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Bibliotheek Berltsum wordt Lytse Bieb 

De bibliotheek van Berltsum ondergaat momenteel een grote verandering. 

Vanaf 31 mei krijgt die bibliotheek een nieuwe naam, een nieuw adres, nieuwe 

openingstijden en een kleinere collectie. Vanaf 31 mei is Bibliotheek Berltsum 

namelijk een Lytse Bieb. In NoordWest Fryslân zijn de afgelopen jaren vijftien 

Lytse Biebs gerealiseerd binnen de muren van scholen, dorpshuizen en 

zorgcentra. In Berltsum wordt de Lytse Bieb ondergebracht in de 

gemeenschapsruimte van KBS De Fûgelsang. 

De gemeenteraad van Menaldumadeel heeft in 2008 besloten slechts één volwaardige 

bibliotheekvestiging in de gemeente te willen. Aangevuld met Lytse Biebs in de dorpen 

met een basisschool. Dronryp wordt in Menaldumadeel de volwaardige 

bibliotheekvestiging. Deze keuze is gemaakt op basis van de grootte van de dorpen en 

de bibliotheekvestigingen in de omgeving. De huidige bibliotheken in Berltsum en 

Menaam worden Lytse Biebs. Berltsum is als eerste aan de beurt, die bibliotheek opent 

op 31 mei als Lytse Bieb op een nieuw adres. 

Collectie afgestemd op kinderen 

De bibliotheek wil lezen voor iedereen bereikbaar maken. Vooral kinderen tot 12 jaar 

hebben behoefte aan een bibliotheek in het eigen dorp. Daarom zijn er in NoordWest 

Fryslân Lytse Biebs gerealiseerd in dorpen met een basisschool en is de collectie 

grotendeels afgestemd op basisschoolleerlingen. In Berltsum wordt de Lytse Bieb zelfs 

gevestigd binnen de muren van een basisschool, zodat de leerlingen altijd van de 

bibliotheek gebruik kunnen maken. De Lytse Bieb is voorzien van zelfservice, waardoor 

de kinderen ook zonder de aanwezigheid van een medewerker titels kunnen lenen en 

terugbrengen. 

Kleinere collectie, toch hetzelfde aanbod 

Vanzelfsprekend is de Lytse Bieb er niet alleen voor kinderen, maar ook voor 

volwassenen. Vooral voor de minder mobiele volwassenen is een Lytse Bieb in het dorp 

een uitkomst. Een klein deel van de collectie is gericht op volwassen lezers. Die collectie 

is kleiner dan men gewend is van de bibliotheek. Omdat het aanbod regelmatig wisselt 

en alle leden kosteloos titels bij een andere bibliotheek in Fryslân kunnen bestellen en 

naar de gewenste vestiging kunnen laten overkomen, beschikt de Lytse Bieb toch over 

eenzelfde aanbod als de grotere bibliotheken. 

Nieuwe openingstijden 

De bibliotheek aan de Hôfsleane is in verband met de omvorming en verhuizing gesloten 

van 25 tot en met 28 mei. Vanaf 31 mei is de Lytse Bieb elke maandag en 

donderdag geopend van 13.30 uur tot 16.00 uur. Deze tijden zijn onder 

voorbehoud, de definitieve tijden komen op lytsebieb.nl. Op deze middagen is er een 

bibliotheekmedewerker aanwezig, hij of zij neemt bestelde titels mee, beantwoordt 

vragen, schrijft nieuwe leden in, geeft uitleg over het bestellen van titels en geeft 

desgewenst leestips. 

 

 

 

Tsjerke Wier 

De kjeld is út de loft. Sanentweintich winterige jierren binne oan dit útsloerde monumint 

foarby gien. Noch ien te gean. Want de restauraasje sil takommene maityd 2011 út ein 

sette. Der is in bedrach, mei tank oan it ryk en net te ferjitten de provinsje, fan 600.000 

beskikber kommen. Dat skynt 2/3 diel te wêzen fan wat it yn syn gehiel kostje moat. Der 

sil dus noch in protsje by moatte. Sels ha wy al 6000 euro byelkoar skrabe én in gift 

krigen fan 10.000 euro. 

Wy as pleatselike kommisje geane entûsjast troch mei it organisearjen fan kulturele 

eveneminten.  Hiene wy ferline jier in besikersoantal fan plusminus 1200, dit jier sil 

dat grif heger lizze, want wy binne hiel wat fan plan op kultureel mêd.  



ú.n.f de pleatselike kommisje, 

Simy Sevenster 

 

 

 

Stichting Freonen Terp en Tsjerke WIER, Vrienden Terp en Kerk WIER 

T&T Wier ropt amateurskilders op! 

De stichting T&T te Wier, is yn it libben roppen om minsken, dy't wol jild oer ha foar de 

restauraasje fan de tsjerke te Wier, mar it leaver (noch) net oan de SAFT (St. Alde 

Fryske Tsjerken) takomme litte wolle, de gelegenheid te jaan om har jefte toch en 

spesjaal oan de tsjerke fan Wier te jaan. 

Al it jild dat de St. Terp en Tsjerke Wier binnen krijt op rekken 155 961 101 giet sekuer 

nei dizze restauraasje. 

De doelstelling fan de stichting T&T is: It stypjen en stimulearjen fan de 

restauraasje.  Dêrnei sil de T&T  har bliuwend dwaande hâlde mei it wolwêzen en behâld 

fan dit monumint. 

Ek it fuortsterkjen en stimulearjen fan kultuer- en natuurbehâld yn en om it doarp Wier 

foar elkenien, is ien fan de spearpunten. Om in protte minsken nei de tsjerke te krijen, 

docht de T&T hjirby in oprop oan amateurskilders om in skilderij te meitsjen oer it tema: 

Tsjerken op terpen. Hokker tsjerke op hokker terp is elk frij yn. 

In deskundige juery, û.o Douwe Elias, sil alle skilderijen beoardielje. Der is in jildpriis oan 

ferbûn, beskikber stelt troch in sponsor, en de priiswinner krijt ek noch de T&T award, 

makke troch keunstner Hansje fan Houten út Minnertsgea. 

Op 17 july kin it publyk in kar meitsje en it moaiste skilderij útsykje en op 24 july wurde 

de winners bekendmakke en de prizen feestlik útrikt. 

Amateurskilders kinne har skilderij yn de tsjerke bringe op sneon 3 of 10 july tusken 

13.30- 17.00 uur. 

Op in oare tiid kin it ek brocht wurde by Marcel Helderman, Lautawei 10 te Wier. 

Mocht der ferlet wêze fan mear ynformaasje, dan kinne jo belje nei Marcel Helderman 

0518-460616 of Simy Sevenster 0518-471123. 

 

 

 

Nieuws van De Bazuin 

De Bazuin wil u allen hartelijk bedanken voor het kopen van onze geraniums 6 mei j.l. 

Alle geraniums zijn uiteindelijk verkocht en de opbrengst zorgt ervoor dat wij wat extra 

middelen hebben om te investeren in onze muziek. 

Korps 

Nog een generale repetitie te gaan en dan is De Bazuin gereed om naar het Gouden 

Spiker Festival te gaan. Aanstaande zaterdag 29 mei zal dit Festival plaatsvinden in 

Ureterp. We zullen ons best doen de andere 7 korpsen in de 4e divisie te verslaan en 

huiswaarts te keren met een Gouden Spiker! 

Rommelruimte gezocht 

We zijn op zoek naar een geschikte ruimte voor het opslaan van rommelmarktspullen, 

om deze op een later tijdstip aan de man te brengen. Heeft u de oplossing in huis of een 

tip? Bel Simona Joostema, 0518-461204. 

 

 

 

 



 
Ik jou de pin troch 

Een bijdrage van Dini en Joop Hijstek 

Wat schetste onze verbazing bij het lezen van “ Ik jou de pin troch” dat wij maar eens 

een stukje moesten schrijven. We dachten nog dat meent hij niet, maar na speurwerk 

kwamen we er achter dat het wel zo was! 

Nu kennen we Gilbert al een tijdje en we weten dat hij vol verrassingen zit. We zullen 

ons niet laten kennen en maken er wat van hoe we in Berltsum terecht zijn gekomen. 

Maar eerst even voorstellen: 

Joop Hijstek geboren in Badhoevedorp ( gemeente Haarlemmermeer) kwam uit een  

“warm” gezin met 9 kinderen, waarvan hij precies de middelste was. Iedereen kreeg een 

vaste taak in huis en daarbuiten om zo moeder werk uit handen te nemen. Orgel spelen 

op het  “ harmonium”  thuis en zwemmen (liefst in de Ringvaart) voor de deur was z.‟n 

lust en z‟n leven. Na de lagere school en opleiding in de metaal ging Joop aan het werk 

bij KLM , Fokker en  I.B.M. In de loop der jaren gingen er twee broers emigreren naar 

Australië en een zus naar New Zealand. 

Huize Hijstek liep, leeg mede omdat de overblijvende kinderen bijna in diezelfde periode 

verkering kregen en trouwlustig werden, Joop zat daar ook bij want die had Dini ontmoet 

op een buitenlandse reis , maar wie is Dini? 

In het huis dat behoorde bij de korenmolen “ De Hoop” in Almelo ben ik (Dini van Loo 

,een van een tweeling) met nog een broer en jongere zus opgegroeid. 

In de oorlogsjaren kreeg ik polio,met veel medische zorg en vaak tegenslagen is het toch 

allemaal goed gekomen. De kleuterjaren waren knus en gezellig, onze moeder had ons 

(meisjes) namelijk geleerd dat stil zitten uit de boze was en dat de handen bezig 

moesten zijn met naaien, handwerken en piano spelen. Maar, helaas kwamen er 

moeilijke jaren voor gezin en bedrijf, een verhuizing moest plaats vinden naar een 

buitengebied van Almelo. De draad van het leven werd weer opgepakt en tegen de tijd  

dat er een beroepskeuze gemaakt moest worden ging de tweeling uit  elkaar. 

Kleuterleidster worden stond bovenaan mijn lijstje en zo  volgde ik de opleiding voor 

kleuterleidster en na het behalen van  diploma kreeg ik een baan in Almelo en studeerde 

„s avonds verder voor de hoofdakte. Ondertussen was ik ook lid van het Twents 

Christelijk Oratorium Vereniging geworden, het meezingen in de Mattheus Passion en The 

Messiah waren de hoogtepunten! 

Op een van de georganiseerde reizen ontmoette ik Joop bij een orgelconcert in de 

bergen, na bijna drie jaar van heen en weer reizen in de weekenden  en vakantietijd 

kwam de huwelijksdag in zicht omdat we een huis in Badhoevedorp hadden gevonden. 

Eind december 1963 met veel sneeuw en gladheid werd ons huwelijk gesloten in het 

Gemeentehuis en Gereformeerde kerk te Almelo. Het prille gezin werd op een mooie 

lentedag in 1965 verblijd met een wolk van een baby en dat was Gertjan! 

In de volgende jaren had Joop het druk met zijn baan, vrijwillige brandweer in de 

Haarlemmermeer en het zangkoor. Ondertussen had ik een parttime baan wat later toen 

Gertjan het huis uit ging  veranderde in een fulltime baan,  daarbij kerkenraadslid en 



bestuurslid van 2 verenigingen. Na 45 jaar wonen in Badhoevedorp  wilden we ons 

actieve leven en het grote huis verlaten om kleiner te gaan wonen. 

Het werd een appartement in een nieuwe wijk in Diemen aan het Amsterdams Rijnkanaal 

met uitzicht op een poldergebied. Zo kwamen we in de buurt van Gertjan, Monique en 

Tori te wonen, gezellig en handig voor oppas! Maar helaas van korte duur, het gezinnetje 

ging verhuizen naar Friesland, geen nood oppassen kan altijd en zo kwamen we vaak in 

Berlikum. 

Regelmatig kwam het bij ons ter sprake wat te doen als we ouder worden en zo kwam 

het, dat we op de verjaardag van Monique ( maart 2006) hoorden dat er een huis aan de 

Hôfsleane te koop was. 

Zo is het dus gekomen dat wij in september 2006 in Berltsum kwamen wonen, waar we 

geen dag spijt van hebben. Joop heeft z‟n draai gevonden bij  de “ it Jounsintsje”, 

Koersbalclub en de Kaatsvereniging en ik heb het voorrecht gehad een “ inburgerings” 

cursus Fries en Cultuur te volgen, nu ben ik (met anderen) onder andere actief in de 

Grusert om de documentatie van Bertltsum compleet te maken. 

Wij voelen ons hier thuis tussen de Berltsumers, met dank aan U ( jullie) allen! 

Wij geven de pen graag door aan een familie die in Berlikum  geboren is, weg ging en 

terugkwam, namelijk Margriet en Rienk Bouwma. 

 

 

 

 
Wie reed daar in de limousine? 

Maandag 10 mei reed er een limousine door Berltsum. Altijd spannend om er achter te 

komen wie de eer had om in zo'n prachtige auto rond te rijden. Mevrouw Janna van 

Dokkumburg- Talma van het Hemmemaplein 2, was de gelukkige. En natuurlijk om een 

wel heel speciale reden! Ze werd deze dag 80 jaar! Voor haar kinderen was dit een mooie 

gelegenheid om mem eens goed in het zonnetje te zetten. Ze werd 's ochtends om half 9 

al door haar kinderen; Oane, Trynke en Hendrike, ontvoerd, met een limousine die haar 

naar Leeuwarden bracht. Daar gingen ze als eerste haar zus Renske (78) en een oude 

kleuterschoolvriendin Jantje (80) op halen. Daarna ging de limousine door naar Birdaard 

om nog een zus Saapke (86) en broer Sieds (82) op te halen. Thuis werd onder tussen 

de woning prachtig versierd. De versiering liet duidelijk weten dat koffie en kip niet op 



een verjaardag van Janna van Dokkumburg mag missen. Rond 10 uur was de limousine 

weer terug, waar al haar familie, vrienden en buren het gezelschap op stond te wachten.  

Een duidelijk geëmotioneerde jarige Jet stapte uit de limousine. Mevrouw van 

Dokkumburg kon op dat moment nog niet vermoeden dat de gehele dag vol verrassingen 

zou verlopen. Een verjaardag waar ze nog lang over na zal praten.  

Voor meer foto‟s; kijk op www.berlikum.com 

Jeanet Tersptra 

 

 

 

 
Opendag westernmanege Japero op 29 mei 

Op zaterdag 29 mei is er een opendag van 16.00 uur tot 19.00 uur op de 

westernmanege Japero aan de Wiersterdyk 8a te Berltsum. De reden voor deze 

opendag is zeer bijzonder. Vanaf juni gaat de westernmanege Japero namelijk 

van start met een minicamping. 

Om plaats te maken voor de camping is de buitenbak verplaatst. Deze nieuwe buitenbak 

is nu gesitueerd aan de linkerkant naast de stallen. Tijdens de opendag wordt de nieuwe 

buitenbak geopend en is alles te bewonderen. Op de plaats van de voormalige buitenbak 

is nu ruimte voor 15 caravans/tenten. Maar de minicamping zal gedurende het seizoen 

een metamorfose ondergaan. Voor de kampeerplekjes zal een klein dorpje verrijzen in de 

stijl van het kleine huis op de prairie. Een aantal blokhutten opgebouwd uit 

boomstammen zal ook aan de binnenkant de sfeer van weleer uit ademen. Geen stroom, 

badderen in een tobbe, en koken op open vuur zal de bezoeker de mogelijkheid geven 

om te onthaasten. De jeugd krijgt hier een waardevolle ervaring dat alle luxe niet 

vanzelfsprekend is. De was wordt gedaan in een ouderwetse wastobbe met schrobbord 

en zal drogen aan de lijn. Op de minicamping Japero gaan we terug in de tijd. De tijd dat 

het vervoer nog met paard en wagen werd gedaan. Zo komen we dus weer terug bij de 

basis van westernmanege Japero; de paarden. Tijdens de vakantie kunnen de gasten 

westernpaardrijles aanvragen. En een eigen paard kan natuurlijk ook komen logeren. Er 

is ook een mogelijkheid om ervaring met het mennen op te doen. Het mag dus wel 

duidelijk zijn dat deze vakantie je brengt tot de basis van ons bestaan. Volgens de 

bedrijfsleidster Petra Weijer geeft deze leefstijl je de nodig rust om je weer helemaal op 

te laden voor een nieuwe werkperiode. Voor de campinggasten met eigen 

kampeerverblijf zoals een caravan of tent is het wel mogelijk om gebruik te maken van 

het stroomnet. 

Tijdens de opendag zijn er tal van activiteiten die laten zien waar westernmanege Japero 

voor staat. Er zullen een 5 tal shows worden opgevoerd door leerlingen van de manege 

in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar. Er wordt een barrelrace gehouden. Hier is het de 

bedoeling om zo snel mogelijk op een bepaalde manier met het paard rond drie tonnen 

te rijden. Er is een gratis paardrijles te winnen met het spel spijkerbroekhangen. Om 

meer te weten te komen over het western/Freestyle paardrijden wordt er een 

demonstratie gegeven. In die demonstratie zal het duidelijk worden dat het paardrijden 

http://www.berlikum.com/


een spel tussen de ruiter en het paard is. Het zal duidelijk worden dat de lessen worden 

gegeven vanuit het oogpunt van het paard. Hoe zit de logica van een paard in elkaar? 

Hoe kan de ruiter het paard "lezen" ? Wat de ruiter doet en hoe de ruiter zich voelt heeft 

allemaal effect op het paard. Om het dan vervolgens zelf ook eens te proberen worden er 

ook minilessen western/Freestyle paardrijden gegeven. Met het publiek zal een 

trainingsspel worden gespeeld. Er worden op de westernmanege ook lessen gegeven aan 

kinderen met een beperking. De resultaten hiervan zijn verrassend. Het blijkt dat het 

paard een zeer goede en rustgevende uitwerking op de kinderen heeft. Er zal ook 

informatie over gegeven worden tijdens de opendag. En als klap op de vuurpijl is er een 

show met 6 paarden en 6 dansers met een zeer verrassend einde , waar de bezoeker 

over na zal gaan denken. 

U bent van harte welkom op 29 mei tijdens de opendag van westernmanege Japero. Kijk 

voor meer informatie www.japero.nl. 

Jeanet Terpstra 

 

 

 

 

Informatie en cabaret over vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage 

Woensdag 2 juni, van 20.00-21.30 uur is er in ‟t Heechhout een avond met 

informatie en cabaret over vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage. De avond is 

bedoeld voor vrijwilligersorganisaties uit de omgeving die meer willen weten over de 

laatste ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage. De 

bijeenkomst is een initiatief van medewerkers van de vrijwilligerscentrale Menaldumadeel 

(Kos Pot) en De Skûle Welzijn in Franeker (Igantia Veltman en Houkje Akker). 

Heeft u vragen, of wilt u zich aanmelden voor deze avond, dat kan op 0517-393750 of 

via e-mail: h.akker@deskule.nl 

 

 

 

Inloopmorgen KBS De Fûgelsang 

Wordt uw kind voor 1 maart 2011 vier jaar en wilt u eens een kijkje nemen op De 

Fûgelsang? Dan bent u vrijdag 28 mei aanstaande van harte welkom bij ons op de 

inloopmorgen. Geheel vrijblijvend kunt u samen met uw kind langskomen om kennis te 

maken en rond te kijken. 

Programma: 10.30: Inloop in het lokaal van groep 1. Er staat een kopje koffie voor u 

klaar en voor de kinderen is er limonade. 11.00: Korte informatieronde over de 

werkwijze in groep 1 op onze basisschool. Daarna   is er gelegenheid om vragen te 

stellen. 11.15: Ongedwongen vervolg/kennismaking met ontwikkelingsmateriaal. Graag 

tot ziens op 28 mei. 

Personeel en schoolraad van KBS De Fûgelsang 

 

 

 

 
Welzijn Middelsee organiseert zomeractiviteiten! 

Tijdens de zomermaanden organiseert Stichting Welzijn Middelsee diverse activiteiten die 

voor iedereen toegankelijk zijn. Op verschillende locaties in Menaldumadeel worden deze 

uitstapjes gehouden. Zo is er een kennismaking met Shortgolf in Marsum en wordt in 
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Blessum een workshop bloemschikken aangeboden. In de Theetuin in Slappeterp wordt 

een activiteit  georganiseerd en ook de gebruikelijke Kofjemoarn in Berlikum gaat door. 

Sieta Kuipers van Welzijn Middelsee vertelt over deze zomeractiviteiten: “Vaak zijn de 

reguliere activiteiten gestopt tijdens de zomermaanden, terwijl we van veel mensen 

weten dat ze graag ook in de zomer iets willen ondernemen en andere mensen willen 

ontmoeten. Een aantal soosactiviteiten gaat daarom al door, maar we vinden het ook 

leuk om deze speciale zomeruitstapjes te organiseren”. 

Via folders en posters wordt u binnenkort op de hoogte gehouden van de data en tijden 

van de zomeractiviteiten. Heeft u belangstelling voor één of meer van deze uitstapjes, 

neem dan contact op met Sieta Kuipers van Stichting Welzijn Middelsee (0518) 460805 

of via e-mail: s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl. 

 

 

 

 
Stratenvolleybaltoernooi Berlikum 2010 

Het stratenvolleybaltoernooi in Berlikum is nog steeds een fantastisch speltakel. Het 

wordt dit jaar alweer de 23e keer dat Volleybal Vereniging Berlikum dit evenement 

organiseert en wel op vrijdag 25  juni a.s. vanaf 18.30 uur op het kaatsveld van 

Sportcomplex de Koekoek. 

Een evenement, waarbij de straten onderling strijden voor de hoogste plaats en de eer!! 

Supporters, die hun buurtbewoners komen aanmoedigen, zijn natuurlijk van harte 

welkom. 

Het volleybaltoernooi zal ook dit jaar weer tijdens het kermisweekend worden gehouden. 

Op het kaatsveld zal ook dit jaar weer een feesttent aanwezig zijn waar tussen de 

wedstrijden door of na afloop van het toernooi even gezellig kan worden nagepraat. De 

prijsuitreiking zal ook dit jaar weer in de feesttent plaatsvinden en dat wordt dit jaar 

dubbel feest met onze eigen Berltsumers BN-ers  DIE TWA. 

Buurtverenigingen hebben reeds de opgavenformulieren en de informatie ontvangen. 

Wij, als organisatie, zijn afhankelijk van de contactpersonen die wij door middel van deze 

informatiebrief aanschrijven. Wij hopen dan ook dat deze contactpersonen stappen zullen 

ondernemen om een team uit hun straat of buurt samen te stellen. Zonder deze mensen 
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krijgen wij geen opgave. Mocht je als straat geen team op de been kunnen krijgen, dan 

mag je combineren met een andere straat. 

Succes! Het inschrijfgeld is € 12,50 per team, te voldoen bij opgave. Opgave t/m 4 juni 

as. bij onderstaand adres. 

Leo Faber, Krússtrjitte 3 

 

 

 

 
Opening winkel La Beau Maison 

Zaterdag 5 juni a.s. is het zover: woonwinkel La Beau Maison opent haar deuren in 

Berltsum! De opening vindt plaats van 13:00-17:00 aan de Wiersterdyk 25. Wat begon 

met een webshop is in een jaar tijd al fors uitgebreid met verschillende activiteiten! En 

nu dus ook met een „echte‟ winkel!! 

Je vindt hier o.a. verschillende woondecoraties van Clayre&Eef, Countryfield, 

Sommerfield en Esschert Design. Ook gaat La Beau Maison zich meer onderscheiden van 

andere winkels door leuke, stoere Deense woonaccessoires te verkopen, die ook nog 

eens goed betaalbaar zijn. De merken die verkocht worden zijn Madam Stoltz, IB 

Laursen, Chiq Antique. En na de zomervakantie worden ook Jeanne d‟Arc Living en 

Bloomingville aan het assortiment toegevoegd. 

Inmiddels stroomt de agenda steeds voller met het organiseren van homeparty‟s! Ook 

eens een gezellige homeparty bij u thuis organiseren? Kom vrijblijvend langs in onze 

winkel of bezoek de webshop: www.labeaumaison.nl voor meer informatie. 

Ik hoop u allen te zien op zaterdag 5 juni vanaf 13:00 in de winkel van La Beau Maison! 

Voor iedere bezoeker is er een attentie en tevens zijn er deze middag diverse acties! En 

neem uw kinderen gerust mee want voor hen staat er een springkussen klaar! 

Tot ziens bij La Beau Maison, voor sfeer in en om het huis! De openingstijden van de 

winkel zijn woensdagmiddag van 13:00-17:00, vrijdagavond van 19:00-21:00 en 

zaterdag van 10:00-17:00 en op afspraak. 

Jolanda van der Ploeg 
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Kermis Berltsum pakt uit op 25, 26 en 27 juni 

De kermiscommissie pakt dit jaar groots uit met medewerking van verschillende 

verenigingen uit eigen dorp. Er is wederom gekozen voor een feest op het welbekende 

terrein van sportcomplex de Koekoek. Donderdagavond 24 juni om 19.00 uur beginnen 

de attracties al te draaien voor 1 euro. De overige dagen draaien de attracties tegen het 

normale tarief. Natuurlijk is de draaimolen op vrijdagmiddag en zaterdag tot 18.00 uur 

gratis.  Het stratenvolleybal is niet meer weg te denken op de vrijdagavond door de 

fantastische inzet van velen, waarna het bekende Berltsumer duo Die Twa ons in de 

feeststemming zal brengen voor het vervolg van het feestweekend. Zaterdag is er ruimte 

om de spieren los te slaan tijdens de kermisledenpartij. Ook worden de kinderen niet 

vergeten, zaterdagmiddag en avond wordt er van alles georganiseerd op sportief gebied. 

Deze activiteiten worden verzorgd door vrijwilligers van it Piipskoft en de 

activiteitencommissie van Sc. Berlikum. Zaterdagavond kunnen de voetjes van de vloer 

met de band Flippen. Zondag staat alles in het teken van de kaatspartij; heren 

hoofdklasse. Het feest wordt afgesloten door Rintje Kas en band, met medewerking van 

de Feintsjes van Menaam. Kortom een weekend dat je niet mag missen, dus tot 25,26,27 

juni 2010 in Berltsum. 

Voor meer info www.kermisberlikum.nl 

 

 

 

 

Dout is goud 

Gymnastiekvereniging Berlikum nam afscheid van Dout de Boer-Clowting. Dout de Boer-

Clowting was de laatste veertig jaar als secretaresse binnen het bestuur van 

gymnastiekvereniging Berlikum betrokken. Dit heeft ze vol overtuiging en passie gedaan. 

Ze was het gezicht van de vereniging. Maar aan alles komt ook een einde. Ze had 

besloten dat het na veertig jaar tijd was om afscheid te nemen van het bestuur. Dout 

had de wens om dit afscheid samen met de kinderen/ouders en het bestuur te vieren. 

Dus werd ze woensdag 28 april 2010 tijdens de onderlinge wedstrijden van de 

vereniging, in het zonnetje gezet. „Dout is goud‟ stond er op het spandoek. Bestuurslid 

Sippie Tolsma sprak lovende woorden tegen Dout. De strekking van de speech was 
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natuurlijk: Dout is goud. Als dank voor al deze jaren werd Dout erelid van de 

gymnastiekvereniging en kreeg hiervoor een speldje met als opschrift; KNGU, 40 jaar. 

Ze kreeg als cadeau een prachtig halsketting met bijpassende oorbellen. In haar 

afscheidspeech geeft Dout aan vol vertrouwen haar taak aan een aantal nieuwe 

bestuursleden over te geven. 

 

Als gezegd viel het afscheid van Dout samen met de onderlinge wedstrijden op woensdag 

28 april. Een deskundige jury had de moeilijke taak om al de oefeningen van de leden te 

beoordelen. Er was veel belangstelling om de jeugd te zien turnen. De prijzen werden 

behaald door: 

meisjes 6/7 jaar, nivo recreatief 1. 1e pr. Roos Dijkstra, 2e pr. Rigt Osinga 

meisjes 6/7 jaar, nivo recreatief 2. 1e pr. Bente Sijens, 2e pr. Iris Jasper, 3e pr. Chantal 

Hamer 

meisjes 6/7 jaar, nivo recreatief 3. 1e pr. Rianne Stremler, 2e pr. Meike Quarree 

meisjes 8/9 jaar. 1e pr. Tori Hijstek, 2e pr. Marlies Wiersma 

meisjes 10 jaar  ouder . 1e pr. Lisanne Vink 

meisjes 8/9 jaar, selectie. 1e pr. Caroline Vink, 2e pr. Nienke Zijlstra, 3e pr. Hester 

Zijlstra 

meisjes selectie 10 jr. en ouder. 1e pr. Anna Jellesma, 2e pr. Anke Zwart 

De wisselbekers werden gewonnen door: 

bij de meisjes met 3 onderdelen: Roos Dijkstra, bij de meisjes met 4 onderdelen: Lisanne 

Vink, bij de selectie meisjes 8/9 jaar: Caroline Vink, bij de selectie meisjes 10 jaar en 

ouder: Anna Jellesma 

 

 

 

 

Windkracht acht 

Met een snelheid van windkracht acht keken de leerlingen van groep 8 van de Fûgelsang, 

in een musical terug naar alle jaren dat ze op de basisschool hadden gezeten. Bij 

windkracht acht giert de wind met een snelheid van 62-74 kilometer per uur. We spreken 

van een stormachtige wind. Als we naar buiten gaan moeten we voorzichtig zijn want de 

twijgen van de bomen breken af. Donderdagavond 29 april 2010 woei het in dorpshuis „t 



Heechhout ook met windkracht acht. Alle mensen in de zaal bewogen van voor naar 

achter, en links naar rechts. Ze hadden grote moeite om op de stoel te blijven zitten. 

Soms viel er iemand op de grond. De reden was een storm aan grappen en grollen. 

Grappen en grollen in de musical wind kracht acht. De mensen konden van het lachen 

niet stil op de stoel blijven zitten. De tekst stond vol met leuke grapjes maar hoe de 

grapjes op het toneel werden neergezet,door de leerlingen van groep 8, bepaalde het 

succes van deze avond. Een goede timing, perfecte acteertalenten en komische mimiek 

waren volop aanwezig. Het was ook erg opvallend dat er goed gezongen werd. Vol 

overtuiging, niet van dat benauwde! Jongens en meisjes die een solo voor rekening 

namen, deden dat luid en zuiver. Er was veel aandacht besteed aan de kleding. Sommige 

leerlingen moesten wel 6 keer in een ander tenue op het podium verschijnen. Dat ging 

vlot en dan kan het dus niet anders dat er veel geoefend is om tot dit resultaat te 

komen. Er werd gebruik gemaakt van herkenbare thema‟s binnen de basisschool: de 

eerste schooldag in groep 1, vrienden voor het leven in groep 2, de zwemles/zwemvrees 

in groep 3, de fietsenrekbekjes in groep 4, de feestavond in groep 5, de ouderavond in 

groep 6, het verkeersexamen in groep 7, en het eind feest in groep 8. Iedereen kon 

hierin veel van zijn eigen schoolperiode herkennen. Een verhaal van alle tijden. Alle 

aanwezigen waren dol enthousiast over de opvoering. Sommige ouders waren verrast 

over de ongekende talenten van zoon/dochterlief. Iedereen, ouders, leerlingen en 

leerkrachten, liepen vol trots naast de schoenen want elke leerling stond die avond in de 

spotlights. Er zal nog lang een windkracht acht waaien door de Fûgelsang. Want echt 

afscheid wordt, van groep 8, pas in juli genomen. 

Kijk voor meer foto‟s op www.berlikum.com (klik de oranje button nieuws uit Berlikum 

aan). 

Jeanet Terpstra 

 

 

 

 

Fietsinformatiedag in Nij Statelân, Menaam 

Op 27 mei wordt voor de eerste keer in Menaam een Fietsinformatiedag voor senioren 

georganiseerd. In een ontspannen sfeer kunnen 60-plussers hun verkeerskennis en 

fietsvaardigheden opfrissen. De training wordt georganiseerd door Palet en SWM in 

samenwerking met de Fietsersbond afdeling Fryslan. De Fietsinformatiedag is bedoeld 

voor de (senior) fietser die nog lang en op een veilige manier aan het verkeer wil 

deelnemen. 

Programma 

De cursus wordt van 9.15 tot 15.30 uur gehouden bij Nij Statelân, Nijlan 25, Menaam. 

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan oude en nieuwe verkeersregels en komen 

diverse verkeerssituaties aan bod. De deelnemers krijgen adviezen over veilig 

verkeersgedrag in deze situaties. Op een afgezet parcours wordt onder professionele 

begeleiding de reactiesnelheid, evenwicht en behendigheid in verschillende situaties 

geoefend. Ook zal de mobiele fietsenmaker Dechesne kijken of de fietsen van de 

deelnemers goed zijn afgesteld. Ten slotte kunnen de deelnemers een reactietest, een 

zicht- en gehoortest laten afnemen door Veilig Verkeer Nederland. Als laatste onderdeel 

is een korte fietstocht door de omgeving gepland, waarbij aandacht besteed wordt aan 

diverse verkeerssituaties. Deelnemers ontvangen na afloop een kleine attentie. 

Aanmelden 

De kosten voor de dag zijn 5 euro incl. koffie / thee exclusief lunch. Deelname is op 

eigen risico. Belangstellenden voor de fietsvaardigheidscursus kunnen zich aanmelden bij 

Nij Statelân : 0518–453500 of via Sieta Kuipers Ouderenwerker Stichting Welzijn 

Middelsee  tel: 0518-460805  of via e-mail s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl 
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Zuidkant Berltsum blijft schoon 

's Morgensvroeg vertrekt Mirjam van Uffelen om haar route te doen rondom Berltsum. 

Met een grijze vuilniszak en plastic handschoenen aan gaat ze op pad om het zwerfafval 

van de grond te pakken. Zij houdt door haar opruimroutes de zuidkant van Berltsum 

schoon, vooral de buitengebieden. De routes liggen tussen de Kwekerijleane/Achtepaed 

en de Sânwei (Bitgum) en tussen de Hemmemawei/Bitgumerdyk en de Gernierswei. 

Overal komt het afval vandaan: langs de weg, langs voet- en fietspaden, onder de 

struiken, uit de sloten en tussen de struiken en bomen. De gemeente Menaldumadeel 

haalt 50 à 60 vuilniszakken afval per keer op. Daar komt nog het grof afval bij zoals 

planken hout, buizen, piepschuim. Dus het afval dat niet in de afvalzakken past en wat 

mensen zomaar dumpen in de natuur.  

Hieke Joostema-Greidanus 

 

 

 

 

Grote Kofferbak- Sneupersmarkt te Berltsum 

Zaterdag 5 Juni organisiseert SC Berlikum op Sportcomplex de Koekoek een grote 

Kofferbak- Sneupersmarkt. De markt is van  9:00 tot 14:30 uur. Naast de vele 

tweedehands spulletjes, antiek en andere snuisterijen, is er ook een draaiend rad met 

mooie prijzen. Tevens is er aan de kinderen en aan de inwendige mens gedacht. De 

entree is gratis, des te meer een reden om gezellig langs te komen! 

Er is nog plaats voor handelaren/particulieren om op deze markt te staan. Opgave op 

telefoonnummer: 06-46597017. De kosten zijn 10,- per 5 meter, kinderen tot 12 jaar 

staan gratis. Graag tot ziens. 

 

 

 

Tennis en jeu de boulesvereniging De Vierslag 

Na een lange winterperiode is het tennisseizoen weer van start gegaan. Het traditionele 

openingstoernooi is gehouden op 3 april en momenteel is er ook weer een aantal teams 

verwikkeld in de regionale tennisstrijd. 



Elke donderdagavond wordt er door de leden getennist in een onderling dubbeltoernooi 

en op de zondagmiddag is er de mogelijkheid mee te doen aan de zogenaamde 

zondagstoss, waarbij de rackets op een hoop worden gegooid, waarna door het 

bijeenleggen van de rackets wordt bepaald wie tegen wie speelt. Graag nodigen wij u uit 

om eens een kijkje te gaan nemen op het tenniscomplex. Op de donderdagavond (vanaf 

19:00 uur) of zondagmiddag (vanaf 15:00 uur) is het tevens mogelijk om (kosteloos) 

gebruik te maken van de jeu de boules baan. En wilt u eens een balletje mee slaan om te 

kijken of tennis misschien iets voor u is, dan is hier vast wel een mogelijkheid voor  op 

de zondagmiddag. Op de maandagavond is het mogelijk om tennisles te volgen. 

Bedrijven (mixed-dubbel) 

Zaterdag 19 juni staat er een bedrijven (mixed-dubbel) toernooi gepland. Teams van 4 

spelers (minimaal 2 dames) zullen proberen de trofee naar hun bedrijf te halen.  

Barbecue (mixed-dubbel) 

Zaterdag 3 juli zal er, ter afsluiting van de eerste seizoenshelft, een barbecue-mixed-

dubbeltoernooi voor leden en hun partners worden georganiseerd. 

Meer informatie?  

www.tvdevierslag.nl 

 

 

 

 
Mechanisatiebedrijf A.W. Boomsma levert nieuwe trekker aan gemeente 

Maandag 17 mei was de overhandiging van de sleutel van de nieuwe trekker 

voor de gemeente Menaldumadeel. De heer Andre Boomsma, van A.W.Boomsma 

mechanisatiebedrijf BV. te Berltsum, gaf deze met trots aan Theo Feenstra, 

groen medewerker van de gemeente Menaldumadeel.  

Theo Feenstra is vanaf dit moment de chauffeur van deze prachtige trekker. De trekker is 

een Claas Arion 510 cebis die is uitgevoerd met een frontladder, voorasvering, 

cabinevering, fronthef en aftakas. Wijtse van der Meer, coördinator buitendienst van de 

gemeente Menaldumadeel geeft een korte toelichting waarom voor deze trekker en voor 

het bedrijf A.W. Boomsma mechanisatiebedrijf BV. is gekozen. De werkzaamheden die de 

trekker straks zal uitvoeren zijn zeer divers; grasmaaien, inzet gladheidbestrijding, 

werkzaamheden op de sportvelden etc. Tevens is er gelet op de Arbo en comforteisen die 



er tegenwoordig gesteld worden. Deze werkzaamheden vragen een trekker met vele 

mogelijkheden. Het beleid binnen de gemeente Menaldumadeel is volgens vaste regels. 

Het bedrijf dat het product levert moet in eerste instantie een goede service kunnen 

bieden en een product aanbieden volgens goede prijs en kwaliteitverhouding. Als een 

bedrijf binnen de gemeente Menaldumadeel dit kan bieden is het afnemen bij een bedrijf 

binnen de gemeente een extra pluspunt. Bij A.W. Boomsma mechanisatiebedrijf BV. 

heeft de gemeente Menaldumadeel al deze ingrediënten gevonden. 

 

 

 

Collecten 

Nationaal Fonds Kinderhulp 

De jaarlijkse collecte voor het Nationaal Fonds Kinderhulp, gehouden in de week van 18 

tot en met 24 april heeft in Berltsum € 977,00 opgebracht. Hiervoor zijn 25 collectanten 

actief geweest. Het ingezamelde geld is bestemd voor kinderen in Nederland die in hun 

leven veel ellende hebben meegemaakt en ook „een beetje gewoon geluk‟ verdienen. 

Dingen die soms zo gewoon lijken, zijn voor een grote groep kinderen in Nederland niet 

weggelegd. Daarom springt Kinderhulp financieel bij. En dat al 50 jaar. 

In jeugdzorginstellingen of (pleeg)gezinnen met financiële beperkingen is vaak geen geld 

voor extraatjes. Met steun van Kinderhulp kunnen bijvoorbeeld muziek- of danslessen 

worden gevolgd of gevoetbald worden bij de plaatselijke voetbalclub. Ook een weekje 

kamperen kan helpen om even de problemen te vergeten en gewoon kind te zijn. 

Collectanten en gevers: hartelijk dank! 

H. Veldema 

 

 

 

Wijziging telefonische bereikbaarheid gemeentehuis 

Met ingang van 1 april is de telefonische bereikbaarheid van het gemeentehuis 

veranderd. Nu is het van maandag tot en met donderdag van 08.30-12.00 uur en van 

13.00-16.30 uur en op vrijdag van 08.30-12.00 uur. 

 

 

 

 



Expositie Geeske Sijbrandij 

Zaterdag 29 en zondag 30 mei houdt Geeske Sijbrandij uit Berlikum alweer voor de 

vijfde keer open atelier bij haar thuis. In de natuurlijke omgeving van haar tuin kunt u 

haar schilderijen bekijken, met dit jaar weer veel nieuw werk. Geeske schildert 

voornamelijk dieren, bloemen en landschappen. Haar werk valt op door het expressieve 

kleurgebruik.  

Iedereen is van harte welkom! Toegang is gratis! Locatie: It skil 9 te Berltsum. 

Openingstijden: zaterdag 29 en zondag 30 mei van 13.00 uur-17.00 uur. 

 

 

 

 
Nieuws van De Grusert/Documentatiecentrum & Historisch archief Berltsum 

e.o.  

De komende periode kunt u weer iemand aan de deur verwachten die de donatie 2010 

bij u ophaalt. Altijd heel veel werk, maar het moet gebeuren! Zonder uw hulp kunnen we 

niet voortbestaan. U kunt ons wel helpen door uw donatie zelf automatisch aan ons over 

te maken. 

Wist u trouwens dat uw donatie aftrekbaar is van de belastingen? De Grusert is namelijk 

een door de belastingdienst aangewezen ANBI (algemeen nut beogende instelling). Zo 

snijdt het mes van twee kanten: u helpt ons, en uzelf kunt er ook voordeel van hebben. 

Niet onvermeld mag blijven dat er een drietal giften is ontvangen van € 10,--, € 15,-- en 

€ 50,--. Alle gevers heel veel dank hiervoor. 

We willen deze zomer starten om, naast de donderdagavond, ook op zaterdag open te 

zijn van 10.00 - 16.00 uur. We starten op 5 juni en we heten u van harte welkom aan de 

Vermaningstrjitte 3. Beslist de moeite waard! 

Schoolfoto’s 

We zijn op zoek naar schoolfoto's (met zoveel mogelijk de namen) vanaf ongeveer 1950. 

Ook een kopie van de foto (liefst digitaal) is voldoende. 

 

 



 

 

Berltsumer vlag in top 

Stichting Berlikumer Belangen kijkt al uit naar het dorpsfeest van 2011. En wat mag er 

bij een dorpsfeest niet ontbreken? Juist: onze Nederlandse driekleur, onze Friese vlag of 

onze dorpsvlag? Het kan allemaal. 

Stichting Berlikumer Belangen wil graag inventariseren wie er belangstelling heeft voor 

De Berltsumer vlag. U heeft de keuze uit twee modellen.  

Een vlag voor aan een stok  aan de muur afmeting 100 x 150 cm  prijs  € 27,50 

Een vlag voor een vlaggenmast  afmeting 150 x 225 cm. Bij meer dan 15 aanmeldingen 

zal de prijs van deze vlag  € 55.00 zijn. 

Bij voldoende belangstelling worden de vlaggen medio oktober 2010 besteld.  

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij: 

H.Bakker, tel. 0518-461823 mail: hotze.bakker@upcmail.nl of A.de Haan, tel. 0518-

452223 mail:  andries.dehaan@planet.nl 

 

 

 

 

Froukje Weijer koninklijk onderscheiden 

In een feestelijke bijeenkomst in de zaal van de Doopsgezinde Kerk werd 

Froukje Weijer-Kloostra in april koninklijk onderscheiden door de 

burgemeester.  

Froukje Weijer zat net een kop koffie te drinken met de dames Hilda Dijkstra en 

Margriet Bouwma. De burgemeester deelt mee dat genoemde dames in het 

complot zaten om haar naar deze zaal te krijgen. Dat viel overigens niet mee 

om alles geheim te houden, maar dat is toch gelukt!  

Het is vandaag 29 april 2010, de dag voor Koninginnedag. Een dag waarop ter 

gelegenheid van de viering van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin 

onderscheidingen worden uitgereikt. Het is voor de burgemeester één van de jaarlijkse 

hoogtepunten om op één dag van het jaar letterlijk de Koningin te vertegenwoordigen. 

Traditioneel heeft de burgemeester dan ook de penning van het ambtsketen omgedraaid 

om de aanwezigen het nationale wapen te laten zien. Op alle andere dagen van het jaar 

is de trouwe gemeentepenning het gezicht van de keten. 

In mei 2009 kwam mevrouw Palma, uit naam van volkdansgroep 'De Trochsetters' met 

een verzoek. Een verzoek voor een koninklijke onderscheiding. Dit alles gebeurt in het 

geheim, want ja, de betreffende persoon mag van niks weten. Daarom ook hulde aan 

andere ondersteuners, die zich bijna een jaar stil gehouden hebben.  

Mevrouw Weijer was in 1984 mede-oprichtster van de bloemengroet van de 

Gereformeerde Kerk in Berltsum. Zij zorgt geregeld bij kerkdiensten, maar ook bij 

bijzondere diensten voor de bloemen in de kerk, waarna deze in kleinere vorm weer bij 

de zieken worden bezorgd.  

Vanaf 1995 is Froukje Weijer vrijwilligster en bestuurslid van De Zonnebloem. Zij regelt 

het vervoer van ouderen naar gelegenheden en zet zich daarvoor 150% in. Ook maakt 

Froukje Weijer zich al jaren verdienstelijk voor gemeentelijke welzijnswerkzaamheden. In 

de toespraak noemt de burgemeester dat Froukje Weijer een sleutelfiguur is voor 

Berltsum en men kan altijd bij haar terecht voor ondersteuning. Als het gaat om een 

ziekenhuis begeleiding, een bezoekje aan huis of gewoon een luisterend oor. Het is haar 

lust en leven om open te staan/klaar te staan voor mensen die net dat beetje steun 

nodig hebben.  

Daarnaast is Froukje Weijer ook archivaris en bestuurslid van Oudheidkamer 'De 

Grusert'. Ook heeft Froukje Weijer er mede voor gezorgd dat het boek 'Berlikum, beeld 

van een dorp' in het jaar 2000 er kwam. Het materiaal dat voor handen lag in 'De 

Grusert' heeft zij nagenoeg allemaal beschikbaar gesteld. De burgemeester onderstreept 

dat zij ook binnen De Grusert, de spin in het web is, draagt zorg voor keurige 

archivering, heeft ruim 450 donateurs geworven, zorgt voor vrijwilligers en regelt 

daarnaast ook nog de boekverkoop. De burgemeester heeft even tijd nodig om op adem 
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te komen vanwege de bulk-opsomming van vrijwilligersactiviteiten... (Maar misschien de 

bezoeker die dit nieuwsbericht leest ook wel...)  

En last but not at least is Froukje Weijer ook nog eens voorzitter van de volksdansgroep 

'De Trochsetters'. Tijdens de dansmiddag is zij hulpvaardig en nieuwkomers bij de 

volksdansgroep kunnen op Froukje Weijer rekenen. En bovendien draagt zij zorg dat alles 

goed verloopt. In één van de ondersteunende brieven voor deze Koninklijke 

Onderscheiding staat dat Froukje Weijer beschikt over een uitstekende spirit, 

inspirerende gedachten met een gigantische inzet. Zij is een ware drijvende kracht voor 

het verenigingsleven in Berltsum. Maar zij is ook een gezellige, fijne vrouw, zo laat de 

burgemeester in haar toespraak weten.  

De burgemeester speldt daarna het lintje op en Froukje Weijer wordt hiermee benoemd 

tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

 

 

 


