WEBEDITIE OP ‘E ROASTER, JUNI 2011

Programma Berltsumer Merke 2011
Locatie sportcomplex De Koekoek
Donderdag 23 juni
19.00-22.00 uur: Opening kermis met attracties 1 € per rit.
Vrijdag 24 juni
Vanaf 15.00 uur: Kermis
18.30-21.00 uur: 24e Volleybaltoernooi op het kaatsveld
Vanaf 21.00 uur: Prijsuitreiking in de feesttent met de feestband Alice Springs
Gratis entree
Zaterdag 25 juni
12.00-17.00 uur: Kermis kaatspartij vf 2 heren en 1 dame met zachte bal
13.00-15.00 uur: Puzzeltocht voor de jeugd van circa 6-12 jaar, organisatie Sc.
Berlikum, opgave via kermisberlikum@hotmail.com
Vanaf 14.00 uur: Kermis
14.00-17.00 uur: Klaverjassen in de feesttent opgave vanaf 13.00 uur in de feesttent
17.00-18.00 uur: Prijsuitreiking kaatsen en klaverjassen in de feesttent
19.00-20.15 uur: Wielerwedstrijd “It Berltsumer Rûntsje”, met na afloop prijsuitreiking in
de
feesttent.
Vanaf 21.00 uur: Feestavond met de band Off Limits. Gratis entree
Zondag 26 juni
11.00-17.00 uur: Heren vrij formatie hoofdklasse kaatspartij op het kaatsveld. Entree €
7 Leden kaatsvereniging Berlikum vrije toegang
Na afloop van het kaatsen: Feestavond in de feesttent m.m.v. Die Twa.
De draaimolen voor de kinderen is op vrijdag en zaterdag tot 18.00 uur gratis
Mede mogelijk gemaakt door Undernimmend Berltsum-Wier

Puzzeltocht voor kinderen in Kermisweekend
Op zaterdag 25 juni wordt vanaf 13.00 gestart met een puzzeltocht door het dorp. Dit is
voor kinderen die in de groepen 3 t/m 8 zitten. Er wordt een route uitgezet in het dorp
die door de groepjes gelopen wordt. Onderweg moeten vragen beantwoord worden en
kunnen er letters verzameld worden. De groepjes bestaan uit maximaal 7 kinderen, losse
opgave is ook mogelijk. Voor alle deelnemers zal er een beloning klaar liggen!
Wil je deelnemen met een groepje? Geef je dan vóór dinsdag 21 juni op via
kermisberlikum@hotmail.com en dan zien we jullie graag de 25e verschijnen. Geef bij de
opgave jullie namen, leeftijden op plus een naam en telefoonnummer van een
contactpersoon. Indien er ouders zijn die het groepje willen begeleiden onderweg dan
vernemen wij dat ook graag. Na opgave wordt een bevestiging gestuurd.

Pieter Henk van der Tuin met klussers mee naar Bosnië
Pieter Henk van der Tuin maakte afgelopen maand deel uit van een groep
vrijwilligers die een week ging klussen in Kacuni/Bukovci, een kleine
leefgemeenschap in Bosnië, dorp is een te groot woord. De actie was opgezet
door de Protestantse Gemeente van Dronryp, die voor dit doel geld had
ingezameld door middel van tal van acties.
De motoren achter het geheel waren Jeroen Visscher en Wietze Mollema. Jeroen deed in
de Bosnische oorlog dienst als chauffeur. Sinds 2005 gaat hij 2 à 3 x per jaar naar Bosnië
terug met een ploeg oorlogsveteranen om te helpen met de wederopbouw van het land,
waarbij ze zich vooral richten op scholen. De klusreis van afgelopen maand was de eerste
met vrijwilligers, niet zijnde veteranen, maar mensen met kennis van bouwzaken, bij
elkaar gebracht door de protestantse gemeente.
Via zijn vader raakte Pieter Henk min of meer toevallig betrokken bij het project. “It
spruts my wol oan, ik wol ek wol graach wat foar oaren betsjutte” vertelt Pieter Henk die
eigenaar is van Klusbedrijf Van der Tuin. Dit project ligt dan ook helemaal in de lijn van
zijn kunnen. “Ik hie earst wol wat myn twifels oer de groep. Op stap mei 16 minsken, fan
wa at je de measten net of mar kwalik kinne.” Maar enthousiast blikt hij terug. De groep
was fijn en de klusweek geweldig en indrukwekkend. “Ik soe it sa wer oerdwaan.”
Dodelijke knuffels
De oorlog die Bosnië teisterde en verscheurde van 1992-1995 is nog alom in het land
aanwezig. Het is een beeld van kapot geschoten, verwoeste en afgebrande huizen. Stille
getuigen van de wreedheden, de moorden die er aan de orde van de dag waren. Een
land bezaaid met mijnen. Een land waar kinderen op school leren dat ze nooit knuffels
mogen oppakken van straat, een angstige herinnering aan met explosieven gevulde
knuffels. Op een vrij moment bezochten de klussers hoofdstad Sarajevo en de
Olympische berg waarin in 1984 nog de winterspelen plaatsvonden. Van de Olympische

pracht en praal is niets meer terug te vinden. “Bosnië is in prachtich lân, mar it is finaal
oan flarden sketten. It hat djippe yndruk op my makke”, vertelt Pieter Henk. Sarajevo
schetst hij ook als een prachtige stad, waar hard gewerkt wordt om deze tot nieuwe
glorie te brengen.
Vriendelijke mensen
“De minsken binne hiel aardich, dat foel wol op. En dat wylst se sa‟n soad meimakke ha
en it no ek net maklik ha. 70% fan de minsken sit sûnder wurk. It foel net ta om mei se
te praten. Fierder as goeiemoarn, jûn en bier rikt myn kunde fan harren taal net.” De
Bosniërs houden wel van uitgaan. “Sneintejûns is dêr de stapjûn en sels yn de meast
lytse plakjes kinne jo op tal fan plakken terjochte foar in hapke en in snapke. Wy koene
fansels net achterbliuwe. Iten en drinken kostet dêr neat. Foar 9 dagen wie ik € 56,00
kwyt oan konsumpsjes”, noemt Pieter Henk een groot verschil met Nederland. Brandstof
is er evenals hier wel weer duur.
Als een goed geoliede machine deed de klusploeg zijn werk onder leiding van
projectleider Andries Tijsma. Er was een gedegen plan van aanpak. De voorbereidingen
waren voortreffelijk. In de drie bussen waarmee het gezelschap richting Bosnië ging,
reisden gereedschap en materialen mee. Ter plekke werden de nodige materialen nog
besteld en zeer vlot geleverd. Al met al een doordachte aanpak die er in resulteerde dat
het schooltje voor 16 leerlingen, een aantal dat daar heel normaal is, een ware
metamorfose onderging. Het sanitair werd aangepakt, er werden vloeren gelegd, muren
gestuukt, binnen en buiten werd geschilderd en gesausd. De lokale bevolking verfraaide
het geheel nog met een mooi speeltoestel. Een week van keihard werken en een beetje
sightseeing werd afgesloten met een feestelijke barbecue.
Thús ha we mear boeken yn de kast
“De juf hie de wyn der trouwens goed ûnder”, zag Pieter Henk. “De bern stiene allegearre
strak yn ‟t gelid.” En om op de verschillen met Nederland terug te komen. “Ik bin my der
no wol wer hiel bewust fan wurden dat wy hjir wol in soad omseure, mar it dochs
hartstikke goed ha. In simpel foarbyld. Se hiene dêr in biblioteek. No, wy ha thús mear
boeken yn de kast stean.”
RIA

Vispassages in het Uytlandgebied
De overheden hebben afspraken gemaakt om bij renovatie van sluizen, gemalen of
andere waterkunstwerken aandacht te besteden aan de passeerbaarheid voor vissen. Zo
is er nu extra aandacht om, vooral, de glasaal en de tiendoornige stekelbaars vanuit zee
weer in het binnenwater c/q Friese boezem te krijgen. Daarom worden nu, waar
mogelijk, alvast gemalen, stuwen en sluizen visvriendelijk gemaakt. Op termijn zullen
ook de overgangen tussen zoet en zout (o.a. gemaal Zwarte Haan en bij Vijfhuizen)
passeerbaar worden gemaakt voor (kleine) trekvis waaronder de glasaal en de
tiendoornige stekelbaars. Deze laatste soort is vooral van belang als voedsel voor de
lepelaar, maar ook andere visetende vogelsoorten zijn er dol op.
In het kader van de aanleg van de Noordelijke Elfsteden vaarroute (NER) zijn de
dammen bij Wier en Oude Leije vervangen door schutsluizen en zijn bij beide sluizen
vispassages aangebracht. Daarnaast zullen naast deze vispassages ook visvriendelijke
oevers, grotere duikers en kleinere vispassages naar het achterland worden gerealiseerd
om betere paai- en opgroei gebieden te realiseren (zie ook www.friesemeren.nl). Ook bij
het herinrichtingproject Noordwest Fryslân zal een aantal belemmeringen worden
opgeheven en wordt een aantal stuwen en dammen voorzien van kleinschalige
vispassages.
Bij Wier is de aanwezige “de Wit” vispassage vervangen door een FisFlow Visheveltrap en
bij Oude Leije is een zelfde type vispassage aangebracht. De FishFlow hevelvistrap
bestaat uit een vistrap in een gesloten bak, die door buizen verbonden is met het water
aan weerszijden van de sluis. Met behulp van een vacuümpomp wordt het water over het
hoogste punt in de hevelvistrap gebracht, waarna de passage water begint te hevelen.
Het water stroomt vervolgens over een vistrap: een reeks compartimenten met een klein
onderling peilverschil. De vistrap stelt vissen in staat om een groot peilverschil via een
reeks kleine stappen te overbruggen. De vacuümpomp zorgt in de FishFlow hevelvistrap
voor de aanwezigheid en instandhouding van een luchtbel. De grootte van de luchtbel is
bepalend voor het hoogte verschil over de vistrap (debiet). Bij een rustige stroming
kunnen zowel grote als kleine vissen tegen de stroom in de vistrap op zwemmen.
Zie voor meer informatie www.fishflowinnovations.nl of de powerpointpresentatie op
www.uytland.nl. Trekker van dit project is Wetterskip Fryslân. U kunt natuurlijk ook de

vishevel gaan bekijken in Wier of Oude Leije, waarbij de vishevel in Oude Leije via een
verhard pad bereikbaar is. Ook kunt u vanaf hier een leuke wandeltocht maken door de
omgeving.

Schutsluis Wierstersyl
Donderdag 28 april is de naam van de nieuwe sluis bij Wier onthuld. De sluis heeft als
naam: “Schutsluis Wierstersyl” en is onderdeel van de Noordelijke Elfstedenvaarroute. Bij
de sluis is ook een vispassage aangelegd. Hierdoor wordt de vismigratie van de polder
naar de Friese boezem (en omgekeerd) verbeterd. Dat is vooral van belang voor de
glasaal en de tiendoornige stekelbaars, die als voedsel voor de lepelaar dienen. De
gebruiker hoeft niet veel werk te verzetten om de sluisdeuren te openen. De deuren
worden elektrisch bediend.
In 2013 route bevaarbaar
De aanleg van de sluis is een belangrijke stap naar het bevaarbaar maken van de
Elfstedenvaarroute. Dertien bruggen zijn inmiddels verhoogd naar een brughoogte van
2.50 meter. Tot 2013 wordt de vaarweg verbreed en uitgediept. Straks kunnen er boten
varen met een doorvaarthoogte van ongeveer 2.40 meter en een maximale diepgang van
1.30 meter.
Impuls voor recreatie
De aanleg van de Noordelijke Elfstedenvaarroute moet de recreatie en toerisme in deze
streek een impuls geven. Aanvullend hierop is het doel om het landschap en de natuur te
verbeteren. Zo zijn er plannen om drie natuurgebieden bij het Wiersylster Rak en de
Blikfeart, waar weidevogels en lepelaars leven, te verbinden en te vergroten. Meer
informatie is te vinden via www.friesemeren.nl.
Doopsgezinde kerk en Mennozaal deze zomer
Komende zomer en nazomer zijn er in Berlikum veel reünies van diverse groeperingen.
Nu heeft de Doopsgezinde gemeente Berlikum de laatste jaren veel geïnvesteerd in zowel
de gemeentezaal – wij noemen dat de Mennozaal – als in de ruimte van de kerk zelf. De

stijve houten banken zijn op enkele na verwijderd, en is onlangs een mooie partij
Deventer stoelen aangeschaft. Deze stoelen kunnen in elke gewenste opstelling geplaatst
worden, bijvoorbeeld in concertopstelling. Maar ook langs tafels voor een kleiner of
groter gezelschap. Ook een zogenaamde caféopstelling met rond elke tafel een aantal
stoelen is eenvoudig te realiseren. En: de kerk beschikt over een fraaie concertvleugel.
De keuken is tegenwoordig een open keuken met een praktische bar die een vlotte
bediening van een gezelschap mogelijk maakt. Buiten, achter de Mennozaal, bevindt
zich een ruim plateau, bestraat met gewassen tegels. Dit biedt goede mogelijkheden om
ook in de buitenlucht het één en ander te organiseren. Zo zijn bijvoorbeeld (witte)
statafels beschikbaar. Ook zijn de tafels die vroeger in de Mennozaal stonden opgeknapt
en alle van een nieuw tafelblad voorzien. Voor gezelschappen van verschillende omvang
kan zowel binnen als buiten een gezellige ambiance gemaakt worden. Met bijvoorbeeld
parasols en partytenten, wat u maar wilt. Mooi weer biedt de mogelijkheid binnen en
buiten te combineren.
Gaarne bevelen wij het gebruik van Mennozaal en/of de kerk bij u aan!
Op zoek naar koster-beheerder
Verder is de Doopsgezinde gemeente vanaf 1 juni op zoek naar een koster-beheerder.
Hij of zij houdt zich vooral bezig met het verhuur van onze ruimten en houdt daartoe de
agenda bij. Hij of zij is het aanspreekpunt voor het gebruik van Mennozaal en/of kerk en
zorgt ervoor dat de ruimten na gebruik weer spic en span zijn. Nadere informatie kunt u
krijgen bij Hollie Meijer, Hôfsleane 58, telefoon (0518) 461753 of via dit mailadres:
hollieenfroukje@hetnet.nl
Sleutels van kerk en Mennozaal zijn te krijgen bij Onijdes Sijtsma, Vermaningstrjitte 5,
telefoon (0518) 461656 of bij Hollie Meijer.

Regionale FUNdag voor jonge mantelzorgers
Ben jij 10 jaar of ouder en help jij thuis zorgen voor je zieke of gehandicapte vader,
moeder, broer of zus? Dan ben jij een jonge mantelzorger! Speciaal voor de jonge
mantelzorgers uit de gemeenten Het Bildt, Franekeradeel, Harlingen, Vlieland,
Terschelling, Menameradiel, Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel wordt er een sportieve
FUNdag georganiseerd. Er zijn veel verschillende activiteiten te doen. Zoals o.a.
Abseilen! De datum is zaterdag 9 juli 2011
van 14.00 – 19.00 uur. De FUNdag vindt plaats bij De SeedyksterToer, Zeedijk 8, 9073
TN in Marrum. Hier kun je deelnemen aan diverse activiteiten!
Woon jij in een van deze gemeenten en heb je zin om te komen? Je kunt je t/m 30 juni
onder andere opgeven bij Sieta Kuipers, 0518-460805 of mail
s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl.
De deelname is gratis. Het enige wat jij hoeft te doen is je aanmelden en van de partij te
zijn. En je mag een vriend of vriendin meenemen!
Mocht je geen vervoer hebben, geef dit dan even door. Wij kunnen dit dan voor je
regelen.
Ben je zelf geen jonge mantelzorger maar ken je wel iemand die thuis moet helpen
zorgen? Wil je hem of haar dan op deze FUNdag attenderen?
Deze FUNdag is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de genoemde
gemeenten.

Ik jou de pin troch
Een bijdrage van Tsjerk Kooistra
Ik had altijd al gedacht dat mij dit wel eens zou kunnen overkomen…. Ik bedoel dat er
iemand plotsklaps voor je staat met de vraag om de pen over te nemen. Toen Alex mij
vroeg schrok ik daar ook helemaal niet van. Ik moet er natuurlijk wel even goed voor
gaan zitten, maar goed wie A zegt moet ook B zeggen. Dus lit ik mar fan wâl stekke.
Ik bin Tsjerk Kooistra, sûnt 1989 troud mei Anje Visser. Anje en ik hawwe twa bern Ytsen
(1996) en Hidde (1999). Wy wenje fan 1985 ôf oan‟e Tichelersdyk en dat foldocht ús
noch poerbêst. Ik bin in echte Berltsumer, berne (1961) yn de Bûterhoeke op nûmer
233…. 233? Jawis, it wie it achterste ein fan wer‟t no Jouke Best wennet. Ik wie de
tredde, Harm en Folkert wiene my te fluch ôf. Nei de lange wintermoannen 1961/1962
binne wy op in platte wein ferhuze nei de Buorren. Hjir is ús Harry berne. No wiene der
fjouwer jonges, “in broedsje”, foar ús âlden hiel wat neisoarch.
Na de kleuter- en lagere school op het fytske naar de LTS in Leeuwarden. In 1979
afgestudeerd als schilder en zo kwam ik, eerst maar eens voor vakantiewerk,
binnenlopen bij Ganzinga, toen nog gevestigd aan de Buorren. Na tien jaar Ganzinga heb
ik nog een periode in Leeuwarden gewerkt bij Dijkstra schilders. Daarna weer terug naar
Berltsum bij Erik de Boer die een nieuw bedrijf ging opstarten in 1992.
In 2003 ben ik full time “homemanager” geworden. Dat betekent zorg voor de toen nog
kleine kinderen en wat huishoudelijke schijnbewegingen in een zee van tijd. Die zee van
tijd gaat voornamelijk op aan de plaatselijke kaatsvereniging Berlikum. Eigenlijk is alleen
kaatsen de sport geweest die ik actief beoefend heb van 1971 tot 1994. Wel heb ik
gevolleybald maar dat was puur liefhebberij om de wintermaanden te vullen en de
conditie wat op peil te houden. Na de kaatsfusie C.F.K. en K.N.K.B. vond ik het wel
welletjes en vlak daarna ben ik gevraagd om in het bestuur plaats te nemen. Ik kwam in
de werkgroep materiaal terecht. Maar na jarenlang de werkgroep te hebben
gecoördineerd vond ik het tijd worden voor iets anders. Iets met de jeugd te gaan doen
leek mij wel leuk. En zo regel ik bijvoorbeeld samen met Nellie het competitiekaatsen al
wat jaren. Tegenwoordig ben ik min of meer de contactpersoon tussen jeugdcommissie
en bestuur. Sinds een jaar of vijf werk ik mee aan het schoolkaatsproject. Ik mag dit
project coördineren met de beide scholen en dat loopt naar alle tevredenheid. Zo krijgen
de groepen 3 en 4 van de beide scholen drie kaatslessen in plaats van drie
gymnastieklessen. Zestig kinderen op een donderdagmiddag en dat doen wij (Willem
Postma en ik) met alle plezier. En dat het steeds maar weer zijn vruchten afwerpt blijkt

wel uit het aantal beginners dat zich ieder jaar weer aanmeldt. Je moet er wel iets voor
doen om de jeugd met het kaatsvirus te willen besmetten. Nou ja, sommigen dan,. Zegt
er één tegen mij: “Meester, ik wit no al dat ik letter gjin keatser wurde wol”. Mooi nou.
Ook vond ik het nodig om een kaatstrainerscursus te volgen. Niet dat ik niet wist hoe ik
de jeugd het kaatsen moest leren, maar een paar goede tips waren natuurlijk van harte
welkom. Ik heb er in ieder geval mijn voordeel mee kunnen doen.
Ik vind vooral de pupillencategorie (10/11 jaar) een prachtige leeftijd om mee bezig te
zijn. Op deze leeftijd zie je dat het ”spelenderwijs”kaatsen bijna voorbij is en dat ze meer
tactisch gaan na denken. Het is dan ook genieten als je als trainer/coach je pupillen op
de
wedstrijddagen ziet kaatsen en de dingen ziet uitvoeren die wij op de training hebben
besproken. Dat vind ik geweldig.
En toch is het voor mij niet alleen het kaatsen wat de klok slaat. Om mijn zinnen even te
verzetten zit ik al een paar jaar in de St. Donatie Dorpsgemeenschappen Berlikum en
Wier, jullie wel bekend. Ik vind het heel nieuwsgierig hoe andere verenigingen hun
activiteiten ontplooien en wat ze doen voor hun dorp Berltsum. Ook doe ik zo nu en dan
nog wat recreatieve activiteiten op de Fûgelsang. Eerst als klassenouder, maar nu als een
soort oproepkracht zeg maar. En sinds kort ben ik gevraagd om drager bij de plaatselijke
uitvaartvereniging te worden. Werk dat ook weer moet gebeuren. Maar eens kijken hoe
ik dat weer ga ervaren.
Die zee van tijd is dus al flink ingepland en Anje ….die lit my moai myn gong gean as it
iten om seis oere mar op tafel stiet.
De volgende “ik jou de pin troch” krijgt buurvrouw Marije van mij. Als oud inwoner van
Harlingen gaat ze jullie o.a. iets vertellen over haar sport nunchaku. Ik durf het niet uit
te spreken maar voor haar staat het in GOUDEN letters geschreven.

De Week van het Luisterboek, ook in de bibliotheek
De populariteit van luisterboeken groeit al jaren, mede dankzij de Week van het
Luisterboek, dit jaar van 16 tot en met 26 juni. Ook in de bibliotheek staat het
luisterboek dan extra in de belangstelling. Bibliotheekleden krijgen in die week
zelfs een luisterboek cadeau.
De nationale Week van het Luisterboek valt net als andere jaren vlak voor de zomer. Een
toepasselijke periode, want uit onderzoek blijkt dat luisterboeken juist dan extra populair
zijn. En dat is niet zo verwonderlijk, want een luisterboek onderweg is een aangenaam
tijdverdrijf en bovendien erg handig voor mensen die van het lezen van een papieren
boek in de auto misselijk worden.
Van 16 tot en met 26 juni staan de luisterboeken ook in de bibliotheken van NoordWest
Fryslân centraal. De bibliotheek kocht extra luisterboeken in, maar legt voor leden ook
een cadeautje klaar. Zolang de voorraad strekt ontvangen leden een gratis luisterboek
met fragmenten uit onder andere Haar naam was Sarah, Max Havelaar en De vrouw die
met vuur speelde.
Aan de start van de Week van het Luisterboek wordt bovendien de Esta Luisterboek
Award uitgereikt. De shortlist bestaat uit de volgende vijf boeken: De laatste liefde van
mijn moeder, geschreven en voorgelezen door Dimitri Verhulst, Reckless van Cornelia
Funke, voorgelezen door Jan Meng, De tuinen van Dorr van Paul Biegel, voorgelezen door
Gijs Scholten van Aschat, Anna deel 3 – Annie van Annejet van der Zijl, voorgelezen door
Annemarie Prins en Plattegrond van een jeugd, geschreven en voorgelezen door Wanda
Reisel. De boeken zijn te leen of te reserveren in de bibliotheek. Een stem uitbrengen
kan tot 14 juni op luisterrijk.nl/stem.

Geslaagd voorjaarsconcert Valley Trio in de Vermaning
De Stichting Vrienden heeft op 22 mei een bijzonder optreden van 3 Amerikaanse musici
beleefd. Onze eerste activiteit is wat ons betreft een groot succes geweest. Ruim 60
bezoekers mochten wij verwelkomen.
Het trio, bestaande uit de heren Bergey, Kniss en Martin, bracht een klassiek repertoire
ten gehore met liederen van Bach, Schubert, Mendelsohn en Puchinni. De tenorzanger
Bergey en de bariton zanger Kniss werden begeleid op onze vleugel door de pianist van
het trio, Philip Martin. Geweldig dat onze vleugel, ook in deze setting, zijn dienst meer
dan verwacht heeft bewezen.
Vooraf, tijdens de pauze en in de nazit konden we genieten van de catering die als
vanouds weer in goede handen was bij Piety, Froukje en Corrie. Geweldige
samenwerking, het liep als een trein. Tot slot: niet onbelangrijk is te noemen, dat de
Stichting via dit concert ook in contact is gekomen met dorpsgenoten die ons werk willen
ondersteunen.
Namens de Stichting Vrienden van de Vermaning, H. Meijer, secretaris

Uitbreiding sportcomplex krijgt vorm
Rondom sportcomplex “De Koekoek” in Berltsum wordt hard gewerkt om het terrein
gebruiksklaar te krijgen voor de kermis. Hiermee wordt de eerste fase afgerond die er
toe moet leiden dat Berltsum zich kan voegen in de rij van kaatsdorpen die de
beschikking hebben over een echte “Jeu de Pelote”-baan.
Zoals bekend wordt jeu de pelote oorspronkelijk gespeeld op dorpspleinen. Dit is dan ook
precies het doel van deze veranderingen bij “De Koekoek”. Het creëren van een
dorpsplein welke dient als ontmoetingsplaats voor de jeugd en volwassenen in een
sportieve omgeving.

Door diverse oorzaken is de start van de werkzaamheden vertraagd. Het betekent in
ieder geval dat we deze zomer nog niet volledig kunnen profiteren van de vernieuwingen.
De eerste fase wordt op 17 juni afgerond, maar daarna zijn de contouren van het plein
goed zichtbaar. Er is dan een nieuw grasveld aangelegd en ingezaaid. Verder is de
verharding aangebracht op de plaats waar de jeu de pelote-baan komt te liggen.
De afronding en verfraaiing zal plaatsvinden na afloop van het dorpsfeest. Zo wordt de
bestrating van de jeu de pelote baan pas aangebracht na het dorpsfeest. Rondom
worden Plataanbomen geplant.
Het toekomstige plein geeft niet meer de mogelijkheid om door te rijden met de auto.
Wel zijn er zgn. “eentút enderút”-plekken. Hier kunnen de auto‟s keren en kan men de
kinderen afzetten.

Opbrengst Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp
De jaarlijkse collecte voor het Nationaal Fonds
Kinderhulp, die gehouden is in de week van 10 tot en met
16 april, heeft in Berltsum € 954,00 opgebracht.
Hiervoor zijn 25 collectanten op pad gegaan.
Het ingezamelde geld is bestemd voor kinderen in
Nederland die in hun leven veel ellende hebben
meegemaakt en ook „een beetje gewoon geluk‟ verdienen.
Dingen die soms zo gewoon lijken, zijn voor een grote
groep kinderen in Nederland niet weggelegd. Daarom
springt Kinderhulp financieel bij. En dat al meer dan 50 jaar!
In jeugdzorginstellingen of (pleeg)gezinnen met financiële beperkingen is vaak geen geld
voor extraatjes. Kinderhulp vindt dat alle kinderen de kans moeten krijgen om hun
talenten te ontwikkelen en leuke ervaringen op te doen. Dit kan bijvoorbeeld zijn door
lid te worden van een sportclub, de aanschaf van een computer of een bijdrage voor de
kamerinrichting als een kind voor het eerst op zichzelf gaat wonen. Ook een weekje
kamperen kan hen helpen om even hun problemen te vergeten en gewoon kind te zijn.
Collectanten en gevers: hartelijk dank!

Fusie muziekverenigingen Berltsum
Misschien is het u ter ore gekomen. De beide muziekverenigingen zijn sinds enkele jaren
bezig een goede samenwerkingsvorm te vinden. Dit o.a. door het ledenaantal dat bij
beide verenigingen de laatste jaren is gekrompen.
Na vele gesprekken is er een aantal maanden geleden besloten een fusiedatum te stellen
voor het opzetten van een geheel nieuwe muziekvereniging in Berltsum. Deze datum
hebben we vastgesteld op 1 januari 2013. Tot die tijd gaan we vanaf 1 september 2011
de repetities gezamenlijk voortzetten. Ook zult u natuurlijk de concerten en de
rondgangen door het dorp ons gezamenlijk zien doen.
Intussen spelen de leerlingen van beide muziekverenigingen al een jaar gezamenlijk in
het leerlingenorkest de “Berltsumer Beagles”, dat het overigens ontzettend goed en leuk
doet. Van de jeugd moeten we het hebben.
Het is nog geen 2013, maar misschien heeft u al ideeën voor een nieuwe naam voor een
nieuwe vereniging? Wij zijn erg benieuwd.
Muziekverenigingen De Bazuin en Klimop

Iepenloftspul Dronryp wer los
Dronryp is wer yn de ban fan it iepenloftspul. Mei de foarstelling ‘Band op ‘e
loop’ wurdt dit jier de 31e produkjse brocht. In stik oer in band dy’t
wrâldferneamd wurdt, mei in moaie, mar ek tryste kant.

It stik
Band op „e loop is in stik dat giet oer in ploechje freonen dat foar de fun yn in band
spilet. Unferwachts skoare sy in hit en brekke troch. Sy wurde ferneamd! De trochbraak
hat syn moaie mar ek syn tsjustere kant. Elts bemuoit him tsjin harren oan en sy drige
fertize te reitsjen yn eigen rom en súkses. In spetterjend iepenloftspul mei sang, dûns en
muzyk mei in serieuze ûndertoan. It stik wurdt regissearre troch Janneke Bergsma.
Janneke hat it stik mei har man Pieter Jan Smit skreaun, spesjaal foar de band.
De foarstellings fan ‘Band op ‘e loop’ binne noch op: Sneon 18 juny (reservejûn op
20 juny), Freed 24 juny (reservejûn op 26 juny), Sneon 25 juny (reservejûn op 27 juny),
Freed 1 july (reservejûn op 3 july), Sneon 2 july (reservejûn op 4 july)
Kaarten bestelle
Kaarten binne te bestellen fia de fernijde webside, www.iepenloftspuldronryp.nl. Ek is it
mooglik om telefoanysk kaarten te bestellen fia 06 – 55716292 op wurkdagen fan 19.0020.00 oere. By Bloembinderij Tjarda yn Dronryp binne kaarten yn de winkel te keap.
Fansels kinne jo ek op de foarstellingsjûn by it kassahokje in kaart keapje, mar dan
nimme jo it risiko dat de foarstelling útferkocht is.
Tagongskaarten
Kaarten kostje €17,- it stik, ynklusyf in kopke kofje/tee. Wa‟t yn ien kear 10 of mear
kaarten bestelt, betellet mar €14,50 foar in kaart! In stiper krijt €2,50 koarting op de
tagongskaart (maks. twa it jier).
De foarstellings sette jûns om 21.00 oere út ein oan „e Haven yn Dronryp.

Stichting Welzijn Middelsee organiseert Zomeractiviteiten
In het kader van zomeractiviteiten van Stichting Welzijn Middelsee organiseren wij een
wandeling over “ Boerenpaden “ in de omgeving van Slappeterp.
Gauke Kuiken of Feike Wagenaar neemt u mee in de wereld van de landerijen en
akkerbouw.
Achter het kampeerterrein liggen de „Boerenpaden‟. Deze paden gaan door het land en
tellen bij elkaar 24 kilometer. U ziet de gewassen groeien en de heer Kuiken / Wagenaar
zal u vertellen wat er groeit en wat er mee gedaan wordt. Tijdens deze wandeling zullen
wij een afstand van 8 kilometer afleggen.
Deze wandeling vindt plaats, donderdag 14 juli van 14.00 – 16.30 uur met als
startplaats de theetún ‘Slappeterp’, Kleasterdyk 12a in Slappeterp.
Voor deze activiteit 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 11 juli 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 14 juli in Slappeterp

Ook in Berlikum kun je meedoen aan Moeders voor Moeders!
Besef je je wel eens wat een rijkdom het is om zwanger te worden en kinderen te
krijgen? Zou je dan ook niet willen helpen om wensouders de kans te geven ouders te
worden? Zwangere vrouwen kunnen andere vrouwen helpen door iets heel eenvoudigs:
het opvangen van hun urine. Moeders voor Moeders zamelt deze urine in.
Tijdens de eerste vier maanden van de zwangerschap bevat de urine het hCG hormoon
dat voor sommige vrouwen onmisbaar is om ook zwanger te kunnen worden. Moeders
voor Moeders haalt urine op en daar wordt een geneesmiddel van gemaakt. Er zijn hier
alleen heel veel liters urine voor nodig dus ook heel veel deelneemsters.
Tegenwoordig krijgt één op de zes paren te maken met verminderde vruchtbaarheid.
Kunstmatige bevruchting kan voor hen de kans op zwangerschap met 40% doen
toenemen. Bij dergelijke behandelingen maken artsen onder andere gebruik van
medicijnen die het hCG-hormoon bevatten. Dit hormoon kan alleen verkregen worden uit

de urine van zwangere vrouwen. Vandaar dat Moeders voor Moeders, al 80 jaar, steeds
weer op zoek is naar zwangere vrouwen die andere vrouwen willen helpen om ook
moeder te worden. Zij geven. Zij krijgen. Zij delen hun geluk.
Hoe gaat het meedoen in zijn werk?
Zodra je Moeders voor Moeders hebt gebeld, komt de informatrice langs om kennis te
maken en om te testen of er voldoende hCG in je urine zit. Is de uitslag positief dan krijg
je een aantal flessen en een opvangkannetje. Vervolgens vang je elke dag zoveel
mogelijk urine op, die je dan één keer per week naar een depot brengt bij jou in de
buurt. Ook vrouwen die werken kunnen meedoen, want Moeders voor Moeders is al heel
blij met de urine die je kunt opvangen op de tijden dat je thuis bent. Er is zoveel urine
nodig dat alle beetjes welkom zijn!
Uit dankbaarheid voor het meedoen krijg je van Moeders voor Moeders een paar leuke
geschenken.
Wanneer kun je meedoen?
Het is belangrijk om je zo snel mogelijk aan te melden. Alleen in de eerste vier maanden
van je zwangerschap bevat je urine voldoende hCG. Je kunt je aanmelden vanaf het
moment dat je over tijd bent tot en met de 11e week van de zwangerschap.
Wil je meer informatie of wil je jezelf opgeven, dan kun je bellen met het gratis nummer
0800 – 022 80 70 of met de plaatselijke informatrice Anja Wierenga-de Haan, 0629464603. Kijk ook op Internet www.moedersvoormoeders.nl.

Fancy Fair CBS De Fûgelsang Berltsum
28 juni, 16.30 uur-20.00 uur
Door omstandigheden is de fancy fair van De Fûgelsang uitgesteld naar donderdag 28
juni. 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?!

Koepelkerk, een bijzondere trouwlocatie
Tegenwoordig is de burgergemeente erg plooibaar, zeker op het gebied van trouwen. Om
nu te zeggen dat je dat overal kunt doen, is misschien wat overdreven, maar er heel veel
locaties waar je met elkaar in de echt kan worden verbonden. Zo‟n bijzondere locatie is
de Koepelkerk in ons dorp. Wil je trouwen in sfeer, dan is dit kerkgebouw een optie die
wij aanstaande bruidsparen graag in overweging geven. Neem gerust contact op. Dit kan
via e-mail pgberltsum@gmail.com.

De laatste loodjes…
De laatste loodjes wegen het zwaarst, zegt men altijd. Nu het seizoen bijna voorbij is,
met nog maar een paar activiteiten te gaan staat voor ons de zomerstop weer voor de
deur. En even lekker uitrusten is er hopelijk voor ons niet bij! Ja, hopelijk, want indien de
gemeente Menameradiel akkoord gaat met onze subsidieaanvraag kunnen wij deze
zomervakantie gaan starten met verbouwen. Wij willen al een geruime tijd onze
toiletvoorziening aanpakken, en met de laatste optie voor subsidie, wegen dus in dit
geval de laatste centen het zwaarst!
Schuimparty
Aanstaande vrijdag 17 juni sluiten wij het seizoen voor de kinderen van de basisscholen
af met een schuimparty. Trek dus je oude kleren aan, en neem wat warms mee voor na
de tijd want in je natte kloffie naar huis fietsen is koud! Op 1 juli organiseren wij voor de

jongeren van 12 t/m 16 jaar Asociaal Hard. Een themafeest op de vrijdagavond van
20.00 tot 24.00 uur met hardstyle en happy hardcore muziek. Stampen geblazen! De
entree is gratis en wij hopen natuurlijk op een grote opkomst.
Inmiddels hebben alle kinderen van drie hoogste groepen van de basisscholen ook al een
opgavenbriefje gekregen voor het Piipskoft Kamp. Helaas hebben wij een foutje gemaakt
in onze vorige column. Het kamp is dit jaar op 29 en 30 juli. Dit jaar in het thema
van de piraten. Dus doe je ooglapje voor, wind een doek om je hoofd en zet je papegaai
op je schouder en geef je op! Meer informatie over het kamp en hoe je op te geven is te
vinden op de site www.piipskoft.nl

WIER besiket Boubedriuw de Graaf
De pleatselike kommisje fan de tsjerke fan Wier hat te Engwierum in besite brocht oan it
bedriuw de Graaf te Engwierum, dy‟t spesjalisearre is yn restauraasjes fan benammen
tsjerken. Sa is de winner yn 2006, fan it programma „Restauratie‟ fan Endemol en de
AVRO, it tsjerkje van Vierhuizen yn Grins, ek troch harren restaurearre.
At wy Engwierum yn ride, falt de grutte skuorre mei it readpanstrutsen dak dalik op. It
ûntwerp fan dizze „pleats‟ is fan Adema-Architecten en past sekuer yn it lânskip.
At wy de skuorre ynrinne, rûkt it hearlik nei hout. Fol fjoer fertelt Antony de Graaf oer de
keunst fan it restaurearjen. Wy sjogge hoe‟t in, yn ús eagen, folslein fermôge balke
ferfongen wurdt troch in nij eksimplaar. Alle stikken dy‟t noch bewarre bliuwe kinne,
wurde yn in nije balke ynpast. Op de fraach oft de môchbisten dan net dalik fierder frette
sille yn it nije hout, antwurdet de Graaf: Nee, môch hat alles te krijen mei focht. It is
saak om de tsjerke fan binnen goed droech te hâlden. Goede fentilaasje is needsaaklik.
Môch hat wetter nedich om te drinken. Sûnder focht geane se dea.‟
De âld preekstoel, dy‟t alhiel útinoar lei, sit wer yninoar mei hjir en dêr nije stikken. „As
wy der aanst mei in floeistof oerhinne geane, kinst gjin ferskil mear sjen,‟ leit Antony út.
It klankboerd, dat der boppe sitten hat, blykt strie- en striemin te wêzen. It sjocht der
massyf út, mar weaget as in fearke. Folslein opfretten troch de môch.

By in trep op, komme wy by de opslachromte. Hjir steane alle banken en panielen, kreas
nûmere opslein. Wy herkenne it âldrose en freegje watfoar kleur it aanst krijt. Mar dêr
wit de Graaf neat fan. „Dêr geane oare lju oer, dy‟t útsykje hoe‟t it foarhinne west hat.‟
Wy wachtsje it ôf.
Underwilens is de restauraasje yn de Wierster tsjerke yn folle gong. De grutte balke
boppe de koarromte is al ferfongen troch in nij ekimplaar en de timmerlju binnen no
dwaande mei de spin. Neffens de Graaf binne minsken dy‟t belangstelling ha en even
sjen wolle, fan herte wolkom.
Simy Sevenster

Kort verslag van de bestuursvergadering Stichting Berlikumer Belangen van
9 mei 2011
Werkgroep Bewoners en Verenigingsbelangen
Verbetering woonkwaliteit de Buorren
Op woensdag 15 juni as. wordt er een vergadering voor alle bewoners van de Buorren, It
Dok & De Piip georganiseerd. Hiervoor worden huis aan huis uitnodigingen verspreid.
Mevrouw Joostema wordt uitgenodigd om haar presentatie te houden.
Brede basisschool
Met de gemeente zal binnenkort overleg plaatsvinden over de stand van zaken.
Overleg met de ondernemersvereniging Undernimmend Berltsum Wier
Van weerskanten is aangegeven dat het belangrijk is om van elkaars activiteiten op de
hoogte te zijn. Beiden zijn met activiteiten bezig die woonkwaliteit in ons dorp
verbeteren. Gezamenlijk optreden naar buiten heeft voordelen. Op de volgende SBB
vergadering zal Undernimmend Berltsum/Wier worden uitgenodigd om de
overlegstructuur te verbeteren.
Voorbereiding discussieavond 10 mei over vereniging/stichting
Tijdens deze vergadering staat alleen de bestuursvorm op de agenda. Het doel van de
avond is de voor- en nadelen helder te krijgen. Het is de bedoeling dat de aanwezigen
zoveel mogelijk aan het woord komen. SBB zal zo weinig mogelijk op de opmerkingen
reageren om een welles nietes discussie te voorkomen. Op basis van een verslag van de
avond en verdere informatie zal SBB een voorstel maken waarover op een later tijdstip
zal worden gestemd. De vacatures van voorzitter, een lid van de werkgroep Ontwikkeling
en Promotie en een lid van de werkgroep Bewoners en Verenigingen zullen nogmaals
worden genoemd.
Zoutboringen
Het gezamenlijk protest tegen zoutboringen onder land heeft succes gehad. Minister
Verhagen heeft toegezegd alleen te voelen voor zoutboring onder de Waddenzee.
Dit punt kan van de agenda af.
Hondenpoepproblematiek
Er is een idee ontwikkeld om met behulp van hondepoepcontainers het probleem aan te
pakken. Binnenkort zal dit met de gemeente worden besproken.
Oost Indische Opvaart
SBB heeft een mail ontvangen van dhr. W. Feddema van de gemeente over de OostIndische Opvaart. Mevr. Vis is hierover ook door dhr. J. Bruinsma, bewoner Buorren,
aangesproken. Dhr. Bruinsma geeft aan dat een aantal bewoners van de Buorren door de
gemeente zijn benaderd. De walbeschoeiing is zeer slecht en moet worden vervangen.
Echter er is onduidelijkheid wie eigenaar is van de grond en daarmee aan de beschoeiing.
De tuinen van de aanwonenden liggen tot de Oost-Indische Opvaart, maar dit is mogelijk
kadastraal niet goed vastgelegd. Op dit moment heeft SBB geen actieve rol hierin.
Mochten er zich problemen voordoen, dan kan SBB n.a.v. vragen van de bewoners
daarbij helpen/bemiddelen.
Werkgroep Ontwikkeling en Promotie
Ruiterroute
Een goede aansluiting tussen het Hemmemapark en de Wiersterdyk is problematisch.
Er zal nader overleg komen met de betrokkenen.

Haventje
Gezien alle ontwikkelingen i.v.m. de discussie over de bestuursvorm van SBB en de tijd
die daarmee gemoeid is, wordt dit punt voor 2011 van de actielijst gehaald. Eventuele
particuliere initiatieven zullen echter positief worden benaderd. Afstemming op de
mogelijke plannen van Voortvarend Berlikum op de Pôlle kunnen hierop nog van invloed
zijn.
De Pôlle & Voortvarend Berlikum
Dhr. Van Hout en dhr. D. Osinga hebben overleg gehad over de ontwikkelingen. De
ontwikkelingen zien er goed uit. Het bestemmingsplan voor de Pôlle moet worden
aangepast.
Dhr. Van Hout geeft bij dhr. Osinga aan dat recreatie aan deze wijziging ook toegevoegd
moet worden.
Verkeersdag 21 mei
Dhr. Kuipers maakt een presentatie over het werk van SBB. Deze wordt als „promotiefilm‟
getoond. Veel instanties op het gebied van verkeersveiligheid zullen zich presenteren.
Cultuurhistorische Wandelroute
Er zijn enkele afzeggingen van potentiële subsidieverstrekkers. Er zullen nieuwe
subsidiebronnen worden aangeschreven. In september zal Plattelandsontwikkeling een
definitief besluit nemen over de subsidieaanvraag.
Verkeer en vervoer
Kleasterdyk/Gernierswei
De belijning is inmiddels aangebracht. Dit punt kan van de agenda af.
Het wegdek van de Tichelersdyk is nog niet aangepakt. Opnieuw reageren.
Hilly Stellingwerf (secretaris SBB), tel 460731

Stichting de Grusert
Documentatiecentrum & Historisch Archief Berltsum
De afgelopen maand zijn we weer bij u aan de deur geweest voor de jaarlijkse donatie
voor het Documentatiecentrum & Historisch Archief. Een aantal donateurs troffen wij niet
thuis,
bij deze mensen is een briefje in de bus gedaan met het verzoek om het bedrag per
bank/giro over te maken. Wij zijn er erg mee ingenomen dat u ook dit jaar ons weer hebt
willen steunen met uw donatie. Onze hartelijke dank hiervoor. Ook de mensen die ons
eenmalig een gift hebben gegeven hartelijk dank. Zonder uw geld zou het
Documentatiecentrum geen toekomst hebben.
Wij blijven op zoek naar alles wat met Berltsum te maken heeft. Dit kunnen foto‟s zijn,
maar ook bijvoorbeeld documenten, kaarten, krantenknipsels etc. Dus bent u thuis aan
het opruimen en komt u iets tegen dan zouden we het erg op prijs stellen dit van u te
mogen ontvangen.
Wij maken u er attent op dat het Documentatiecentrum tijdens het
kermisweekend geopend is op zaterdag 25 juni vanaf 13.00 uur. Kom eens langs
met uw familie.
Mocht u deze zomer gasten op bezoek krijgen, dat kan zijn vanwege een reünie,
familiebezoek of iets anders dan bent u natuurlijk ook van harte welkom om even een
kijkje in het Documentatiecentrum te nemen. Graag dan even een telefoontje naar
mevrouw F. Weijer van de Hofsleane, tel. nr. 461372

Mennonites in Berlikum 25 & 26 juni
Zaterdag 25 en zondag 26 juni aanstaande is het weer zover: een groep Amerikaanse
Mennonieten, onder leiding van John Ruth en Audrey Voth, doet Berlikum aan. Bij de
ontvangst gaan we het anders dan anders doen. Zo tegen half zes à zes uur zitten de
gastgezinnen in de kerk te wachten. En te wachten, want het wil nog al eens uitlopen…
Vanuit de kerk houden we per mobiel steeds contact met de groep en de reisbus. Pas als

zij in de buurt van Berlikum zijn, worden de gastgezinnen ingeseind en kunnen naar de
vermaning komen. Dan is de groep mogelijk al gearriveerd, niemand hoeft te wachten.
In de kerk alleen een kort welkom en meteen de groep verdelen onder de gastgezinnen.
Dat schiet op, thuis wordt het eten niet koud, en je houdt meer tijd over voor elkaar.
Zondag 26 juni houden we dienst onder leiding van Geja Laan en John Ruth, met de
Doopsgezinde gemeente, de Mennonieten en de gastgezinnen. Aanvang is 9:30 uur. Ook
u bent van harte welkom!

