
WEBEDITIE OP ‘E ROASTER, MEI 2011 
 

 

 
Color of Winterguard, wat is dat? 

Spreek je over majorettes dan weet iedereen wel wat je bedoelt. Laat je de 

term Winterguard of Colorguard vallen is de kans op onbegrip groot. Hoog tijd 

om daarin verandering te brengen en om deze swingende sport, die ook in 

Berltsum wordt beoefend eens in de schijnwerpers te zetten. Wie kun je dan 

beter vragen voor een interview dan Esther Metzlar, instructrice van de Guards 

in Berltsum, onderdeel van De Bazuin.  

  

Oneerbiedig gezegd laat de Winter/Colorguard zich kenschetsen als een soort veredelde 

majorette. Het grote verschil zit hem in de materialen. Zo is voor de majorette de baton 

het hoofdattribuut. De Guards stelen de show met vlaggen, sabels en rifles. Het laatste 

verraadt de herkomst van de sport, Amerika. De Colorguards pieken in het 

zomerseizoen, met optredens in combinatie met een showband. ‟s Winters gaat het 

oefenen gewoon door en meten de groepen zich aan elkaar in een onderling 

competitieverband, Winterguard genoemd.  

  

Esther Metzlar (23) van Wommels geeft leiding aan de Guards in Berltsum. Ze is een 

bezige bij met een passie voor deze tak van sport. Op haar zesde kwam ze bij de 

majorettes van Euphonia in haar woonplaats. Toen ze twaalf was begon ze de leiding al 

te helpen en gaandeweg ging ze zelf voor instructrice leren. Na de eigen vaardigheid 1, 2 

en 3 voor majorettes deed ze nog de kader I opleiding, waarin het accent op didactiek en 

psychologie lag. Nu is ze al weer vijf jaar instructrice in Wommels. In Berltsum is ze met 

haar vierde seizoen bezig, waarvan de eerste twee als instructrice van de majorettes. In 

beide dorpen is de switch van majorettes naar Color/Winterguard gemaakt. “Eigenlijk 

had ik Berltsum vorig jaar opgezegd”, vertelt Esther, “omdat ik het te druk heb met mijn 

studie”, maar toen Berltsum qua leiding in de problemen kwam heeft ze de draad weer 

opgepakt. Om vervolgens in een paar maanden tijd de meiden klaar te stomen voor de 

wedstrijden. Dat haar gekozen thema „Nightmare‟ geen nachtmerrie is geworden, heeft 

Esther mee te danken aan de welkome hulp Arran Bakker. En niet te vergeten de 

moeders die hebben meegeholpen om de kleding te maken. 

  

Discipline, dansen, inleven en acteren samenvatten in een thema 

“Het leuke van lesgeven vind ik dat je heel veel positieve energie terugkrijgt van de 

kinderen. Wat ik ook heel belangrijk vind is dat ze lol in de sport hebben. Dat gaat voor 

mij boven de prestaties. Hier in Berltsum werk ik met een kleine groep van 11 leden met 



een groot niveauverschil in leeftijd. De jongste is 11, de oudste bijna 16. Voor mij is het 

een uitdaging om ze allemaal gemotiveerd te houden.”  Wie denkt dat de kunsten van de 

Guards beperkt blijven van wat we zien als ze voor de muziek uitlopen zit er compleet 

naast. De Guards worden juist getraind om complete shows te geven. Per seizoen wordt 

aan één show gewerkt. Esther pakt dat heel thematisch op. “Ik ben van de thema‟s. Dan 

kun je iets uitbeelden waar een verhaal, een gedachte achter zit. De jury is daar ook heel 

gevoelig voor.” Bij een show komen naast de beheersing van de attributen en het 

samenspel ook elementen als discipline, dansen, inleven en acteren kijken. “Dit jaar 

gaven we bijvoorbeeld een draai aan het thema Nightmare. De hele outfit wordt hierop 

ook aangepast” vertelt Esther enthousiast. De behaalde resultaten, de jurybeoordelingen 

waren erg positief, geven hoop voor de toekomst. 

  

Alhoewel er wel een wolk boven de horizon drijft. Eigenlijk is de groep te klein en 

vanwege de leeftijd moet deze volgend seizoen worden opgesplitst. Nieuwe Guards zijn 

daarom heel erg welkom. Esther kan het niet genoeg benadrukken “Er zit zoveel in deze 

sport, veel meer dan wat je op de weg ziet. Als je dansen leuk vindt, dan kun je hier 

helemaal je hart ophalen. En je hoeft echt geen meisje te zijn. Ook jongens kunnen 

meedoen.”  

Tot de zomervakantie oefenen de Guards in de loods van Klaas Zijlstra, op donderdag 

van 18.30 – 20.30 uur. Ben je nieuwsgierig of zoekt u als ouders een inspirerende sport 

voor uw kroost, kom dan kijken of meedoen in de open lessen. Deze worden gegeven 

op 23 en 30 juni van 18.30-19.30 uur. Color/winterguard is voor kinderen vanaf zes 

jaar. De Guards zijn ook in actie te zien tijdens de voorjaarsfair op KBS De 

Fûgelsang, donderdag 19 mei. 

RIA  

  

 

 

Minsken mei in ferhaal 

Mensen van verschillende pluimage, oude mensen, jonge mensen, velen hebben een 

verhaal, vanuit verschillende invalshoeken. Als redactie van Op ‘e Roaster gaan we op 

(be)zoek bij (naar)  mensen van wie wij denken dat ze een verhaal hebben, dat onze 



lezers interessant vinden. Heeft u tips voor deze rubriek, dan zijn deze welkom bij de 

redactieleden. Deze maand het verhaal van Maartje van Sluis 

Maartje van Sluis schrijft geschiedenis 

Waar velen onder ons al grote moeite ondervinden om de naaste familie in het juiste 

kader te plaatsen, daar gaat Maartje van Sluis een paar flinke familiare stappen verder 

om de genealogie van haar ouders en voorouders in kaart te brengen. Deze dadendrang 

bracht haar tot aan nu toe tot het publiceren van maar liefst drie boeken over haar 

familie. In 2005 verscheen haar boek over de familienaam Poortstra, in 2008 het boek 

over Johannes Stellingwerf en Froukje La Fleur en pas geleden de verschijning van 

alweer haar derde boek over de familienaam Norder. Maartje van Sluis mag dan ook 

graag naast het beroepsmatig napluizen van informatieve opdrachten eveneens als 

vrijetijdsbesteding de familiestamboom  van haar eigen voorgeslacht tot in de finesses 

uitzoeken. Een eigenschap die zij overduidelijk van haar moeder overerfde en dat haar 

gaandeweg steeds meer in beslag kreeg. “Myn mem hat in grutte samling fan 

roubrieven, advertinsjes, bertekaartsjes, foto‟s en neam mar op. In hiele skat fan 

ynformaasje wêr ik goed mei út de fuotten koe foar it begjin fan myn ûndersyk nei de 

genealogy fan myn famylje.” 

 

Maartje van Sluis, geboren en getogen in Dongjum, bracht haar jeugd door op de 

boerderij waar haar ouders een gemengd bedrijf bestierden. De boerendochter volgde 

niet de beroepsgenealogie van haar ouders om boerin te worden maar ging reeds  op 

haar 18e  op kamers in Groningen wonen om de Bibliotheek Academie te volgen. Een 

twee jarige HBO studie om opgeleid te worden tot bibliothecaresse en een richting die al 

een indicatie aangaf naar haar interesse in de dienstverlenende informatieve sector.  

“Dat fyn ik dan ek it moaiste om te dwaan. Minsken helpe yn bygelyks hun syktocht nei 

allerhanne ûnderwerpen.” Alweer 34 jaar lang is Maartje van Sluis actief in het 

bibliotheekwezen en dit in een grote diversiteit van werkzaamheden en in verschillende 

geledingen van haar beroep. Naast het baliewerk namelijk ook het verstrekken van 

digitale informatie voor klanten, toezicht op het systeembeheer en in bepaalde perioden 

aan de Friese Poort lesgevende op MBO niveau voor de bibliotheekopleiding. “Ik ha 

altydn in grutte ôfwikseling yn myn wurk en sa bin ik stadigens hiel fertroud wurden mei 

de kompjûter en kin sa ek myn kennis dêrfan oerbringe nei de klanten ta. It behearskjen 

fan de kompjûter is yndie sa mei de tiid groeid en komt my ek foar myn famylje 

ûndersyk goed fan pas.”  

 

In verschillende vestingen is Maartje van Sluis werkzaam geweest maar de laatste 

vijfentwintig jaar is Leeuwarden toch enigszins haar vaste werkplek geworden. Maar de 

belangstelling en liefde voor haar werkzaamheden in de bibliotheek namen een nog 

grotere vlucht met haar groeiende interesse in haar familiegeschiedenis. Met een mooi 

woord: Genealogie waarbij familiestambomen van ouders en voorouders tot in de details 

worden uitgezocht totdat het spoor niet meer verder gaat. Ondermeer met de vragen: 

Hoe is de familienaam ontstaan en uit welke streek is de familie oorspronkelijk afkomstig 

met alle wetenswaardigheden die daaraan zijn verbonden zoals huwelijken, scheidingen, 

geboorten, familievertakkingen en soms vreemdsoortige historische gebeurtenissen. 

Kortom voldoende ingrediënten voor diepgaand genealogisch onderzoek door een fervent 

familiespeurder. “Rûn 2002 begûn myn ynteresse yn myn famylje skiednis hieltyd grutter 

te wurden en dat wie foar my it sein om my dêr mear yn te ferdjipjen.” Aanvankelijk 

vond Maartje veel informatie bij haar moeder die een historische schat aan 

familieberichten had verzameld. Een goed begin van haar zoektocht naar haar 

familieverleden, maar niet toereikend voor een compleet beeld. Andere 

informatiebronnen werden onder andere gevonden in “TRESOAR” dat met een rijk archief 

aan genealogische bronnen en vele geschiedkundige teksten een grote bijdrage levert 

aan de totstandkoming van haar boeken. Daarbij zijn ook de gemeentearchieven van 

grote waarde, echter met de restrictie dat informatie over geboorte, sterfte en 

huwelijken een bepaalde periode “beschermd” is en niet wordt vrijgegeven. Door middel 

van het speciale stamboomprogramma “ÂLDFAER”, van Friese oorsprong overigens, 

verzamelt Maartje de gegevens bij elkaar om uiteindelijk  een compleet verhaal te 



maken. Tot nog toe verschenen Maartje haar uitgaven met een vast ritme en verloop van 

drie jaar (2005, 2008 en 2011) waarbij de ideeën voor een vervolg alweer beginnen te 

borrelen om daarmee de familiecirkel rond te maken. En dat is voor Maartje dan ook de 

grote uitdaging in deze hobby. Haar familie geschiedenis in kaart brengen, waarbij niet 

alleen de jaartallen en namen van belang zijn, maar ook de verhalen achter de personen 

die zo mogelijk weer een verklaring geven van bepaalde gebeurtenissen in het verloop 

van een familie stamboom. Zoals in haar eerste boek dat verhaalt over de Familienaam 

Poortstra, de afstammelingen van Jacob Sipkes (van Maartje haar vaders kant) Door 

toedoen van Keizer Napoleon werden  in 1812 de achternamen verplicht en dit noopte de 

bevolking tot enige creativiteit. De naam Poortstra werd door de nazaten van de in 1803 

gestorven Jacob Sipkes aangenomen en was waarschijnlijk verwant aan  de “Poort van 

Achlum”, waarbij de poort als gezichtsbepalend object vóór de boerderij gesitueerd was.  

Dat zijn dan ook van die opzienbarende uitkomsten in een lange zoektocht naar 

gegevens.  

 

En dan nu in 2011 haar derde boek, het onderzoek naar de stamvader van de familie 

Norder (van haar moeder haar vaders kant). Een naam die waarschijnlijk van de Duitse 

stad Norden afkomstig is en in Frans Johannes zijn stamvader kent. Deze Frans Johannes 

vond werk in Friesland als “Hannekemaaier” (grasmaaien met de zeis als seizoenarbeid) 

en heeft hierbij zijn latere vrouw ontmoet, is daarna getrouwd en in Nederland 

woonachtig gebleven waarna Frans Johannes  uiteindelijk in de scheepsbouw zijn 

employee vond. Hun kinderen hebben na 1812 de achternaam Norder aangenomen en 

hiermee weer een stukje familiegeschiedenis tot stand gebracht. “Dêr leit dan ek myn 

interesse en hobby. Ik fyn it prachtich wurk om te dwaan en je dogge dêr ek noch oaren 

in grut plezier mei.” Maar ook aangrijpende verhalen komen door haar onderzoek boven 

tafel. Zoals het verhaal in haar familie van de arbeider die met de boerendochter omging 

en moesten trouwen. Na een jaar overleed de moeder en de boerderij die zij geërfd 

hadden ging met alle toebehoren terug naar de familie waarbij zelfs de tafelstoel door de 

vader uit de inboedel moest worden teruggekocht! Dit zijn dan de spraakmakende 

verhalen die Maartje nog uit de mond van familieleden heeft gehoord en opgetekend. 

Want samen met haar man Jacob worden er ook veel familiebezoekjes, bekend en 

onbekend,  ondernomen om informatie op papier te krijgen. “Troch ûndersyk kom je op 

nammen fan famylje dy‟t je oars net koene. By de persoanen dy‟t noch libje besykje ik 

noch op besite te gean om harren ferhalen fêst lizze te kinnen.” In haar zoektocht naar 

informatie heeft Maartje dan ook veel steun van haar man Jacob die zelf ook boeken 

schrijft maar dan over Theologie en Filosofie. Daarbij is Jacob van Sluis werkzaam bij de 

Rijks Universiteit van Groningen in de universiteitsbibliotheek en bij TRESOAR, en dat 

sluit weer perfect aan bij hun gezamenlijke interesses. “By de boekpresintaasje  yn “Ons 

Huis” yn Bitgummole ha ik myn tredde boek dan ek oanbean oan Jacob, want sûnder syn 

stipe hie ik it nea safier brocht.” Nu zelfs met drie uitwonende studerende kinderen is er 

blijvend veel tijdverdrijf met al haar werkzaamheden en allerminst de gelegenheid om 

eens ontspannen achterover te leunen. Haar baan als bibliothecaresse, de genealogie van 

haar familie met het wellicht in het verschiet liggen van een vierde boek, het duo 

scribaschap samen met Ria Algra en de ontspanning van het tuinieren. Maartje van Sluis 

zit dus nooit stil en heeft met haar “genealogische genen” in één decennia voor haar 

familie, en zichzelf uiteraard, baanbrekend werk verricht en letterlijk en figuurlijk 

geschiedenis geschreven!  (meer informatie is te vinden op haar stamboomwebsites: 

www.familienorder.blogspot.com, www.johannesenfroukje.blogspot.com , 

www.familiepoortstra.blogspot.com)                                                                                                                    

JAN JOOSTEMA 

 

 

 

http://www.familienorder.blogspot.com/
http://www.johannesenfroukje.blogspot.com/
http://www.familiepoortstra.blogspot.com/


De hoofdprijs voor de uitvoering van de musical ‘Auditie’ door groep 8 van de 

Fûgelsang  

In een daverend slotspektakel lieten de leerlingen van groep 8 zien te beschikken over 

grote acteertalenten. In een musical vol zang, humor en improvisatie hielden de zeer 

jong volwassenen de vaart er goed in en met enthousiasme werd weer een hoogtepunt in 

hun leven gevierd en met enige weemoed een periode in hun leven afgesloten. Volgend 

jaar naar de grote school en op een avond als deze toch met het besef dat een leerrijk 

leven aan de Fûgelsang bijna ten einde is. En dan de musical “AUDITIE”, prachtig 

uitgevoerd door de leerlingen van groep 8 en met Corné Tuinenga in de rol van “Meester 

van der Bij” die als begeesterend leraar zijn pupillen klaarstoomt voor een krachtmeting 

in het doen van een auditie met als inzet het verwerven van de hoofdrol! Dit spreekt de 

leerlingen wel aan en met groot gevoel voor drama en competitie werpen zij zich in de 

auditie strijd. Van “OPERA” tot swingende “ROCK EN ROLL” wordt op het toneel hun 

veelzijdige talenten ten beste gegeven, dit ten overstaande van een zeer deskundige jury 

die hier en daar wel gevoelig blijkt voor enige beïnvloeding en omkoperij. Hitkrakers en 

kledinglijnen passeren in hoog tempo de revue totdat bij het eindoordeel van de jury 

blijkt dat voor alle leerlingen de hoofdprijs klaar ligt omdat zij binnenkort toch niet meer 

deel uitmaken van groep 8 maar de grote stap ondernemen naar de grote school! Een 

uitkomst waar een ieder mee kan leven en voor allen een “happy end”. Dan is er nog 

even een woord van dank voor de spelers, begeleiding, verzorgers van kleding en make-

up en andere vrijwilligers voordat de storm in dit potentiële groepje van de 

“toekomst”van Berlikum in alle hevigheid losbarst. In een oud Polygoon journaal zou het 

als volgt kunnen zijn verwoord: “En dan een schitterende vreugde uitbarsting der 

jeugdigen. Na alle inspanning en sensatie die hen tot dit moment in beslag had genomen 

konden onze jongeren zich volledig overgeven aan een grote vorm van blijdschap. Ook 

nog ene keer mocht de titelsong ten gehore worden gebracht waarna onze jeugdigen zich 

tegoed mochten doen aan een heerlijk patatje en een lekker glaasje ranje. Mogen wij 

hopelijk nog lang plezier hebben van deze uitgelaten lieden die onder het toezicht en een 

gulle lach van ouders, familieleden en vrienden weer een mijlpaal in hun leven hebben 



verworven. Het bleef nog lang onrustig in het rustieke “HEECHHOUT”!!                                                                                                                                               

JAN J 

 

 

Waardering voor SBB, maar communicatie moet beter 

Tijdens de discussieavond van de Stichting Berlikumer Belangen met de inwoners en 

donateurs wordt vooral waardering uitgesproken voor het werk en resultaten van de vele 

activiteiten tot nog toe.  Daarnaast zijn er meerdere bezwarende reacties te horen. Deze 

komen vooral voort uit de manier waarop de communicatie omtrent de besluitvorming 

plaats vindt met de inwoners.   

 

Vanuit bepaalde richtingen binnen de gemeenschap is eerder aangereikt dat dit mogelijk 

voortkomt uit het gegeven dat er sprake is van een stichting waarvan een bestuur een 

eigen verantwoordelijkheid heeft. Een verenigingsvorm zou beter zijn omdat een bestuur 

zich dan moet verantwoorden naar de leden en bij besluitvorming instemming van de 

leden nodig is.  

Tijdens de inleiding van deze discussieavond geeft de 80-jarige oud-voorzitter en erelid, 

de heer F. Visser een beeld van vroegere discussies en de reden waarom in 1969 de 

toenmalige vereniging van dorpsbelang  (opgericht in 1894) is opgegaan in de stichting.  

De keuze is vooral voortgekomen uit het gegeven om sneller en effectiever te kunnen 

handelen, ook als rechtspersoon. Het voordeel van deze rechtsvorm is vooral van belang 

geweest bij de opzet en inrichting van het sportcomplex “De Koekoek” en activiteiten 

rond Hemmemapark en Hemmemastate.  Er was destijds dus sprake van een 

weloverwogen keuze in het belang van het dorp. Tot aan de dag van vandaag kunnen we 

als inwoners  nog elke dag genieten van de resultaten. De heer Visser geeft verder aan 

dat vooral de bezetting van de diverse bestuursfuncties in de loop van de jaren een 

probleem is geweest. Het is steeds een moeizame zaak geweest om potentiële 

bestuursleden te vinden en te behouden.  

 

Als toenmalige opvolger van de heer Visser kwam de heer Aagtjes aan het woord. Onder 

zijn voorzitterschap werd in 1994 besloten om binnen de bestaande stichtingstructuur  

een doelmatiger en slagvaardiger opzet te realiseren. Het toenmalige bestuur was groot 

en daardoor niet altijd overzichtelijk. Men  ging dan ook  over tot het “vitaliseren” van 

het bestuur. Doel was om meer duidelijkheid te geven richting bedrijven en politiek, en 

een actievere rol te spelen naar de inwoners. Binnen een jaar tijd werd met behulp van 

werkgroepen een omslag binnen het bestuur van de stichting gerealiseerd. De heer 

Aagtjes geeft als reactie op vragen aan, dat de toenmalige opzet van de 

bestuursstructuur vandaag de dag niet altijd even duidelijk  en zichtbaar is. Wel is vaker 

de discussie gevoerd omtrent de status; vereniging  c.q.  stichting. Maar ook toen is door 

een goede uitleg omtrent het belang van een juiste  juridische status  de discussie 

correct afgerond. 

 

In de discussie die volgt wordt herhaaldelijk duidelijk dat het huidige bestuur van SBB en 

bestuursleden van de verenigingen in Berlikum met regelmaat op verschillende sporen 

zitten. Hierdoor lijkt het of de belangen tegengesteld zijn. Hierover doorpratend komt 

steeds weer naar voren dat er onvoldoende overleg is tussen alle partijen. Door dit 

gegeven wordt  steeds duidelijker dat er antwoord moet komen op de vraag: Wat kunnen 

we verbeteren?  

Hoewel de voorzitter aangeeft deze vraag  in alle openheid tijdens deze avond te 

behandelen bestaat de indruk dat de eigen betrokkenheid voor hem een belemmering is. 

Bij diverse onderwerpen stagneert de discussie. Hiermee wordt dan ook een belangrijke 

kans gemist, om meer rendement uit deze bijeenkomst te halen.  De aanwezigen zijn 

bereid om een positieve bijdrage te leveren. Het blijkt ook uit de waardering die 

regelmatig voor de huidige bestuursleden wordt uitgesproken.  

Een onpartijdige gespreksleider kan een volgende keer mogelijk meer rendement uit de 

bijeenkomst  halen en meer positieve onderwerpen en ideeën boven tafel krijgen.  

Verder wordt als idee aangereikt om opnieuw met (project)werkgroepen te gaan werken.  



Vanuit het huidige bestuur wordt het betreurd dat ze niet worden betrokken in alle 

initiatieven die door verenigingen worden opgepakt. Wederzijds kan men meer aan 

elkaar hebben.  Er is nu af en toe een spagaat nodig om de diverse belangen te 

behartigen. 

Vanuit de bijenkomst wordt  geadviseerd  om te werken met een onafhankelijke 

adviesgroep.  Deze kan advies uitbrengen aan het bestuur van SBB.  De verenigingen 

hebben hier belang bij en zullen ongetwijfeld hun bijdrage willen leveren. Hierdoor kan er 

weer vertrouwen worden opgebouwd.  

Door voorzitter Mathe van Hout  wordt de avond afgerond met de toezegging dat na de 

vakantie een nieuwe bijeenkomst wordt georganiseerd. In die bijeenkomst zal ook een 

stemming plaatsvinden omtrent de rechtsvorm. Het bestuur zal de uitslag van die 

stemming respecteren.  Met dank voor het meedenken worden de deelnemers aan deze 

avond bedankt. Samen kunnen we de dorpsvisie weer oppakken en dat als leidraad naar 

de toekomst hanteren.  

Dick 

 

 

 

It Berltsumer Rûntsje 

De Berltsumer Merkedagen van 23 tot en met 26 juni krijgen dit jaar extra 

kleur. Dit met wielerwedstrijd ‘It Berltsumer Rûntsje’, georganiseerd in 

samenwerking met WV Snits. Naast de gebruikelijke kermisactiviteiten zijn er 

drie avonden gratis livemuziek in de feesttent op sportcomplex de Koekoek, 

wordt er gevolleybald en is er weer de traditionele herenhoofdklasse 

kaatspartij.  

 

Donderdagavond 23 juni begint de kermis al te draaien met een euro avond. Op 

vrijdagmiddag en zaterdag tot 18.00 uur, kunnen de jongste kinderen gratis in de 

draaimolen, mogelijk gemaakt door Undernimmend Berltsum-Wier. Het stratenvolleybal 

is niet meer weg te denken op de vrijdagavond. Na dit buurten spektakel laat de band 

Alice Springs zijn muzikale klanken horen en worden we verrast door een afwisselend 

repertoire van rock en roll en oude klassiekers.  

Zaterdag staat in het teken van sport. Om 12.00 uur begint de kermis kaatspartij, 

waarbij gekaatst wordt met een zachte bal. Ook de jeugd wordt niet vergeten. Ben je 

tussen de 6-12 jaar, dan heeft de activiteiten commissie van SC Berlikum een leuke 

middag voor jou. Van 13.00 uur tot 16.00 uur kun je meedoen aan allerlei actieve spellen 

op het voetbalveld. 

Voor de mensen die liever een kaartje leggen is er weer ruimte om te klaverjassen. 

 

Met als primeur op de zaterdagavond, hebben we in samenwerking met WV Snits een 

criterium " It Berltsumer Rûntsje"  georganiseerd. Een wielerwedstrijd door ons mooie 

dorp. 

Om 19.00 uur zal het startschot klinken vanuit de Kwekerijleane. Na een uur en 5 rondes 

krijgen we te zien wie de snelste wielrenner is van deze avond.  

De prijsuitreiking van al deze activiteiten vindt plaats in de feesttent op het kaatsveld, 

waarbij we kunnen nagenieten van topentertainment zonder grenzen. Het motto van de 

band Off Limits die ons, door hun enthousiasme en enorme muzikaliteit, ons feest zal 

doen laten slagen. 

Met de vertrouwde soepgeuren van onze eigen huiskok Jan Bruinsma, zal op zondag om 

12.00 uur het Herenhoofdklasse kaatsen beginnen 

Het feestweekend wordt 's avonds afgesloten door ons eigen Berltsumer duo Die Twa.  

Tot ziens op 23,24,25 en 26 juni. 

 

 

 

Fancy Fair CBS De Fûgelsang Berltsum 

19 mei, 16.30 uur / 20.00 uur 



Bijna is het zover: De fancy fair op De Fûgelsang. Wat is er allemaal te doen? 

barbecue met terras / springkussen / kinderspeelgoed en kledingkraam / verkoop 

overtollige schoolspullen / een ritje op een pony / draaiend rad/ grabbelrok / open 

podium / diverse spelletjes voor jong en oud / en…………een optreden van DIE TWA 

U komt toch ook?! 

 

Gratis schoolfruit voor CBS De Fûgelsang 

Vanaf maandag 18 april is  het schoolfruit programma gestart. Alle kinderen ontvangen  

gedurende 10 weken drie dagen per week gratis fruit op school. Het EU schoolfruit 

programma wordt gefinancierd vanuit de Europese Unie, het Productschap Tuinbouw en 

vijf sponsoren uit de groente en fruitsector, nl. The Greenery, Freshweb/schoolfruit.nu, 

Fruitschool, van Kekem Fruit en Willem & Drees. Het programma wordt ondersteund door 

het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie(EL&I) en het 

Voedingscentrum en uitgevoerd door het Productschap Tuinbouw en het Steunpunt 

Smaaklessen& Schoolgruiten.  Het doel van dit programma is dat kinderen meer 

groenten en fruit gaan eten. De leverancier van de school is Schoolfruit.nu. 

Elke dinsdag wordt het fruit vers geleverd. Deze week staan  tomaat, peer en appel op 

het menu. De kinderen en de leerkrachten zijn behoorlijk enthousiast over deze actie en 

happen zo graag samen in de pauze wat vitamientjes naar binnen. Na deze gratis periode 

bestaat de mogelijkheid om door te gaan met het schoolfruit, maar dan wel tegen enige 

betaling. 

Meer informatie kunt is te  vinden op www.schoolgruiten.nl 

 

Musical groep 8  uitgezonden in tv programma Tsjek 

Woensdagavond 20 april hebben alle 19 kinderen van groep 8 van CBS De Fugelsang een 

enorm leuke musical gepresenteerd.. De musical heette auditie. 

Niet alleen ouders en familieleden waren naar ‟t Heechhout gekomen om te zien waar 

groep 8 maandenlang mee bezig is geweest maar ook een echte camera ploeg van 

Omrôp Fryslân.. 

Inmiddels is op dinsdag 10 mei de uitzending in het programma Tsjek op de televisie 

geweest. 

De leerlingen genoten in de klas toen ze het resultaat van enkele uren opname 

gedurende 5 spannende minuten op de tv terug zagen. Niet alleen de kinderen hadden 

knap werk met hun musical geleverd maar ook de montageploeg van Omrôp Fryslân die 

van al het beeldmateriaal een leuke vlotte reportage hebben gemaakt. 

 

 

 

Themadag verkeer Berltsum 

Zaterdag 21 mei aanstaande organiseert stichting Berlikumer Belangen, samen met 

Veilig Verkeer NL en Stichting Welzijn Middelsee, voor 16 jaar en ouder een themadag 

verkeer in Berltsum. In dorpshuis ‟t Heechhout zullen de gemeente Menameradiel, Veilig 

Verkeer NL, fietsenmaker Jan Feenstra en anderen u graag meer vertellen over „verkeer‟. 

U kunt bijvoorbeeld uw rijvaardigheid laten testen met behulp van een rijsimulator. En 

een reactie- en ogentest af laten nemen bij Veilig Verkeer NL. Naast het dorpshuis vindt 

u ook een vrachtwagen van de Chauffeurs Vereniging Friesland. Deze vereniging geeft u 

graag informatie over o.a. de dode hoekspiegel. Ook kunt u een verkorte versie van de 

cursus Bijtanken & Oppoetsen volgen. “Hebt u het gevoel dat enig onderhoud van uw 

theoretische verkeerskennis en uw rijvaardigheid geen kwaad kan? Dan is deze cursus 

net iets voor u.” De workshop zal worden gegeven door Stichting Bevordering 

Verkeerseducatie. Deelname aan de workshop op 21 mei is gratis. U dient zich op te 

geven vóór 14 mei as. bij Sieta Kuipers via telefoonnummer (0518) 46 08 05 of 

s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl. Van 10:00 tot 16:00 uur is iedereen van harte welkom in 

It Heechhout, Sportleane 5 te Berltsum. De toegang is gratis. Deze dag is mogelijk 

gemaakt door de gemeente Menameradiel. Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met Ella Vis, bestuurslid Berlikumer Belangen, via SBB@berltsum.com 

 

http://www.schoolgruiten.nl/
mailto:s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl
mailto:SBB@berltsum.com


 

 

Stratenvolleybaltoernooi Berltsum  2011 

Het stratenvolleybaltoernooi in Berlikum is nog steeds een fantastisch speltakel. 

Het wordt dit jaar alweer de 24e keer dat Volleybal Vereniging Berltsum dit evenement 

organiseert en wel op vrijdag 24  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.  

Buurtverenigingen hebben reeds de opgavenformulieren en de informatie ontvangen. 

Wij, als organisatie, zijn afhankelijk van de contactpersonen die wij doormiddel 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 

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 Leo Faber, Krússtrjitte 3.  

 

 

 

Ik jou de pin troch 

een bijdrage van Alex Heitmeijer 

Begin deze maand werd ik door Heerke Osinga gevraagd om de pen over te nemen. 

Aangezien dit één van mijn favoriete items is in De Roaster, leek het mij leuk om de 

lezers eens een kijkje te laten nemen in mijn leven. In 1972 zag ik voor het eerst het 

levenslicht in Oosterwolde, als zoon van Harm en Nellie. Al snel verhuisden we naar 

Stiens, van waaruit we na vier jaar verhuisden naar het Groningse Aduard. Hier heb ik 

een plezierige jeugd gehad. In die tijd ontwikkelde ik mijn liefde voor het sporten. Ik 

voetbalde en gymde bij SV Aduard en deed verder aan tennis, hardlopen, fietsen en 

volleybal. Ik had een leuke vriendenploeg en had het prima naar mijn zin. Het was 

daarom eerst ook wel even schrikken dat mijn ouders mij vertelden dat ze graag weer 

terug wilden naar Friesland. 

 

Uiteindelijk werd het Berlikum, de plaats waar mijn moeder op de huishoudschool had 

gezeten. In 1992 kwam ik samen met mijn ouders en jongere broers Edwin, Marcel en 

Sijmon op het hoekje Boomsmastrjitte-Fûgelsang  te wonen. Die zomer ben ik direct op 

voetballen gegaan bij de plaatselijke SC. Via het voetballen leerde ik al snel veel mensen 

kennen. De Berlikumers bleken zeer vriendelijk, openhartig en makkelijk toegankelijk te 

zijn. Van stugge Friezen was absoluut een sprake. Ook viel het wel mee met de vele 

andere Groningse vooroordelen over Friezen. Hoewel ik voor de studie Fysiotherapie 

doordeweeks in Groningen verbleef, ben ik wel blijven voetballen in Berlikum, alwaar ik 

een plaats in het eerste elftal had veroverd. Daarnaast kon je leuk op stap in Hof van 

Holland, Sans Souci en destijds ook nog de Monty Bar. Tijdens het stappen heb ik mijn 

huidige vrouw Thea ontmoet en tijdens Oud & Nieuw 1994 sloeg in de Monty Bar de vonk 

over. Aangezien zij bij kapsalon Halma aan „t Skil werkte, was de stap niet al te groot om 

in 1997 in Berlikum te gaan samenwonen. We huurden eerst een woning aan de 

Sportleane. Toen ik in datzelfde jaar een vaste baan kreeg als Fysiotherapeut in MCL, 

hebben we besloten een huis te gaan kopen. Inmiddels wonen we al weer bijna 13 jaar 

aan de Eijck van Heslingastrjitte.  

 

Intussen heb ik het werk in MCL verruild voor de Fysiotherapiepraktijk van Jelle Eijzenga. 

Hier werk ik sinds 2008 full time. In de moderne, innovatieve en vooral gezellige praktijk, 



met fijne en goede collega‟s, voel ik me erg thuis. Binnen de praktijk ben ik vooral 

werkzaam met het analyseren en corrigeren van bewegingspatronen en 

revalidatietraining. Mijn specialisatiegebieden zijn de orthopedie, traumatologie, 

werkgerelateerde klachten en sportblessures. Het “ Menselijke Bewegen” speelt dus 

belangrijke rol in mijn leven. Het blijft fascinerend hoe precies en subtiel de 

samenwerking van hersenen, spieren en zintuigen is bij het uitvoeren van alledaagse 

(vaak onbewuste) handelingen. Mijn werk blijft boeiend, doordat bewegen onlosmakelijk 

is verbonden met bewustzijn en gedrag van mensen. Wie door een blessure of ziekte niet 

meer goed kan bewegen zal dat meestal kunnen compenseren, maar daar is vaak (en 

soms een ingrijpende) gedragsverandering voor nodig. Als fysiotherapeut probeer ik de 

mensen te helpen bij deze gedragsverandering. 

 

Thea en ik hebben inmiddels drie zonen: Stefan (2001), Niek (2003) en Jilmer (10 weken 

oud). De oudsten hebben het erg naar hun zin op basisschool “De Fûgelsang” en bij de 

voetbal- en kaatsvereniging. Ik zit nu twee jaar in de Medezeggenschapsraad van de 

Fûgelsang en ben leider van de E2. Ik merk dat de maatschappelijke betrokkenheid 

onder de Berlikumers groot is en dat veel plaatsgenoten zich als vrijwilliger inzetten voor 

diverse verenigingen. Eén van de vrijwilligers die het kaatsen voor de jeugd mogelijk, en 

zeker ook aantrekkelijk, maakt is Tsjerk Kooistra. Gezien zijn toewijding voor de 

(jeugd)kaatssport, denk ik dat hij een leuk stukje kan schrijven voor de volgende “ik jou 

de pen troch”. 

 

 



 
Verloting ten bate van Verbouwing 

Tussen 12 en 19 april zijn de vrijwilligers van It Piipskoft bij u aan de deur geweest om 

loten te verkopen. We hebben een verloting opgezet met als doel om de opbrengst te 

besteden aan de verbouwing van de toiletten in de jeugdsoos in Berlikum. Na 30 jaar 

trouwe dienst is onze huidige toiletvoorzienig wel toe aan een flinke opknapbeurt. De 

opbrengst van de zal geheel gebruikt worden voor de geplande verbouwing die hopelijk 

deze zomer zal plaatsvinden. Voor deze grote verbouwing is er meer geld nodig en 

daarom hebben wij ook diverse instanties benaderd om het benodigde bedrag bij elkaar 

te krijgen. Inmiddels hebben we 2000 euro gekregen van St. Donatie 

Dorpsgemeenschappen Berlikum/Wier voor de aanschaf van een nieuwe cv ketel en 

droogloopmat.  

Op 20 april heeft (de notaris) de winnaars uit alle deelnemers getrokken. De eerste prijs 

is gewonnen door A. Herrema, een waardecheque van €300 bij Landal Greenparks. De 

tweede prijs, een dinerbon ter waarde van €100 bij de Walrus in Leeuwarden is 

gewonnen door P. Wassenaar. Tot slot heeft W. Groen, de derde prijs gewonnen, een 

levensmiddelenpakket ter waarde van €50 van de Spar in Berlikum. Van harte 

gefeliciteerd!!  

Wij willen u allen bedanken voor uw steun. Tevens willen wij iedereen bedanken die deze 

verloting mogelijk heeft gemaakt! Via onze website kunt u de vorderingen wat betreft 



onze verbouwing volgen. Ook voor meer informatie over onze jeugdsoos en haar 

activiteiten verwijzen wij u naar www.piipskoft.nl  

 

 

Afsluiting van het Piipskoft seizoen  

Nog een paar weken en dan begint voor It Piipskoft alweer de zomerstop. Maar nog niet 

helemaal getreurd, want er staan nog wat leuke dingen op de planning!  

Avondvierdaagse 7 t/m 10 juni 

Twee weken later is het alweer tijd voor de jaarlijkse avond 4 daagse, op 7,8,9 en 10 

juni. Binnenkort volgt hierover meer informatie, maar zet je wandelschoenen alvast maar 

klaar voor de 5 of 10 kilometer. Vrijdag 10 en zondag 12 juni zijn we gesloten, i.v.m. de 

avondvierdaagse en Pinksteren.  

Schuimparty 

Dat willen we een week later, op 17 juni graag goedmaken met een schuimparty!! 

Traditioneel sluiten we elk jaar het seizoen af met een schuimparty waarbij er aan het 

einde van de avond meer schuim thuiskomt dan kinderen. Doe wel even je oude kleren 

en schoenen aan en neem een warme jas mee!  

Piipskoft Kamp 

En dan tot slot, op 29 en 30 juni willen wij de kinderen u weer twee daagjes uit handen 

nemen voor It jaarlijkse Piipskoft kamp! Wat er precies gaat gebeuren is nog een beetje 

geheim, maar we zullen snel meer bekend maken!  

 

Kijk voor meer informatie over alle activiteiten, ook de avond vierdaagse, of voor foto‟s 

van ons orange party op www.piipskoft.nl. 

 

 

 

 
De Berltsumer Beagles presteren top! 

Afgelopen zaterdag 16 april zijn De Berltsumer Beagles naar Marsum geweest. Hier vond 

het Rabo Jeugdfestival Menameradiel 2011 plaats. Dit wordt ieder jaar georganiseerd 

door de Stichting Federatie voor Muziekverenigingen in Menameradiel. En wat hebben de 

Beagles weer van zich laten horen !!!!! Het optreden is beloond met een tweede prijs !!!! 

Dit alles onder de bezielende leiding van Syde van der Ploeg. 

We doen hier een greep doen uit het juryrapport. 

 "Lekkere spetterende opening, goede klank en samenspel. Prima drummer.  Dit orkest 

heeft een goede discipline, geen gerommel op het podium, goede concentratie. Heel 

humoristisch gebracht, ondanks de komische artiest blijft de begeleiding punctueel. Een 

verzorgd optreden !!" 

Wij zijn natuurlijk trots op deze prestatie en hopen dan ook dat de prijzenkast vol zal 

raken.   

Ieder jaar is het ook mogelijk om solo van je te laten horen. Hierbij is door Evert 

Veldema de aanmoedigingsprijs categorie studerend voor A gewonnen en heeft Lisanne 

Terpstra de tweede prijs categorie B-C-D in de wacht gesleept. Een top-prestatie !!! 

Voor meer foto‟s van deze dag zie www.korpsen-menameradiel.nl. 

 

 

 

http://www.piipskoft.nl/
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Een noot van ‘Klimop’ 

Het voorjaar is volop zomers begonnen en dat betekent voor de Klimop nog een aantal 

weken te gaan en dan hebben we weer ons jaarlijks Koffieconcert voor de Jeugd. Dit 

jaar zullen het schoolproject, die plaatsvindt op Lyts Libben, de Berltsumer Beagles en de 

leerlingen van Klimop hun noten laten klinken op zondag 19 juni a.s. om 11.00 uur in 

D’ Ald Skoalle te Wier. Natuurlijk mogen de drumband en de fanfare ook wat van zich 

laten horen als de jeugd het toe laat..... Dus heiten, memmen, pake‟s, beppe‟s, vrienden, 

buren en etc. noteer de datum in de agenda en komt 19 juni allen naar Wier! 

Een paar weken voor dit concert, zaterdag 21 mei gaat de fanfare naar het Gouden 

Spiker Festival in Ureterp, we zullen erg ons best doen en we brengen u op 19 juni op 

de hoogte of we een Spiker mee naar huis hebben genomen. We gaan er voor!!  

Maar voor dit alles komen we eerst op 17 mei a.s. bij u langs met de collectebus voor de 

Anjercollecte. Dit onder muzikale begeleiding natuurlijk. 

Tot ziens op 19 juni in Wier. 

Muziekvereniging Klimop 

 

 

 

Amerikaanse musici komen naar Fryslân 

Concert in de Berltsumer Vermaning, zondag 22 mei 

In de laatste week van mei 2011 komen drie Amerikaanse doopsgezinden van 

Zwitserse afkomst naar Fryslân. Zij maken een rondtoer door onze provincie en 

zullen in totaal 10 klassieke concerten houden. Op één na allemaal in de 

plaatselijke doopsgezinden kerken (Vermaningen). Zondag 22 mei zijn de 

musici te beluisteren in de Berltsumer Vermaning. Het concert begint om 15.00 

uur.  

In het kader van het Doopsgezinde jubileumjaar 2011 is het gelukt om drie jonge 

Amerikaanse klassieke musici naar Fryslân te halen. Deze drie jonge musici zijn de 

nazaten van Zwitserse doopsgezinde vluchtelingen die rond 1711 – dit jaar 300 jaar 

geleden - hun land vanwege geloofsredenen ontvluchtten. Zij kwamen onder meer naar 

Nederland en werden destijds opgevangen in de Doopsgezinde gemeenschappen van 

Sappemeer, Deventer en Leeuwarden. Kent u bijvoorbeeld het Zwitserswaltje in 

Leeuwarden? Dan weet u nu gelijk waaraan die straat zijn naam ontleent. 

De drie jongemannen zijn afkomstig uit de staat Pennsylvania en hebben gestudeerd op 

de Eastern Mennonite University. Alle drie zijn ze klassiek geschoold en maken deze 

zomer een rondreis door Europa. Twee van hen spelen piano, eentje speelt viool en 

altviool. Bovendien zingen twee van de jongemannen: bariton en tenor. Zij brengen in 

wisselende samenstelling diverse muziekstukken ten gehore. Van Bach tot Britten en van 

Chopin tot Prokofieff. Ook worden werken van Martin Luther en Menno Simons gespeeld.  

Heeft u belangstelling? Kom naar een van de concerten. Hoor het verhaal over de 

Zwitserse vluchtelingen en luister naar de klassieke muziek. Er wordt in enkele gevallen 

een kleine entreeprijs gevraagd of er is een collecte na afloop van het concert. 

 

 

 

Voetbalkamp op velden SC Berlikum 

Op de velden van SC Berlikum gaat het nieuwe voetbalseizoen voortvarend van 

start!  Er wordt een voetbalkamp georganiseerd voor de voetballende jeugd in 

de regio Noord-West. RB Soccercamps organiseert in Berlikum van 22 augustus 

t/m 26 augustus 2011 een uniek voetbalkamp voor de jeugd van 8 tot en met 

14 jaar. 

Het gaat hierbij om jongens en meisjes die naast de ontwikkeling bij hun eigen club zich 

individueel willen verbeteren in hun voetbalvaardigheden. Het doel hierbij is dat alle 

deelnemers beter leren aanvallen, verdedigen en omschakelen. Ook techniektraining 

wordt hierbij natuurlijk niet vergeten. De geoefende vaardigheden worden toegepast in 

positiespelen, partijspelen en in een 4X4 toernooi en 2X2 beachsoccer toernooi. Voor dit 



laatste onderdeel wordt er een heus strand aangelegd. 

 

Het is een kwalitatief hoogstaand trainingsprogramma op technisch en tactisch gebied. 

RB Soccercamps selecteert hiervoor de beste trainers uit Nederland en uit de regio, waar 

de voetbalkampen worden gehouden. Dit zijn allemaal trainers die werkzaam zijn in de 

top van het jeugd- en amateurvoetbal. Zij worden speciaal door RB Soccercamps 

opgeleid en staan onder leiding van Rene Bouma. Iedere deelnemer krijgt aan het einde 

van de week verbeterpunten mee waar hij of zij zich bij de eigen club gedurende het 

komende seizoen 

verder kan ontwikkelen. 

 

Wat mag je verwachten bij een RB Soccercamps voetbalkamp? * De hele week trainen 

van maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 16.30 uur en thuis slapen; * Begeleiding van de 

beste trainers, werkzaam in de top van het jeugd- en amateurvoetbal; * Dagelijkse 

lunch; * Veel wedstrijdvormen, beachsoccer, penaltybokaal en 4 tegen 4; * "King of the 

camp" (test circuit individuele voetbalvaardigheden); * Finales beachsoccer, 

penaltybokaal en 4 tegen 4 op vrijdag; * Beoordelingsformulier met trainingsadvies 

(specifieke kwaliteiten en verbeterpunten); * Deelnemerscertificaat met teamfoto; * 

Medaille voor iedereen en sportprijzen voor de winnaars; * Sportdrank; * Volledig 

sporttenue, shirt, short, kousen (te behouden); * Eigen bal en bidon (te behouden). En 

natuurlijk VEEL PLEZIER !!!!!! 

 

Wat zijn de kosten? 

De kosten voor al het bovenstaande zijn 150,- per deelnemer. Een volgende deelnemer 

uit 1 gezin betaalt 125,-.  

Hier zit inbegrepen alles wat je mag verwachten bij een RB Soccercamps voetbalkamp! 

Inschrijven? 

Er is plaats voor 130 deelnemers (108 veldspelers en 22 keepers). Inschrijven kan via: 

www.rbsoccercamps.nl. LET OP: VOL = VOL 

 

 

 

Kofjemoarn  Berltsum 

woensdag 25 mei 

De laatste woensdag van de maand organiseert St. Welzijn Middelsee een kofjemoarn 

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

10.00-11.30 uur. De kosten hiervoor bedragen € 1,- per persoon. Tijdens de kofjemoarn 

komt er zo nu en dan een gastspreker of wordt er een activiteit gedaan. Tussendoor is er 

volop tijd om even met uw buurvrouw of buurman te praten.  

Voor meer informatie 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)  

Woensdag 25 mei komt Roelien Witvoet van Thuiszorg Het Friese Land u het een en 

ander vertellen over  “Zorg op Afstand”,  dat is zorg aan de hand van een beeldtelefoon.  

U bent welkom. 

Sieta Kuipers, Ouderenwerker Menameradiel 

 

 

 

Geslaagde voorjaarsfair op Dykstra State 

Berltsum, 7 mei 2011  

Een mooiere dag dan zaterdag 7 mei was nauwelijks voor te stellen. “Blijven de mensen 

niet massaal in de tuin zitten?”, vroeg Jelmar Lautenbach zich stiekem af.  

Maar hij en zijn vrouw Grietje hoefden nergens over in te zitten. De hele dag mochten ze 

zich verheugen in een gezellige aanloop van kijkers en kopers.  

De voorjaarsfair hebben ze georganiseerd met de insteek de producten uit hun 

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


boerderijwinkel te promoten en te verkopen. En ook in die opzet zijn ze geslaagd. Naast 

hun eigen stands, waar je ook heerlijke vleeshapjes kon proeven, stonden er zo‟n 25 

standhouders met een keur aan lekkere en leuke producten.  

De koeien en lammeren voor de slacht worden door Jelmar en Grietje zelf geweid en door 

de slager als de tijd rijp is geslacht en verpakt. Kan het nog verser, nog natuurlijker?  

 

 

 

Berltsumer hûntsjes verenigen zich 

Berltsum, april 2011  

De ideeën liggen op straat, hoe afgezaagd en hoe waar. Wandelen we op een rustige 

zondagochtend, als altijd vergezeld van de hond door Hemmemastate, treffen we daar 

dorpsgenoten met hun lieve, edoch onzekere hond. Los zijn het dikke vrienden, 

aangelijnd vertoont -ik zal de naam niet noemen- wat we tegenwoordig probleemgedrag 

noemen. Een dankbaar onderwerp van gesprek, wat zich overigens in volle harmonie 

voltrekt, onder de hondenbaasjes.  

Huiswaarts wandelend en soep kokend denk ik na over het tijdens dit gesprek geopperde 

idee. Een afgebakend hondenveldje, waar je als eigenaar rustig je hond kunt loslaten en 

laten ravotten met soortgenoten, want dat is iets wat honden graag doen en waarvan ik 

vind dat ze daar ook het volste recht toe hebben. Je zult maar hond zijn en altijd aan het 

lijntje worden gehouden.  

Hoe pakken we het aan? Er schijnt al eens over gesproken te zijn, maar de besprekingen 

lijken gestrand te zijn op een onoverkomelijke hoop poep die er nog niet lag. Zo stranden 

goede ideeën vanuit valse angst voor wat komen gaat. De gemeente lijkt in het kader 

van de bezuinigingen niet de aangewezen instantie voor realisering. Toch lijkt de 

oplossing simpel.  

Wij nemen het heft in eigen hand. Als hondenbazen verenigen wij ons: wij stellen poep- 

en andere regels op en ieder die zich daaraan conformeert is welkom als lid. We heffen 

uiteraard ook contributie, want er zal ook geïnvesteerd moeten worden, bijvoorbeeld in 

bankjes waarop wij kunnen verpozen tijdens het geanimeerde spel van onze viervoeters. 

De bankjes mogen wat mij betreft van hetzelfde model zijn als het mooie klompbankje in 

de Buorren. Bedenker Eddy wil ons de mal misschien wel lenen.  

We zullen ook wel huur moeten betalen, want voor niets gaat tegenwoordig alleen de zon 

op. We kunnen ook eens gastsprekers uitnodigen die ons vertellen hoe we 

probleemgedrag te lijf gaan. Dat kan, want daarvoor kweken we een budget.  

We zullen ons daarnaast uiteraard goed moeten beraden of wij een vereniging of een 

stichting gaan oprichten. En omdat onze viervoeters niet verder komen dan blaffen, zijn 

het de baasjes die moeten besluiten welke bestuursvorm hun rechten het best 

vertegenwoordigt.  

Het enige wat er nu nog schort is een veldje en een hond die zijn baas toeblaft de 

handschoen op te pakken!  

RIA  

 

Naar aanleiding van deze blog staat er een poll op www.berlikum.com, met de vraag je 

stem uit te brengen op de vraag: Berltsum een hondenspeelveld? 56 mensen 

antwoordden met ja, 47 met nee en 10 met geen mening (11 mei 2011). 

 

 

 

Jaarvergadering ANBO - Afdeling Menameradiel 

Afgelopen 19 april hield de ANBO, afdeling Menameradiel haar jaarvergadering. Interim-

voorzitter Luuk Dol droeg in deze bijeenkomst de voorzittershamer aan Jan Kuipers, die 

door de vergadering als voorzitter van deze afdeling werd benoemd. Daarnaast werden 

Tiny Meulenkamp, Durk Fopma en Hendrik Gaastra gekozen als nieuwe bestuursleden. 

Het bestuur is hiermee weer voltallig. Aan de orde kwam onder andere de 

subsidieproblematiek. In het WMO overleg zal nog eens duidelijk het standpunt van de 

ANBO worden aangegeven „geen bezuinigingen op ouderen-activiteiten‟. Na het officiële 

http://www.berlikum.com/


gedeelte kwam Johan Veenstra aan het woord om  „in smout praatsje‟ te houden in het 

Stellingwerfs. Hij vertelde op zeer onderhoudende manier een zestal verhalen, waar ieder 

met plezier naar luisterde. Een mooi tweede deel van de jaarvergadering. 

Bestuursleden: Jan Kuipers (voorzitter), 0517-231932; Marie Hellinga (secretaris, 

0517-234595, Mels Bresser (penningmeester), 058-2541526, Tiny Meulenkamp, 0518-

451921, Durk Fopma, 058-2531928, Hendrik Gaastra, 0517-231616 

Op de agenda: 

Gezamenlijke middag  ANBO  en  PCOB 

11 oktober muzikale middag  met de “Trio Voices” in de Black Horse te Menaem.  

Expo 55 plus 

In september 2011 wordt de 2e Expo 55-plus  Noord-Nederland  georganiseerd in de 

Martiniplaza te Groningen. Het wordt weer een combinatie van huishoudbeurs, een 

informatiemarkt en optredens van orkesten, koren en artiesten. Samen met de PCOB 

gaat de ANBO-Menameradiel bij voldoende deelname een busreis naar de 55-plus Expo 

organiseren. op donderdag 8 september a.s. De kosten voor de bus bedragen € 6,00. 

Hebt u belangstelling?  Wilt u dat dan uiterlijk 15 juni doorbellen naar Marie Hellinga, 

0517-234595 of naar Jan Kuipers, 0517-231932. 

Data activiteiten seizoen 2011/2012  

Misschien kunt u de onderstaande data al vastleggen in uw agenda. Op deze dagen 

organiseren we een activiteit. Over de invulling van de middagen volgt nader bericht.11 

oktober, 12 november, 13 december ( Kerst-bingo ), 14 januari (nieuwjaars-etentje), 18 

februari, 24 maart en 21 april.         

 

 

 

VluchtelingenWerk zoekt vrijwilligers 

VluchtelingenWerk Noord Nederland zoekt voor de Middelsee gemeenten 

vrijwilligers die de nieuwe inwoner wegwijs maakt in de gemeente 

Het gaat om het begeleiden van vluchtelingen met een verblijfsvergunning die een huis 

toegewezen krijgen. De vrijwilliger gaat mee naar de bezichtiging van de woning en 

ondersteunt bij  praktische zaken die dan geregeld moeten worden, zoals bijvoorbeeld de 

inschrijving in het GBA, invullen van formulieren etc. Naast hulp bij het eerste begin is 

het van belang dat de nieuwe inwoner de Nederlandse en Friese samenleving leert 

kennen voor een goede integratie. 

Misschien iets voor u? 

Werken bij VluchtelingenWerk  is  boeiend en leerzaam voor vrijwilligers alsook voor 

stagiairs, waarbij u in aanraking komt met mensen van verschillende achtergrond, 

leeftijd en cultuur. VluchtelingenWerk biedt een basiscursus en diverse andere cursussen, 

reis- en onkostenvergoeding en een verzekering. U wordt ondersteund door een 

coördinator.  

Interesse? Neem dan contact op met Seppy de Vries, sdevries@vwnn.nl of 06 33730732 

Kijk ook eens op onze website www.vluchtelingenwerk.nl. 
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