wordt geboren in 1910 in ‘It Paradijske’ onder Kollum met een handicap aan haar benen. 

De moeilijkheden begonnen op de lagere school al, ze werd buitengesloten omdat ze niet aan 

alles mee kon doen. Dan heeft ze ook nog de pech dat haar moeder komt te overlijden als zij 

nog maar 8 jaar oud is. Haar vader hertrouwde en zij werd niet geaccepteerd door haar 

stiefmoeder. 

Haar leven stond in het teken van werken. Ze werd vaak ontslagen, niet omdat ze haar werk 

niet goed deed, maar omdat de dames waarvoor ze werkte zich eigenlijk geen gehandicapte 

dienstmeid konden permitteren en zich voor haar schaamden. Ondanks alles blijft ze vechten 

en zoekt steeds weer een nieuw baantje. Zo heeft ze gewerkt in Hilversum, Utrecht, Soestdijk 

en in de oorlog nog in een oude mannen tehuis in Zwolle. Ze maakt na de oorlog zelfs nog 

een uitstapje naar Zweden en werkt in een hotel in Stockholm. 

Dit met in haar achterhoofd dat ze nu zo langzamerhand ook wel graag een man wil en de 

mensen in Zweden heel sociaal zijn. Het moest daar dus wel lukken, maar helaas…Ze komt 

ook hier weer zonder resultaat terug. 

Dan wordt Sibbeltje huishoudster bij een vrijgezelle boer in Hallum. Dit lukt ook niet, maar 

daar leert ze wel Tabe Spijkerman, een timmerman uit Hallum kennen en slaat ze hem aan de 

haak. Hiervan zegt ze later: “It hie nooit weze matten”. Ondanks dat ze dan getrouwd is 

volgen er ook nog vele problemen, met een verhuizing tot gevolg.  



Sibbeltje is op 93 jarige leeftijd overleden en na haar overlijden mocht haar ouderling, die 

ondertussen veel meer was dan alleen ouderling, haar levensverhaal vertellen. Dit is een 

verhaal ter lering en vermaak. We hebben ook echt genoten van de humoristische wijze 

waarop dit verteld wordt. Toch zet dit levensverhaal je ook aan het denken.  

Matty bedankt Jaap Klimstra en heeft als afsluiting een cadeautje verpakt in liefde voor ons.  

Op de jaarvergadering op 10 februari komt het zangduo ‘de Reweys’ uit Sint Annaparochie. 

Gasten zijn altijd van harte welkom. Laat u ook eens verrassen op één van onze CPVB 

avonden. Altijd leuke, gezellige en leerzame avonden! 

JP. 

 

Hondenpoep en beschadiging ijsvloer bij ijsbaan 

Het bestuur van IJsclub Berlikum vraagt alle hondenbezitters die langs het schelpenpad bij de 

ijsbaan lopen om de hondenpoep direct op te ruimen en in de prullenmand te gooien. Zowel 

op het ijsbaanterrein als op het schelpenpad lag de afgelopen periode veel hondenpoep en het 

bestuur kreeg veel klachten. Toch zijn de hondenbezitters die trouw alles opruimen in de 

meerderheid. Wij vragen daarom alle hondenbezitters alles direct op te ruimen en de daarvoor 

bestemde accessoires aan te schaffen. Graag uw medewerking om een plezierige wandeling of 

fietstocht voor iedereen weer mogelijk te maken langs dit mooie terrein.  

Aanwonenden van de Bûterhoeke en het bestuur van de ijsclub constateren regelmatig dat als 

er een flinterdun laagje ijs op de ijsbaan ligt, er met grote stokken, stenen en takken 

beschadigen aan worden gebracht aan 

de ijsvloer. Ter voorkoming van de 

beschadiging van de ijsvloer en door de 

hondenpoepproblematiek heeft het 

bestuur besloten in het voorjaar 2015 

hekwerken om de ijsbaan te plaatsen. 

Op de hekwerken komen ook onze 

huisregels te staan.  

Bestuur IJsclub Berlikum 

 

Regelmatig ligt er hondenpoep en wordt de ijsvloer  

beschadigd met stokken, takken en stenen'. 

 

De Gernierswei verdient een fietspad (2) 

In januari heeft de gemeente Menameradiel het nieuwste onderzoeksrapport ‘De Gernierswei 

verdient een fietspad’ in ontvangst genomen. Het rapport is in overeenstemming met de 

Fietsersbond Fryslân opgesteld. De Fietsersbond heeft onder andere tot taak om de 

fietsknelpunten in Fryslân aan gemeentes door te geven. De Fietsersbond voert de 

knelpuntenanalyse uit in opdracht van de Provincie Fryslân. In 2013 heeft ondergetekende 

alle fietsknelpunten in de gemeente langs alle wegen opgespoord. Dat wil zeggen hobbels en 

bobbels, naden in tegelfietspaden, randvorming en losse stenen of tegels of beschadigingen 

anderzijds. Over het algemeen heeft de gemeente Menameradiel hoogwaardige (fiets-)wegen, 

maar langs de Gernierswei ontbreekt een fietspad. Dat heb ik als groot structureel knelpunt bij 

de Fietsersbond Fryslân aangemeld, die mij tijdens de samenstelling van het rapport volledig 

heeft ondersteund. De Fietsersbond is ook nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van 



het fietspad Berltsum-Ried. In dit nieuwste rapport staat ook door bewoners en ondernemers 

genoemd dat er naast de Gernierswei net zo’n veilig fietspad moet komen in verband met de 

veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en vindbaarheid.  

Hoofdredenen voor aanleg die in het rapport genoemd worden zijn de vele 

verkeersbewegingen en het aantal ongevallen in de periode 2005-2014. Een dominante 

bijkomstigheid is dat veel bewoners bij de Gernierswei de fietsomwegen niet accepteren in 

verhouding tot de korte fietsafstanden. Maar ook bewoners uit Minnertsga en Sint 

Jacobiparochie die naar Menaam fietsen, raken het spoor bijster omdat de omwegen onbekend 

of onlogisch zijn. Het fietsnetwerk lijkt totaal verward te zijn nadat in 2009 een gedeelte van 

de Gernierswei is afgesloten voor alle fiets- en bromverkeer uit de regio. Iemand uit Menaam 

heeft aangegeven dat de Gernierswei naar Berltsum veel te gevaarlijk is. Het schelpenpad 

langs de Sânwei is eng bij donker en regen. Voor de derde alternatieve route moest de I-pad 

erbij gehaald worden. Door het kassengebied heen slingeren bleef over als grote en 

onacceptabele omweg. Veel bewoners en ondernemers hebben dus niet alleen gepleit voor een 

veilige en leefbare fietsroute Menaam-Wier en visa versa, maar ook voor een verbeterde 

bereikbaarheid en vindbaarheid langs Berltsum zodat bewoners en recreanten de kortste fiets- 

en bromroute kunnen nemen langs de Gernierswei. De meest logische fietsroute.  

 

Het is eveneens aangetoond in het onderzoeksrapport dat het woon-werkverkeer verstoord 

wordt door de afsluiting van de Gernierswei 

en een te druk traject Berltsum-Wier. 

Werknemers blijken geen zin te hebben om 

dagelijks een recreatie blokje om te (brom-) 

fietsen over schelpenpaden, omdat de 

fietsroute langs de Gernierswei is afgesloten. 

Bovendien zullen alternatieve schelpenpaden 

door bromfietsverkeer versneld beschadigen, 

vooral bij nat weer als er een brommer in de 

winterperiode overheen gaat. Bromfietsers 

en fietsers mijden de Gernierswei en zoeken 

alternatieven over grote omwegen. Maar ook 

als de schelpen er pas op het pad liggen, dan is het één grote klúnpartij om met de (brom-)fiets 

over de schelpenpaden te worstelen, hetgeen in december en januari gebeurd is. Als het 

fietspad Menaam-Wier er ligt, zo voorspellen aanwonenden en bedrijven, dan zal dit weer een 

druk bezochte fietsroute worden voor regionaal en recreatieverkeer. Dit zal absoluut in het 

voorjaar en zomerperiode niet ten koste gaan van de mooi aangelegde en onderhouden 

schelpenpaden in Berltsum. Veel bewoners uit Berltsum gaan nu juist veel vaker over de 

schelpenpaden langs It Wiid en weer terug over het fietspad Berltsum-Ried. Een unieke route 

voor een frisse wandeling of fietstocht. Aanwonenden hebben voorts hun verbazing 

uitgesproken in het onderzoeksrapport waarom de Gernierswei in 2009 afgesloten moest 

worden. Het was toen een drukke fietsroute. De Gernierswei verdient daarom in veel 

opzichten een vrij liggend fietspad. 

 

 

Hieke Joostema-Greidanus 

Coördinator Fietsknelpunten Menameradiel 

Fietsersbond Fryslân 

Berltsum 

  



 

Meezingen met Eskes 

Iedereen die van (mee)zingen houdt, mag Feskes met Eskes op zondag 22 februari in de 

Ioannis Teatertsjerke niet missen. Het gemengd koor Feskes met Eskes brengt een grotendeels 

Nederlands repertoire, maar ook liedjes in het Liwwadders en het Fries worden op een geheel 

eigen wijze vertolkt. Het zijn vooral popsongs en levensliederen die enthousiast en soms 4-

stemmig worden gezongen. Nummers als ‘Dizze Stad’,’ Blau Blau’ en ‘Zendamateur’ 

nodigen uit om uit volle borst mee te zingen. Het koor noemt zich niet voor niets 

‘meezingkoor’. Dat de 13 leden van het koor elke donderdagavond in de Cambuurbar 

repeteren, moet haast een garantie voor gezelligheid en plezier zijn. Die repetities staan onder 

leiding van John Eskes, iemand die nauwelijks verdere introductie nodig heeft. John is 

afgestudeerd aan het conservatorium in Zwolle en volgde masterclasses aan het Koninklijk 

Conservatorium in Den Haag en de Royal Academy of Music in Londen. Hij is multi-

instrumentalist, componist en arrangeur. Zijn muzikale carrière begon hij in de bluesband 

Artikel 461. In de loop der jaren begeleidde hij onder andere Rients Gratama, Paul van Vliet 

en Adèle Bloemendaal. Als componist schreef hij muziek voor Paul van Vliet, stukken voor 

cello en klassieke gitaar en ook alle muziekfragmenten voor het theater-voetbal spektakel 

ABE. 

 

Feskes met Eskes 

Zondag 22 februari 2015 om 15:00 uur 

Ioannis Teatertsjerke, Lautawei 5a, Wier 

Entree  € 10,- 

Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl, telefoon (0518) 47 11 23 

www.ioannistheatertsjerkewier.nl   

 

 

 

Winter Wonder Land in Ioannistsjerke 

Uit zijn omvangrijke collectie heeft fotograaf Harry van Bijnen een 30-tal winterbeelden 

geselecteerd. Alle foto’s zijn geschoten in de jaren 2008 tot 2013. 

Van Bijnen, wonend in Ried, is autodidact. En met succes, zoals blijkt uit de resultaten bij 

zijn deelname aan verschillende fotowedstrijden. De komende periode is de fraaie expositie 

van zijn winterfoto’s te zien in de Ioannisteatertsjerke in Wier. 

 

Harry van Bijnen – Winter Wonder Land 

Zaterdag 21 februari en 28 februari van 13:00 - 17:00 uur 

Zondag 1 maart van 13:00 - 17:00 uur 

Ioannis Teatertsjerke, Lautawei 5a, Wier 
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