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Programma kermisweekend 2010 op sportcomplex De Koekoek 

 

Donderdag 24 juni 

19.00-22.00 uur: Opening kermis met attracties 1 € per rit. 

 

Vrijdag 25 juni 

Vanaf 15.00 uur: Kermis 

18.30-21.00 uur: Volleybaltoernooi op het kaatsveld, organisatie volleybalver.Berlikum 

Vanaf 21.00 uur: Prijsuitreiking en feestavond in de feesttent met Die Twa, vrije entree 

 

Zaterdag 26 juni 

Vanaf 11.00 uur: Kermis kaatspartij vf 2 heren en 1 dame met zachte bal 

Opgave t/m donderdag 24 juni 19.00 uur. Zie ook www.kvberlikum.nl 

Vanaf 12.45 uur: Spellencircuit voor de groepen 3 t/m 8, leeftijd circa 6-12 jaar, 

organisatie Sc. Berlikum. Deelname is gratis. Deelname is gratis en de kinderen kunnen 

zich (vóór donderdag 24 juni) opgeven door een e-mail te sturen naar 

kermisberlikum@hotmail.com met daarin vermeld naam, groep en adres. De activiteit zal 

ongeveer tot 15.30 uur duren en voor alle deelnemers zal er een suikerspin klaar staan! 

Tot zaterdag 26 juni! 

Vanaf 14.00 uur: Kermis 

17.00-18.00 uur: Prijsuitreiking kaatsen in de feesttent 

18.30-20.30 uur: Eigooien voor de jeugd van 11-15 jaar, organisatie It Piipskoft. In 

teams van twee kunnen de deelnemers rauwe eieren gaan overgooien, waarbij de 

onderlinge afstand steeds groter wordt. Het team die de grootste afstand gooit, wint een 

mooie prijs. Opgeven kan ter plekke vanaf 18.30 uur, het eigooien start rond 19.15 uur 

en vindt plaats in de Sijbren Lautenbachstrjitte.  

Vanaf 21.00 uur: Feestavond met de top 100 band Flippen, entree € 8,-- 

 

Zondag 27 juni 

Vanaf 11.00 uur: Hoofdklasse kaatspartij op het kaatsveld, entree € 7,-- leden vrij 

Vanaf 14.00 uur: Kermis 

Na afloop van het kaatsen: Feestavond in de feesttent m.m.v. Rintje Kas en Band en de 

Feintsjes van Menaem, entree € 7,-- 

 

De draaimolen voor de kinderen is op vrijdag en zaterdag tot 18.00 uur gratis. 

Draaimolen en prijzen jeugdactiviteiten mede mogelijk gemaakt door Undernimmend 

Berltsum en Wier 

 

 

 

Van krot naar drie moderne garages 

http://www.kvberlikum.nl/
mailto:kermisberlikum@hotmail.com


 
 

 



Aan De Piip stond al geruime tijd een pand volledig te verpauperen. Het aanzicht was 

niet meer om aan te zien. Ook de veiligheid kwam in het gedrang. Het pand bleek in 

eigendom van een bewoonster van een aanpalend pand aan de Buorren. Deze woning 

stond ook al enige tijd in de verkoop. 

In het kader te willen helpen bij het creëren van een betere woonomgeving, heeft Wonen 

Noordwest Friesland actie ondernomen. Beide panden werden aangekocht. Na een 

onderzoekje naar wat ook in de directe omgeving te verbeteren viel voor wat betreft de 

bereikbaarheid van panden, is er een plan gemaakt. Er is gekozen voor sloop van het 

krot en een herbestemming van het perceel. Dat heeft al met al wel lang geduurd, de 

vorm van het bouwwerk heeft de nodige energie gekost. Nadat het plan om ook een ( 

boven-) woning in het plan op te nemen strandde, is er gekozen voor het bouwen van 

drie garages. Bouwbedrijf Bijland heeft uiteindelijk het gehele plan overgenomen en 

uitgevoerd. Binnenkort zullen ook de vervallen muurtjes aan de voorkant van de 

huurwoningen, worden verbeterd. Op dat moment kunnen we spreken van een 

opwaardering van De Piip, een toch bijzonder historisch straatje in Berltsum. 

Als u interesse heeft voor één van de drie garageboxen, die ook heel goed voor de doe-

het-zelver te gebruiken is als werkplaats of opslagplaats, dan kunt u contact opnemen 

met de Vrije Huizenmarkt, Miedema, tel. 0518-451314. 

Hieke Joostema-Greidanus 

 

 

 

Merke programma Wier  2, 3 en 4 juli 

De activiteiten commissie heeft in samenwerking met VVV Wier en stichting „d Ald 

Skoalle weer een leuk merkeprogramma opgezet voor het eerste weekend in juli. 

Vrijdagavond komt Teake van der Meer naar Wier, let op vol=vol. Voorverkoop kaarten 

op maandag 28 mei. Op zaterdag is er weer de traditionele merkepartij, met tussendoor 

het matinee met Jan Nota en  ‟s middags zijn er spelletjes voor de kinderen en een 

optreden van Poppa P. Zaterdagavond barst het feest los met de top 40 band Wymaroo 

en zondagochtend verwachten we iedereen weer fris en fruitig bij de KNKB jongens 

afdelingspartij. Die Twa sluit de merke op zondag avond af, met een spetterend 

optreden. 

 

Vrijdag 2 juli:  

20.00 uur: Teake van de Meer, in d’Ald Skoalle, lautawei 3, Wier 

Voorverkoop kaarten op maandag 28 mei bij Ytsje Kloostra-Terpstra, Lautawei 9d, Wier, 

tel 0518-462404. 

Leden VVV Wier: 19.00 – 20.00, prijs € 5,00; Niet leden: 20.00 – 21.00, prijs € 

7,50. Vol=vol 

 

Zaterdag 3 juli:  

9.00 uur: Merke partij, jeugd en senioren 

10.30 uur: Matinee met Jan Nota 

14.00 uur: Voortzetting Merke Partij 

14.00 uur: Voor de jeugd: Spelletjes op het veld en muziek van Poppa P. 

21.30 uur: Feest in d’Ald Skoalle met Wymaroo 

 

Zondag 4 juli:  

10.00 uur:  KNKB jongens afdelingspartij 

21.00 uur: Feest in d’Ald Skoalle met Die Twa 

 

Woensdag 7 juli: 

14.00 uur: Heren 1ste klas partij KNKB 

 

 

 



Nieuw in Berltsum, Koko Speelgoedshop 

Je hebt de beschikking over een loods, je zit op een locatie waar je gezien 

wordt, je hebt ruime parkeerplaats tot je beschikking en je wilt de handen uit 

de mouwen steken. We komen uit bij Tineke Runia op de kruising van de 

Bitgumerdyk/Bûtenpôle, die daar afgelopen maand haar speelgoedshop annex 

webwinkel begon: Koko Speelgoedshop. 

 

Tineke zag in de loods, die leeg kwam te staan nadat het lopende huurcontract niet werd 

voortgezet, een nieuwe uitdaging. Het idee ontstond om een webwinkel in speelgoed te 

beginnen, daarmee inspelend op de huidige trend van bestellen via internet. Het idee 

groeide door naar daarnaast een echte winkel. Tineke heeft voor speelgoed gekozen. 

„Zo‟n winkel hadden we hier nog niet en de locatie is perfect. We hebben hier een A 

locatie, de ruimte en bovendien veel parkeerplaats.‟ 

 

De winkel oogt fris, met heldere kleuren. De vrolijke wandschilderingen en het kleurrijke 

assortiment staan voor prettig winkelen. Er is veel te koop. Lego, trekkers, auto‟s, make-

up spulletjes voor de dametjes, knutseldingen, zwembaden, speelhuisjes 

gezelschapsspellen, noem maar op. Bijzonder is wel het eco speelgoed van 

milieuvriendelijk en trendy bamboe. Spelletjes als domino en mens-erger-je-niet. Mooi 

om te  zien, leuk om te krijgen of te geven. Mensen met geduld, waarbij enig technisch 

inzicht niet misstaat, kunnen kun hart ophalen aan uiteenlopende iq-spelletjes. Van die 

spelletjes die makkelijker uit elkaar dan weer in elkaar te zetten zijn. Verder wordt de 

winkel gesierd door een wat Tineke „Feest en Fun‟ tafel noemt. Hebbedingetjes die het 

antwoord zijn op de tendens van het geven van kleine cadeautjes. 

 

Tineke hanteert schappelijke prijzen die gelden voor zowel de winkel als de webwinkel. 

Een feit dat ze van verschillende shoppers al bevestigd kreeg. Ze signaleert verschillende 

soorten klanten. Zo zijn er die naar de winkel komen zonder zich iets van internet aan te 

trekken. Er zijn er die zich eerst via de webwinkel(s) oriënteren en dan naar de winkel 

komen. En tot slot zijn er mensen die direct via internet bestellen. Een eenvoudig proces. 

Een bestelling wordt afgerond met een betaling die direct via Ideal gedaan wordt en 

zodra de betaling een feit is wordt het product naar de klant opgestuurd. 

 



Voor hand- en spandiensten kan Tineke altijd een beroep doen op Douwe, haar 

echtgenoot, maar Koko Speelgoedshop is toch echt haar ding. Tineke, die oorspronkelijk 

uit de verzorging komt en jaren haar man in het bedrijf heeft geholpen, geniet van 

contact met mensen. En juist het laatste zit in deze nieuw ingeslagen richting wel 

ingebakken. 

Koko Speelgoedshop is geopend van woensdag tot en met vrijdag van 09.00-12.00 en 

van 13.30-18.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 en van 13.00-16.00 uur;  telefoon 

0518-419836. De webwinkel is te vinden op www.koko-speelgoedshop.nl. 

RIA 

 

 

 

 

 
Sonja Hogerhuis nooit moe van de loopsport 

Het is in de afgelopen jaren een vertrouwd en herkenbaar dorpsbeeld geworden op de 

donderdagavond en zaterdagmorgen, de loopgroep Berlikum bestaande uit een bonte 

verzameling van enthousiaste  lopers die een ieder om persoonlijke reden en op eigen 

niveau de benenwagen in gang  zetten. “Beweegredenen”genoeg zo blijkt uit de 

ledenwervende loopfolder die gegadigden net even dat laatste duwtje moeten geven om 

de loopschoenen aan te trekken. Het lijken veelal vrouwelijke deelnemers die al 

keuvelend gezelligheid en gezond bezig zijn combineren, maar ook steeds meer mannen 

vinden hun weg naar de loopgroep. Toch wordt er wel degelijk gericht getraind en zit er 

idee en structuur achter de loopsessies. Één van die begeleiders die met gerichte training 

vorm en structuur aan de lopers geven is de 37 jarige Sonja Hogerhuis. Als geboren 

Hijumer was de dorpsactiviteit  beperkt tot korfbal maar ook de schaatssport kreeg al 

snel haar interesse. Schaatsen kon bij STS Stiens en al snel bleek, op iets latere leeftijd, 

dat naast het actief sporten ook het lesgeven en leidinggeven in de genen van Sonja zat. 

http://www.koko-speelgoedshop.nl/


Toen ze ook nog eens kennis maakte met het lopen als voorbereiding op het 

schaatsseizoen, was de ideale combinatie gevonden: Zelf lopen en gelijktijdig ook nog 

eens training en begeleiding geven. “Ik fûn it fuortendaliks prachtich om te dwaan en it 

hurdrinnen is no einliks myn favoryte sport.” 

Het lopen werd verder aangewakkerd bij de loopgroep Stiens, waar onder de bezielende 

leiding van Arjen Visserman de passie voor het lopen bij Sonja echt gestalte kreeg. Ook 

nu bij loopgroep Berlikum is diezelfde Arjen Visserman (veelvoudig Nederlands Kampioen 

400/800 meter en nog steeds  Nederlands recordhouder op de 400 meter, 45,68) één 

van de drijvende krachten. Daarbij assisteert Meindert Mak als derde looptrainer 

waarmee het trainersgilde compleet is. “Utgongspunt is plezier en mei alle nivo‟s 

genietsje fan de loopsport. Eltse trainer nimt in groep fan lykweardich nivo en mei 

ôfstimde training en begelieding sjoche je wykliks foarútgong.” Al sedert vele jaren woont 

Sonja samen met Jouke Tuinstra en hun  twee kinderen Ilse en Jesse in Berlikum en de 

gedachte om hier ook iets op te zetten op loopgebied nam steeds vastere vormen aan. 

Gelukkig bleek ook Arjen Visserman van de loopgroep Stiens enthousiast en vanaf 

september 2007 was de loopgroep Berlikum een feit. Eerst met een bezetting van rond 

de twintig personen, nu een drietal jaren verder zijn er al 65 lopers actief. Leden die niet 

alleen uit Berlikum afkomstig zijn maar ook uit de omliggende dorpen.  

 

Naast de Loopgroep is er dan ook nog de START TO RUN groep die landelijk onder 

auspiciën van de KNAU wordt georganiseerd en waarbij gecertificeerde trainers, zoals 

Sonja, actief zijn. Deze START TO RUN wordt vanuit Leeuwarden ondersteund door 

ASICS EN POLAR en mag zich eveneens in een groeiende belangstelling verheugen. Het 

is dus een landelijke organisatie die tweemaal per jaar van start gaat in de 

voorjaarsreeks (12 zaterdagen) en najaarsreeks (6 zaterdagen) en waar men zich apart 

voor moet opgeven. In deze regio in de voorjaarsreeks als voorbereiding op de marathon 

van Leeuwarden en in de najaarsreeks als voorbereiding op de adventure loop op 

Terschelling. Twee schitterende loopfestijnen waar Sonja bijzonder warm voor loopt. “It 

is sa‟n moai parkoer op Terschelling. Oer it strân, troch de dunen en it bosk. En ek de 

marathon fan Ljouwert is prachtich. Der binne dan ek in protte fan de loopgroep 

Berltsum by en we meitsje dêr mei us allen in moaie dei fan. Dizze edysje rûn ik op de 

tsien kilometer in persoanlik rekord (50.39) en dat jout in goed gefoel.” Met veel plezier 

denkt Sonja ook terug aan de trainerscursus die zij zes jaar geleden volgde voor het 

geven van de START TO RUN clinics onder leiding van Peter Klos. Hij wist met veel 

enthousiasme en geestdrift zijn passie voor de loopsport over te brengen. Na de cursus 

van vier maanden mocht Sonja zich gecertificeerd looptrainer noemen en kon de 

geleerde theorie en praktijk onderdelen later weer overbrengen op de leden van de 

loopgroep en START TO RUN deelnemers. De trainingen hebben dan ook een vastomlijnd 

karakter. Er wordt verzameld bij de voetbalclub waarna het inlopen van start kan gaan. 

Daarna zijn er de rek en strekoefeningen en een stukje loopscholing. Dan volgt ook nog 

de zogenaamde “meet en greet” waarbij in tweetallen een scala van loopoefeningen 

worden afgewerkt en op de “terugweg” naar de start het rustmoment wordt gepakt en 

sprake is  van de “greet” met de tegemoetkomende lopers. Uiteindelijk  wordt de groep 

onder de trainers verdeeld en werkt iedere groep haar eigen parkoer af. Ook is bij de 

groepen doorlopend  in het verloop van het seizoen de wisseling van de trainers zodat er 

voor een ieder variatie blijft. Het motto en de voorlopige doelstelling is vooralsnog op 

deze wijze doorgaan en proberen het ledental te vergroten. “Hurdrinne is ferslaavjend, 

en we merke dat de belangstelling foar it rinnen ta nimt. It bliuwt eltse kear wer in feest 

om mei de groep te draven en te trainen. Sa wat my oanbelanget  moai sa trochgean en 

genietsje fan dizze prachtiche sport!                                                                                                                                

JAN J 

 

 

 

 

Nieuws van de Fûgelsang 

Schoolreisjes 



Groep 1 & 2 gingen op schoolreisje naar Sanjesfertier in Zwaagwesteinde. Hier beleefden 

de kinderen een prachtige dag in het binnen- en buitenspeelpark. 

Groep 3 t/m 7 gingen naar het Dolfinarium in Harderwijk. Hier werden de dolfijnen, 

roggen maar ook haaien bewonderd. Van 23 t/m 25 juni gaat groep 8 op schoolkamp 

naar Schiermonnikoog. 

Sportclinic 

De kinderen van groep 7 waren maandag 7 juni te gast bij Go4 Sport in Stiens, waar ze 

een sport clinic meemaakten. Centraal stonden respect en aandacht voor gehandicapte 

sporters. Het bleef niet bij woorden alleen. De kinderen speelden een basketbalwedstrijd 

in rolstoelen en als toetje deden ze een spannende rolstoelenestafette.  

 

 
 



 
 

 

 

Gunstige ontwikkeling Brede school Berlikum 

De Kadernota is 27 mei behandeld in de raadscommissie. Hierin staat het voornemen 

welke projecten in de begroting voor 2011 zullen worden opgenomen. De brede school 

Berlikum is onderdeel van deze lijst. 

Op 23 juni neemt de raad een definitief besluit over de kadernota. Gezien de reacties van 

de diverse fracties in de raadscommissie staat het project brede school Berlikum, wat 

betreft de nieuwbouw van beide scholen onder één dak, niet ter discussie. In de 

raadscommissie heeft wethouder Pen aangegeven dat hij zich nog nader wil beraden op 

de locatie de Pôlle en ook op het verzoek van de initiatiefgroep om aan het project een 

gymzaal en een dorpshuis toe te voegen.  

Dit is reden geweest dat de initiatiefgroep brede school Berlikum een notitie heeft 

geschreven waarin zij aangeeft dat met een relatief geringe verhoging van de bijdrage 

van de gemeente een gymzaal en een dorpshuis aan het complex kan worden 

toegevoegd. 

Uiteindelijk wordt in november bij de vaststelling van de begroting 2011 beslist of gestart 

kan worden met de werkzaamheden. 

Al met al een langdurig proces. Maar nu de school er door is, hopen we dat de laatste 

hobbel voor een multifunctioneel gebouw ook genomen kan worden. 

 

 

 



 
Verbondenheid 

Tentoonstelling ter gelegenheid van de fusie 

van 11 - 19 september 2010 

 

Verbondenheid is het thema van de tentoonstelling die de Protestantse Gemeente van 

Berltsum organiseert ter gelegenheid van de fusie van de protestantse gemeente in 

wording (voorheen de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk). 

Dit heugelijke feit, dat plaatsvindt in de ochtenddienst van zondag 19 september, gaat 

niet onopgemerkt voorbij. Betreffende zondag staan tal van feestelijke activiteiten op het 

programma. 

De tentoonstelling is een van de activiteiten rondom de fusie en staat gepland in de 

week eraan vooraf, van 11-19 september. Het thema is „verbondenheid‟ en we hopen dat 

het Berltsum inspireert tot het maken van iets. 

Gebruik van materiaal, vormgeving etc. is helemaal vrij. Alleen of samen met een groep: 

schoolgroepen, JOPPERS, vrouwenverenigingen, praatgroepen, kerkenraad, bedenk het 

maar. En je hoeft geen trouwe kerkganger te zijn of lid te zijn van de gemeente om mee 

te doen. We hopen dat onderlinge verbondenheid ons als dorpsgenoten inspireert tot 

verrassende creaties waarin iets van het thema zichtbaar wordt. 

De start van de tentoonstelling is zaterdag 11 september en valt samen met de nationale 

orgeldag, waarvoor de Koepelkerk zijn deuren openzet. 

Neemt u, neem jij, nemen jullie de uitdaging aan? 

In geval van ja, graag voor 1 juli een berichtje aan de tentoonstellingcommissie, 

contactpersoon Ria Algra, telefoon 0518-462375 of scriba.kruiskerk@gmail.com. 

We hoeven niet te weten wat het wordt, maar wel graag of het wat wordt! 

Hartelijke groet, namens de tentoonstellingcommissie 

Ria Algra 

 

 

 

Pelgrimeren met verhalen en zang in de kerk van Wier 

Vanavond (woensdag 23 juni) van 20.00–21.30 uur is er een bijzondere avond in de 

kerk van Wier. De heer Lucas Foekema, pastoraal medewerker van de Rooms-katholieke 

kerken in Leeuwarden vertelt over pelgrimeren. Waarom is er tegenwoordig zoveel 

belangstelling voor pelgrimeren? Wat ervaren mensen daarbij? Wat willen en 

onderzoeken deze mensen? Sint Jacobiparochie, dat dicht bij Wier ligt, kan de start zijn 

van een grote pelgrimsreis naar het Spaanse Santiago de Compostello, gebouwd boven 

en rond het graf van de apostel Jacobus. Het is een drukke populaire pelgrimsroute, die 

al door heel veel mensen is gemaakt. De heer Lucas Foekema organiseert zelf ook kleine 

pelgrimswandeltochten in Fryslân. De Gregoriaanse vrouwenschola „Flores Aperientes‟ 

o.l.v. dirigent Wim Gosens zingt hierbij passende oude liederen.  Het Gregoriaans is een 

oeroude vorm van zingen. Voorheen werden gregoriaanse liederen voornamelijk door 

mannen gezongen, maar de klank van vrouwenstemmen geeft deze spirituele zangvorm 

een speciale sacrale klank. 

 

 

 

Gedichtenfestival WIER 

Zondag 27 juni vanaf 15.00 uur vindt er een feestelijk gedichtenfestival plaats in de 

kerk van Wier. Toen er twee jaar geleden spontaan een gedicht opgestuurd werd naar de 

plaatselijke commissie van deze verwaarloosde kerk, ontstond meteen het idee om een 

bundel te gaan maken met gedichten. 21 dichters hebben gehoor gegeven aan deze 

mailto:scriba.kruiskerk@gmail.com


oproep en dat heeft geresulteerd in de gedichtenbundel: 'Meiinioar it skip yn, op 

weagen fan poëzij'. Deze zondagmiddag zullen alle dichters hun eigen gedicht 

voorlezen, afgewisseld met muziek en zang van o.a. Grytsje Kingma en een deel van het 

kwartettekoar van Hindrik van der Meer. Het belooft een hele feestelijke middag te 

worden en iedereen is van harte welkom. 

 

 

 

 
Fan ûleboerd en ûlewapper 

Folksfertellingen, ferhalen en gedichten oer ûlen 

Ulen binne heimsinnige en fassinearjende fûgels: Symboal foar wiisheid, mar ek foar 

dommens en dea. In het kader van de Zomeractiviteiten van Stichting Welzijn Middelsee 

organiseren wij een lezing over uilen. Siets Ypenga-Keulen neemt u mee in de wereld van 

de uil. Deze lezing vindt plaats donderdag 1 juli van 14.00-16.30 uur, in de Theetún 

Slappeterp, Kleasterdyk 12a in Slappeterp. 

Voor de lezing vragen wij een eigen bijdrage van € 5,- per persoon inclusief koffie / thee. 

Aangezien wij graag van te voren willen weten hoeveel mensen deel willen nemen aan 

deze activiteit dient u zich voor 29 juni aan te melden bij Sieta Kuipers, ouderenwerker 

van de Stichting Welzijn Middelsee tel: 0518-460805 of via e-mail : 

s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl 

Tot ziens op donderdag 1 juli in Slappeterp. 
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Ik jou de pin troch 

deze maand een bijdrage van Rienk en Margriet Bouwma 

Gjin better plak as Berltsum 

“Dat moatte jo noait dwaan, wer wenjen gean yn je berteplak. Dat falt altiten ôf, je fine 

net werom wat je efterlitten hawwe” sei in man by ús yn „e strjitte, doe‟t hy hearde dat 

wy ferhúzje soene fan Sibrandabuorren nei Berltsum. 

Sibrandabuorren, in doarpke fan likernôch 400 ynwenners en ien fan de doarpen fan de 

Lege Geaën, in bytsje fan siden de grutte dyk fan Snits nei Dearsum, is it doarp dêr‟t wy 

28 jier wenne hawwe. Dêr binne ús 4 bern opgroeid en hawwe wy folop meidien oan it 

doarpslibben yn tsjerke en ferienings. 

Oars as yn Berltsum wie dêr in bloeiende kuorbalferiening en ús bern hawwe alle fjouwer 

op kuorbaljen sitten. Aldergeloks wie der ek in keatsferiening yn de Lege Geaën, dêr‟t 

Rienk him útlibje koe en Margriet hie in soad nocht oan sjongen en toaniel. 

Dêrfoar hawwe wy noch 5 jier yn Snits wenne en foar ús trouwen wenne Margriet by har 

âldelju op Buorren 46 en studearre Rienk yn Amsterdam. Wy binne beide Berltsumers, 

sawat like âld, mar hawwe noait byinoar yn de klasse sitten, want yn ús legereskoalletiid 

wiene der noch 2 kristlike skoallen yn Berltsum: de iene gongen de grifformearde bern 

hinne en nei de oare de herfoarme bern. 

Sûnt 1974 binne wy “Samen op Weg”. Wy binne troud yn de Krústsjerke en it 

brulloftsfeest wie de jûns yn Het Centrum. Dat joech noch wol in lichte konsternaasje: wa 

hâldt no syn feest op „e jûn 

foar de bûnspartij fan de C.F.K.? Mar ja, wat moatte jo as de dûmny mei fakânsje sil? 

Sa, no witte jim wat fan ús libbensskiednis en no mar wer nei hjoeddedei. Hoe is it eins 

om nei 33 jier (Margriet) en 39 jier (Rienk) wer Berltsumer te wurden? Falt it werklik ôf 

sa‟t ús buorman sei? 

Nou nee, it is krekt hiel bysûnder. Om‟t wy beide ús jeugd yn Berltsum trochbrocht 

hawwe, hearre der by in soad huzen en plakjes in dûbeld ferhaal. Wy wenje op de 



Hemmemastate, mar foar ús is it ek Harke syn greide. En de nijbou fan de hôf- en 

keatsstrjitten is flakby it plak, dêr‟t wy eartiids sels beiploaiten en keatsten. 

En wat is Berltsum moai wurden. De Hôfsleane en de Bitgumerdyk lizze der prachtich by, 

de skelpepaden om it doarp hinne binne in oanwinst en net te ferjitten it Hemmemapark 

is in pronkje. 

Yn ús jeugd hie Berltsum kassen, no binne der noch folle mear. En it tal timmer- en 

skilderbedriuwen is suver noch grutter as doe. It tal winkels is wol dúdlik lytser wurden, 

mar wat in nije bedriuwen op en bûten de bedriuweterreinen. 

In part fan de Berltsumers koene wy noch út earder tiden en fan it keatsen, dus wy hiene 

in begjin doe‟t wy hjir dik 2 jier lyn wer kamen te wenjen. Undertusken hawwe wy al wer 

hiel wat foar ús nije minsken kennen leard. Margriet fielt har al wer as in fisk yn it wetter 

en sit by de folksdûnsgroep, is frijwillichster by it dokumentaasjesintrum fan de Grusert 

en is by de frouljusgroep “Rondom Gods Woord”. Fierders sjongt se mei yn de 

oratoariumferiening Immanuel te Frjentsjer. Rienk is aktyf yn tsjerke as âlderling. Der is 

gauris wat te rêden yn Berltsum en wy hawwe in moai plakje krigen oan de râne fan 

Berltsum op de Hemmemastate. Ek yn de tsjerke fiele wy ús thús. Der binne in protte 

aktiviteiten, mei út en troch hiel bysûndere tsjerketsjinsten en moaie muzyk. 

Doe‟t wy de earste simmer wer yn Berltsum wennen, hawwe wy in protte kuiere en in 

soad nije paden ûntdutsen. Yn it Moddergat troffen wy in echte Berltsumer, dy‟t ek noch 

in âld-buorman is. Hy sei yn de rin fan it petear: “Der is gjin better plak as Berltsum”. 

Nou, dêr hâlde wy it dan mar op, want as Klaas it seit, dan is it grif wier. 

Wy jouwe de pin troch oan Marco en Vanita Boltjes, nije Berltsumers, dy‟t ek by ús yn de 

strjitte wenje. 

Rienk en Margriet Bouwma 

 

 

 

 
Feenstra Fietsenhandel opent deuren in Tsjerkestrjitte 

Begin mei is deze fietsenzaak van Feenstra van de Túnboustrjitte naar de Tsjerkestrjitte 

verhuisd. Feenstra Fietsenhandel verkoopt nieuwe en gebruikte fietsen. Ook voor het 

onderhoud van de fiets en de aankoop van fietsaccessoires kunt u hier terecht. Voor de 

klanten betekent deze nieuwe zaak dat er veel meer ruimte is om de nieuwe en gebruikte 



fietsen te laten zien. Het pand is ook veel gemakkelijker bereikbaar en toegankelijk. De 

openingstijden zijn: dinsdag t/m donderdag van 13.00-18.00 uur, vrijdag van 9.00-

12.00/13.00-18.00 uur en zaterdag van 9.00-12.00/13.00-15.00 uur. De locatie is ook 

ideaal voor fietsers die bij de knooppuntenroute Noordwest Friesland starten of op 

doorreis zijn. Dit fietsbord staat namelijk ook in de Tsjerkestrjitte, pal tegenover de 

nieuwe fietsenzaak. Mocht er onderweg dus iets nodig zijn, dan kunt u altijd bij Feenstra 

Fietsenhandel in Berltsum terecht.  Voor meer informatie kunt u de website 

www.jansfietsen.nl bezoeken. 

Hieke Joostema-Greidanus 

 

 

 

 

Durk Schaafsma, de financieel adviseur van Hypotheek Info Punt 

Eind maart verhuisden Durk Schaafsma en zijn gezin vanuit Franeker naar 

Hemmemastate 2 te  Berltsum. Hij is als zelfstandig Hypotheek Adviseur 

aangesloten bij Hypotheek Info Punt. Dit houdt in dat Schaafsma voor 

particulieren en bedrijven als adviseur alles kan regelen op het gebied 

hypotheken, financieringen, verzekeringen en pensioenen. Samen met Jan Peter 

Nagel in Franeker heeft hij vanaf 2007 één franchiseonderneming bij 

Hypotheekinfopunt. Groot voordeel om aangesloten te zijn bij zo’n grote 

landelijke organisatie is dat Schaafma en zijn compagnon gemakkelijk toegang 

krijgen bij alle financiële instellingen. 

 

Durk Schaafsma vindt het contact met de klant erg belangrijk. Het is niet alleen de taak 

van een adviseur bij Hypotheek Info Punt om op de gebieden kwaliteit en prijs passende 

producten te verkopen. Ook vindt hij de nazorg belangrijk en de laagdrempeligheid 

waarmee klanten Schaafsma kunnen bereiken. Bijvoorbeeld als klanten iets in hun polis 

wensen te wijzigen of een correcte afwerking van een schadeafhandeling. Schaafsma wil 

blijvend een duidelijk en herkenbaar aanspreekpunt zijn voor de klant, waarbij de 

wensen en de tevredenheid van de klant voorop staan. Hij heeft de nodige ervaring 

opgedaan als hypotheekadviseur en verzekeringsagent in de binnen- en buitendienst bij 

http://www.jansfietsen.nl/


de Postbank en Aegon. Met de bijpassende opleidingen en cursussen blijft Schaafsma 

voortdurend op de hoogte van zijn vakgebieden. Voor de genoemde producten vindt hij 

van groot belang dat de klant een objectieve voorlichting moet krijgen, want de 

financiële producten zijn zeer divers. Een nieuwe trend die Schaafsma opmerkt is o.a. dat 

veel mensen de beleggingshypotheek omzetten in een spaarhypotheek. Veel klanten 

wensen meer zekerheid en minder risico. Voor bedrijven zet hij ook de scherpe prijs en 

de kwaliteit van producten van financiële producten afkomstig van verschillende 

instellingen uiteen. De klanten van Schaafsma zitten voor 80% in Friesland, maar ook 

daarbuiten zoals een aantal horecaondernemingen in Amsterdam.  Vrijwel alle klanten 

bezoekt Schaafsma met de auto, dus het vertrekpunt is niet zo van belang. Via de mond-

op-mond reclame breidt zijn klantenkring nog steeds uit. 

De familie Schaafsma kwam naar Berltsum te wonen, omdat het concept wonen en thuis 

recreëren in Hemmemastate hen erg aansprak. Ook is hier meer ruimte en 

speelmogelijkheden voor de kinderen bij huis en in het Hemmemapark dan voorheen. 

Dat is een blijvend voordeel. Durk en Ria Schaafsma merken op dat de ontvangst in 

Berltsum heel goed geweest is op school, bij de kapper en op veel andere plaatsen in het 

dorp. Durk Schaafsma is te bereiken op: 06-41461874. U kunt ook de website 

www.hypotheekinfopunt.nl bezoeken. De redactie wenst Durk Schaafsma als nieuwe 

financieel adviseur in Berltsum veel succes toe. 

Hieke Joostema-Greidanus 

 

 

 

Opening Lytse Bieb Berltsum 

Maandag 31 mei om 14.00 uur werd de lytse bieb Berltsum geopend door alle leerlingen 

van OBS it Lyts Libben en CBS de Fûgelsang. De directeur de heer P. Sipkes van CBS de 

Fûgelsang stond in zijn welkomstwoord even stil bij het feit dat Berltsum de bibliotheek 

Berltsum zal missen. Maar hij gaf ook duidelijk de voordelen van de Lytse Bieb weer. Het 

is fijn dat de boeken nu erg eenvoudig door de leerlingen van beide scholen te gebruiken 

zijn. Doetie de Vries, manager van de bibliotheek, gaf aan erg blij te zijn met de locatie 

van de CBS de Fûgelsang, omdat de grootste doelgroep die gebruik van de lytse bieb zal 

maken de kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar zullen zijn. Voor de dorpsgenoten is de 

http://www.hypotheekinfopunt.nl/


locatie mooi centraal in het dorp. Het is ook goed toegankelijk voor de wat minder 

mobiele volwassenen. De leerlingen zongen op het plein een prachtig lied over de lytse 

bieb. Ze werden door drie leerlingen op bugel begeleid. Een feestelijk geheel. De 

openingsact werd door twee leerlingen verzorgd. Jiska Dijkstra van de CBS de Fûgelsang 

en Esther Dijkstra van OBS it Lyts Libben. Om veel leesplezier te beleven aan een boek 

moet je volgens de heer P.Sipkes helemaal in een boek kruipen, er in op gaan, in een 

boek stappen. Daarom mochten de twee meiden door een levensgroot boek stappen om 

zo toegang tot de lytse bieb te krijgen. Daarmee was de lytse bieb officieel geopend. 

Binnen waren de eerste bezoekers al aanwezig. Ze kregen van de medewerkster een 

duidelijke uitleg. De bezoeker kan de boeken zelf scannen tijdens het inleveren en het 

uitlenen. Margriet Groustra zal de vaste medewerkster zijn zal u graag wegwijs maken in 

de lytse Bieb. Natuurlijk is de hoeveelheid aan boeken minder dan in de voormalige 

bibliotheek. Maar alle nieuwe titels zijn aanwezig. Er is een royale collectie voor de wat 

oudere lezers en voor de zeer jonge kinderen. Met de bibliotheekpas kunt u ook gebruik 

maken van de bibliotheken van Fryslân. Er is een mogelijkheid in boeken te bestellen. Dit 

kan thuis of via het internet. De site van de lytse bieb is www.lytsebieb.nl. 

Op maandag en donderdag is de lytse bieb geopend vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur. 

In de gemeenschapsruimte van CBS de Fûgelsang, DS. Van Eyck van Heslingatrijtte 1 te 

Berltsum. 

Jeanet Terpstra 

 

 

 

Braderie 7 augustus in Menaam 

Zaterdag 7 augustus gaan wij voor de derde keer een braderie houden in Menaldum 

tijdens het kermisweekend. Vorig jaar was de braderie in Menaldum met veel publiek een 

groot succes. We zijn inmiddels al weer aan de slag gegaan om het dit jaar nog mooier 

en gezelliger te maken. 

De braderie is van 11.00 uur tot 17.00 uur aan het Moolnersrak, Dyksterbuorren en 

Greatebuorren. Vanwege de braderie wordt een wegomlegging aangeven, met name 

ten behoeve van supermarkt Poiesz, Bleekveld en Avia. Via de doorgang vanaf de 

Berltsumerdyk naar het Moolnersrak zijn deze bedrijven, ook tijdens de braderie, met de 

auto bereikbaar! 

U bent van harte welkom: met veel bezoekers wordt het extra gezellig. 

Er zijn diverse plaatsen op de braderie waar u kunt genieten van een hapje en een 

drankje. 

Er is muzikale omlijsting voor een stuk extra gezelligheid en sfeer. De brandweer hoopt 

ook nu van de partij zijn, met demonstraties op het Moolnersrak (is nog onder 

voorbehoud).  

Tenslotte hopen we een wedstrijdspel te organiseren: wat precies is nog een verrassing. 

De kermis draait en u bent daarnaast op het kaatsveld welkom waar ‟s morgens de jeugd 

kaatst en ‟s middags om half 4 de dames hoofdklasse wedstrijd begint (de Gouden 

Wilhelminapartij). 

Dit jaar hopen we voor de tweede keer een modeshow te organiseren. De zeer 

gevarieerde modeshow wordt ‟s middags tweemaal vertoond. Medewerking wordt 

verleend door Rewi Fashion (Berltsum), de Lytse Protter en X-Elle (beiden uit Franeker). 

De catwalk gaat vanuit de Black Horse letterlijk de straat op: dus kom dat zien!  

Aan deze modeshow werken diverse Menamer ondernemers belangeloos mee. 

Heeft u vragen of heeft belangstelling voor een kraam, dan kunt u contact opnemen met 

De Braderiecommissie, Dorus Hemstra, Mieddyk 58, tel. 0518-452319, Hannie Smidts, 

Dyksterbuorren 9, tel. 0518-451290, Tamme en Elly Oegema, Graldasingel 10, tel. 0518-

451280 of Jetske Bakker-Reitsma, Mieddyk 1, tel. 0518-451233. 

 

 

 

http://www.lytsebieb.nl/


 
Workshop Veilig Fietsen 

Veilig op de fiets in het verkeer. Laat uw fiets en uzelf zonder extra kosten 

keuren tijdens de workshop  Veilig Fietsen! 

Palet, Veilig Verkeer Nederland (VVN ), de mobiele fietsen maker en Stichting Welzijn 

Middelsee organiseren dinsdag 29 juni, 14.00 uur in het steunpunt van Palet in 

Berlingastate, een fietsworkshop voor 55+ers. 

Jaarlijks moeten 11.000 ouderen in Nederland naar het ziekenhuis omdat ze met de fiets 

gevallen zijn. Het is daarom goed om eens naar de eigen  fietsveiligheid te  kijken! Is de 

fiets goed afgesteld of zijn het zadel en het stuur eigenlijk te hoog? Zijn de trappers nog 

stroef genoeg en werken de remmen nog wel? Is de instap van de fiets geen probleem? 

De fietsenmaker kan u hierbij helpen want u kunt deze middag gratis uw fiets laten 

keuren. 

Het is ook verstandig om de ogen en uw reactiesnelheid eens te testen. Dit kunt u gratis 

laten doen bij VVN die deze middag ook aanwezig is. Samen met de grote vrachtwagen 

van de chauffeursver.( die geparkeerd is, deze dag op de parkeerplaats voor Berlinga 

State ) zullen ze u uitleg geven over verkeersregels en het principe zien en gezien 

worden in het verkeer. 

Opgave voor 26 ju ni via het steunpunt van Palet BerlingaState tel: 0518-461465 of 

via 

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

De kosten voor deze workshop komen op € 3,- per persoon incl. koffie / thee. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het steunpunt van Palet in 

BerlingaState 

tel: 0518-461465. Of via Stichting Welzijn Middelsee met ouderenwerker Sieta Kuipers 

tel: 0518-460805, e-mail s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl 

 

 

 

WOM kollekte Menaldumadeel 

De werkgroep Ontwikkelingssamenwerking (WOM) is bliid mei opbringst fan de kollekte 

fan 6 o/m 11 april yn alle doarpen fan Menameradiel. It jild wurdt bestege oan doelen yn 

Roemenië, Súd-Afrika en Yndonesië. De opbringst wie € 6779,14. In oersicht fan de 

opbringsten yn alle doarpen stiet op www.menameradiel.nl. Tige tank foar jo bydrage en 

de kollektanten ek foar it meiwurkjen. 

 

 

 

 
Hiep, hiep, hiep hoera! 

mailto:s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl
mailto:s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl
http://www.menameradiel.nl/


In groep 5/6 op de OBS Lyts Libben was het vrijdag 11 juni tussen de middag feest in de 

klas. 

Omdat Max van Wigcheren, Marit Jellesma en Tori Hijstek alle drie op 12 juni jarig zijn en 

dit jaar weliswaar niet in dezelfde groep maar wel in dezelfde klas zitten hebben ze hun 

klasgenootjes tussen de middag verrast. Er werd namelijk getrakteerd op Patat! Onder 

het genot van limonade en lekkere sausjes bij de patat was het even heerlijk “stil” in de 

klas. 

Na afloop kreeg iedereen een lekker ijsje en werden de drie jarigen luidruchtig 

toegezongen. 

Gelukkig bleef er nog genoeg tijd over om nog even lekker op het schoolplein te spelen 

voordat er weer gewerkt moet worden. 

Beste Max, Marit en Tori van harte gefeliciteerd!. 

 

 

 

Tsjerkepaad Wier 

Op de sneonen fan Tsjerkepaad 2010 is ek de tsjerke fan Wier iepen en dat fan 

13.30-17.00 oere. Om it foar besykers nijsgjirrich te meitsjen is in ôfwikselend 

programma gearstald.  

Eksposysjes: 

3 july:  Ellen Flores, mei foto‟s fan it Waad, it Bilt en omjouwing. Grote Jo sjongt dêr by. 

10 july: Peter Adrichem, wurket mei gips, stien, ôffal en oaljeferve. Toant beskildere 

reliëfs en skulptueren. Pianomuzyk (c.d) o.a fan Jeroen van der Veen. 

17 july: Skilderijen fan amateurskilders oer it tema: Tsjerke op Terp. It publyk kiest 

dizze dei de moaiste. Grote Jo sjongt dêr by. 

24 july: Skilderijen fan amateurskilders oer it tema: Tsjerke op Terp. Douwe Elias rikt de 

earste priis en de T&T-award út. Muzyk: Elanie. 

31 july: Harry van Beynen, foto‟s. 

7 aug.: Ria van der Ploeg, skilderijen fan bisten en neakene froulju. Der wurde ek 

sieraden fan har hân útstald. 

14 aug.: Peter Zohlandt út Drinte komt mei mineralen en edelstiennen. 

Frouljusskilderploech út Bitgummole e.o. toant skilderijen. 

21 aug.: Dina Bouwman, byldhouster, yntuïtyf, abstrakt en figuratyf. Grote Jo sjongt dêr 

by. 

28 aug.: Van Drie, aquarellen fan doarpen, molens en tsjerken. Gea de Boer fan „Gea‟s 

pottery‟, pottebakster. 

4 sept.: Sieraden fan Akky Dijkstra, Papierkeunst fan Iris Nieuwenhuizen, 

Rakustookkeunst fan Tiny Dontje, Skilderijen fan Marc Glotzbach. 

11 sept. Ingrid Zoethout  en yn memoriam Gerrit Zoethout mei aquarellen en gedichten. 

 

 

 



 
Van aardappelkist tot ‘design’ tuinset 

Honderden, zo niet duizenden aardappelkistjes staan opgestapeld in de schuur van de 

familie Wiersma aan de Kleasterdyk, wachtend op de volgende opdracht. Bauke Wiersma 

heeft het er maar druk mee, ook al was het niet eens zijn idee om van aardappelkistjes 

„design‟ tuinmeubels te maken. Marja, zijn vrouw, kreeg inspiratie toen ze op internet 

aan het sneupen was en van aardappelkistjes gemaakte meubels tegenkwam. Dat kan ik 

ook, was haar eerste gedachte. De opstelling was snel gemaakt, maar het aan elkaar 

schroeven van de kistjes verliep minder vlot (door de slechte samenwerking van bitje en 

schroef). Bauke moest er aan te pas komen om de kistjes de stevigheid te geven om er 

op te kunnen zitten.  Het setje kwam in eigen tuin te staan. Toen er, vlak voor 

Moederdag mensen aardappelen kwamen halen bij Bauke en Marja werd er meteen 

enthousiast gereageerd op de meubeltjes. De eerste bestelling was geplaatst. Via via 

kwamen de mensen langs om de meubels te bekijken en te kopen. Een breed of smal 

model stoel, een twee of driezitsbank een tafel, het wordt op bestelling gemaakt.  

Regelmatig zet Marja een advertentie op Marktplaats en sindsdien staan de telefoon en 

de mail niet stil. Zelfs vanuit Bodegraven en Utrecht is er belangstelling. Voor Marja zijn 

het gewoon leuke kistjes, als meubeltjes, maar ook voor aan de buitenmuur, met 

klompjes erin of als tafeltje en zelfs met de kinderen met kerstmuts erin op de foto als 

kerstkaarten. Maar dat het bijna een “hype” aan het worden is, had ze niet verwacht. Er 

moet nu zelfs een bestellijst bijgehouden worden om de juiste klant van het juiste 

meubel te voorzien.  Bauke heeft het momenteel erg druk met zijn werk als bouwboer, 

dus overweegt Marja om  toch zelf de schroefboormachine nog een kans te geven om alle 

bestellingen te kunnen verwerken. Gekscherend noemen ze zich zelf  „Het comité: Laat je 

niet kisten‟ En het beeld van vroeger, dat het zitten op aardappelkistjes een teken is van 

armlastigheid, kan plaats maken voor een teken van „oog voor design‟. 



Marja Tinga, Bauke Wiersma, Berltsum. Interesse? Bekijk de advertentie op Marktplaats: 

„aardappelkistjes Berlikum‟ 

 

 

 

Noot van Klimop 

Mei was voor ons weer een drukke maand, waarin we twee serenades hebben gebracht 

aan drie leden en waar we gezamenlijk met De Bazuin op vrijdag 14 mei de 11-steden 

wandelaars hebben begroet met een muzikale noot. 

Zoals geschreven in de vorige Op „e Roaster was het laatste weekend van mei goed 

gevuld. Eerst zijn we op zaterdag 29 mei naar het Gouden Spiker Festival geweest. Hier 

hebben we onder leiding van Gatze Hylkema van ons laten horen. We hebben 4 werken 

gespeeld waaronder een solostuk. Dit heeft een 2e prijs opgeleverd voor Wouter Peters 

op bas trombone. Gefeliciteerd! 

Koffieconcert 

De volgende ochtend, zondag 30 mei was het alweer vroeg dag. Het jaarlijkse 

koffieconcert stond gepland met alle leerlingen en schoolproject. De zaal was vol met 

heiten, memmen, pake‟s, beppe‟s en andere belangstellenden, er moesten stoelen bij 

worden geschoven. Erg goed om te zien. De leerlingen hadden goed met elkaar geoefend 

en brachten dit ten gehore  in een klein jeugdorkest. Ook het schoolproject, wat les heeft 

op school vanaf januari, zat vol met talenten die zelfs al een solo durfden te spelen. 

En om het nog moeilijker te maken mochten ze samen met het grote korps spelen. Dat 

ging perfect natuurlijk!! Petje af. Ook als begeleiding van het slagwerk tijdens het 

nummer “Leef nu het kan” van Jan Smit was het de schoolproject-leerlingen niets teveel. 

Ook het korps en de drumband kregen nog de gelegenheid om een paar nummers te 

spelen. 

Al met al een gezellige muzikale ochtend! 

Anjercollecte 

Hierna hebt u ons over straat zien gaan op dinsdag 1 juni tijdens de Anjercollecte. Graag 

willen wij u danken voor de bijdragen die u hieraan hebt gegeven. De opbrengst gaat 

naar het Prins Bernhard Cultuur fonds, maar ook wij krijgen een gedeelte van deze 

opbrengst die in ons dorp is opgehaald. 



Avondvierdaagse 

Na het inhalen van de avond-4-daagse wandelaars afgelopen 11 juni tezamen met de 

Bazuin, zijn we ook samen aanwezig om 20 juni de openlucht kerkdienst te begeleiden 

en  zult u ons  een week later horen tijdens de TDF-partij op zondag 27 juni a.s. op het 

kaatsveld. 

En zoals verderop in de Roaster staat aangekondigd zal er op woensdag 30 juni v.a. 

19.00 uur een  openlucht concert plaatsvinden samen met De Bazuin op het 

plein van Berlingastate. 

Muziekvereniging Klimop 

 

 

 

 

Primeur tijdens openluchtconcert muziekverenigingen De Bazuin en Klimop 

De titel maakt het al spannend, woensdagavond 30 juni a.s. vanaf 19.00 uur willen 

wij als beide muziekverenigingen graag van ons laten horen tijdens een openlucht 

concert. Dit doen wij met de beide korpsen, drumband, winterguards en als primeur het 

Berltsumer jeugdkorps. Zoals de titel al vermeldt krijgt u een primeur. Sinds het begin 

van deze maand zijn de leerlingen van beide muziekverenigingen al druk aan het 

repeteren met elkaar om te laten horen hoe leuk het is om met elkaar te spelen. Een 

naam heeft het jeugdkorps nog niet, misschien heeft u een suggestie? 

Wij hebben een gezellig en vlot programma van anderhalf uur in elkaar gezet en hopen u 

dan  te mogen verwelkomen op deze avond op het plein van Berlingastate. Er is plaats 

genoeg voor iedereen! Graag tot 30 juni! 

Muziekverenigingen De Bazuin en Klimop 

 

 

 

Piippraat 

Hé, jammer. Alweer het laatste Piippraatje van dit seizoen. We hebben nog een aantal 

activiteiten in de planning voordat we overgaan in de zomerstop. Onze laatste soosavond 

was  op vrijdag 18 juni. Wij hebben samen met de kinderen het seizoen spetterend 

afsluiten met een schuimparty! 

En dan natuurlijk nog het befaamde Piipskoft kamp!! In de briefjes die de kinderen mee 

hebben gekregen vanuit school stonden helaas de data‟s van zaterdag en zondag op. De 

juiste data‟s zijn vrijdag 16 en zaterdag 17 juli. We hopen dat er dit jaar weer veel 

kinderen meegaan, zodat we er een gezellig middeleeuws weekend van kunnen maken. 

In de zomerstop zullen de vrijwilligers de „vrije‟ weken besteden aan het opknappen van 

het Piipskoft. Een nieuw likje verf hier en daar, aanschaffen van wat nieuwe spelletjes en 

natuurlijk de grote zomerschoonmaak. En we hebben nog een verassing in petto! We 

hopen dan in het nieuwe seizoen weer fris en fruitig te kunnen beginnen. Vrijdag 3 

september zijn alle kinderen van de groepen 6,7 en 8 weer welkom om het nieuwe 

seizoen spetterend te beginnen. Voor de jongeren van de 1e t/m de 4de klas zijn we  in 

het nieuwe seizoen niet meer op zaterdag maar op zondagmiddag open van 15.00 tot 

18.00u (2x per maand). Hiermee starten we zondag 5 september. We hebben 

afgelopen jaar een lage opkomst gehad, en onze ervaring was, dat de jongeren op 

zaterdagavond al genoeg te doen hebben. Voortaan kunnen ze bij ons op de 

zondagmiddag terecht. Een potje tafelvoetbal of een bordspel, met zijn allen achter de 

WII, of gewoon lekker hangen op de bank en een frikadelletje eten. Voor meer 

informatie, openingstijden of activiteiten kunt u kijken op ww.piipskoft.nl 

See you @ it Piipskoft ! 

 

 

 



Feestelijke open dag Boerderijwinkel Lautenbach 

Ruim 200 bezoekers kwamen lopend, op de fiets of in de auto naar de open dag van 

Boerderijwinkel Lautenbach. Onder ideale weersomstandigheden kon iedereen de 

Boerderijwinkel aan de Bitgumerdyk 24 te Menaam bekijken. Vorig jaar is de 

Boerderijwinkel van de Kleasterdyk 3 naar Menaam verhuisd. Bijna één jaar later wordt 

er een open dag georganiseerd voor alle belangstellenden. 

Het concept van de Boerderijwinkel is dat vers vlees in diepvriesverpakking geleverd 

wordt afkomstig van eigen vee. Veel trouwe klanten, inwoners uit Berltsum, Menaam en 

Bitgum en wijde omgeving konden de Boerderijwinkel bekijken. Het publiek kon proeven 

van de stoofschotels en rollade die door Dick Scholten, cateringservice uit Berltsum 

bereid waren. Er was ook een voorbeeldpakket rundvlees in een minivriezer, zodat de 

klanten konden zien hoe het vlees verpakt is als zij het ontvangen van de 

Boerderijwinkel. Voor de kinderen was er een springkussen en een ballonnenwedstrijd. 

En natuurlijk buiten de sfeer proeven van het platteland. Als u interesse heeft voor een 

pakket rundvlees, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Jelmar en Grietje 

Lautenbach, tel. 0518-462641. 

Hieke Joostema-Greidanus 

 

 

 

Activiteiten van café De Poarte 

Nu de zomertijd weer is ingegaan komen aan vele wintermaandactiviteiten een einde. Zo 

ook het maandelijks klaverjassen van Café De Poarte. Al eerder hebben we melding 

gemaakt van een iets andere opzet van het nu afgelopen seizoen. We hadden ervoor 

gekozen om over het hele seizoen een totaalscore bij te houden van alle deelnemers. 

Diegene die aan het einde de meeste overall punten heeft weten te verzamelen zou 

beloond worden met een extra prijs. Het werd al vrij snel duidelijk dat het ging om 3 

deelnemers die uit zouden moeten gaan maken wie er eerste zou gaan worden. Hier de 

volgorde van 10 naar 1. Het zou iets teveel ruimte in beslag nemen om van alle 

deelnemers de totaalstanden te geven, vandaar dat we ons hebben beperkt tot de 10 

best geëindigde. 10 Cor van der Mei, 23.750, 9 Jetze Andringa, 25.468, 8 Monique 

Andringa, 26.180, 7 Jannes de Boer, 26.357 punten, 6 Gerrit Ynema, 26.789, 5 Piet van 



Schepen, 27.769, 4 Pieter Lolkema, 29.989, 3 Cor van Dijk, 35.725, 2 Theo Palma, 

38.929 en 1e en dus winnaar Appie Klooster met maar liefst 42.884 

punten. Nogmaals gefeliciteerd. 

We willen iedereen die mee heeft gedaan bedanken en hopen jullie aankomend seizoen 

weer te mogen begroeten. Rest ons niets anders dan u allen alvast een goede zomer 

en fijne vakantie te wensen. Als de tijd daar is hoort u wel weer van ons, want het is 

altijd een gezellige happening en met een klein beetje wedstrijd element erin ook nog 

wel een spannend. 

De activiteitencommissie van Café De Poarte Berlikum. 

 

 

 

Concert 25 september 2010 

Op 25 september om 20.00 uur a.s. zal er een prachtig concert zijn in de Kruiskerk. 

Aan dit concert zullen 3 organisten meewerken te weten Tjeerd Lautenbach, 

Alef Wiersma en Frans Zwart. Zij zullen, ieder op zijn eigen wijs het orgel bespelen. 

Ook zal de groep „Collage‟ uit Dokkum hun medewerking verlenen. 

Vocaal ensemble Collage is een enthousiaste groep amateur zangers en zangeressen, die 

zich vol overgave op een groot aantal muziekstijlen stort. „Veel van het zelfde‟ zult u in 

het repertoire dan ook niet tegen komen. Van klassiek tot pop, volksliedjes, negro 

spirituals, evergreens, a capella gezongen of nummers met piano begeleiding. 

Collage werd in december 1990 opgericht door dirigent Sipco Soorsma, die nog steeds de 

muzikale leiding heeft. Hij streeft met „zijn‟ ensemble naar originaliteit en een hoog 

niveau. 

In al die jaren heeft men een groot aantal optredens in binnen- en buitenland verzorgd: 

in kleine kerkjes en grote concertzalen, in sporthallen en dorpshuizen, solo of afwisselend 

met andere musici maar altijd met een aanstekelijk enthousiasme. 

 

Wij willen dit concert van harte bij u aanbevelen, noteer alvast de datum 25 september 

in 

uw agenda, het zal echt de moeite waard zijn, u zult er beslist geen spijt van krijgen. 

De Orgelconcert Commissie 

 

 


