OP ‘E ROASTER - WEBEDITIE FEBRUARI 2013
Berltsumer muzikanten verder als “OpMaat”
Het was zaterdagavond 19 januari 2012 spannend in de Kruiskerk van
Berltsum. Zoals ladyspeaker Jeannette van den Boogaard het verwoordde: “Op
1 januari 2012 zijn de weeën begonnen en vandaag zijn we met z’n allen
getuige van de geboorte van een nieuwe muziekvereniging. Dit betekent dat we
aanwezig zijn bij een unieke gebeurtenis zoals elke geboorte een bijzondere
gebeurtenis is.”.
Met meer dan 50 muzikanten presenteerde de nieuwe muziekvereniging zich aan de
inwoners van Berltsum en vele andere belangstellenden.
En die muzikanten hadden er zin in. In de aanloop van dit concert mocht ik aanwezig zijn
bij een van de generale repetities in de kerk. Het enthousiasme wat ze toen lieten horen
veroorzaakte wel enige zorgelijke blikken. Zo’n groot orkest moest duidelijk nog wennen
aan de akoestische mogelijkheden van dit gebouw. Want in de bladmuziek stonden naast
pianissimo’s ook fragmenten met heel veel fortissimo’s. Zoveel zelfs, dat het nivo van het
geluid van “Merkemusyk” hierbij verbleekt. Diezelfde zaterdagmiddag had ik me nog
verbaasd omtrent het aantal decibels dat het nieuwe orkest kon produceren toen ik door
de straat naast de het kerkgebouw liep. Hoe zou dit gaan vanavond? Gaat het dak er af?
Ruim een half uur voor aanvang van het concert toch hier en daar even indrukken
oppikken van de leden. Zijn ze gespannen of zenuwachtig? Bezoekers werden buiten
door de drumbandleden muzikaal welkom geheten. De jeugdleden die voorafgaande aan
het concert binnen gingen spelen klonken stoer: Ze hadden een paar muziekstukken nog
niet zolang en er zaten toch wel een paar moeilijke stukjes tussen.
De voorzitter van de nieuwe vereniging Freerk Algra stond zelfverzekerd bij de ingang.
Een ieder werd van harte welkom geheten. Genodigden keurig naar hun plaats begeleid.
In de catacomben van het kerkgebouw vond ik de muzikanten. Waren zij gespannen?
Volgens hun zeggen waren ze er klaar voor. Onder leiding van een van de solisten
werden er nog enige strijdkreten en junglegeluiden geoefend, en die solo? “Zit er maar
niet over in!!”
Tot half acht hebben de jeugdmuzikanten van de Berltsumer Beagles onder leiding van
dirigent Syde van der Ploeg hun beste beentje voorgezet om het publiek te vermaken. In
het geroezemoes van binnenkomende bezoekers viel hun optreden een beetje in het
water. Maar er is wel geluisterd en een passend applaus viel hun ten deel.
Klokslag half acht was het dan zover. Het eerste officiële optreden van de nieuwe
vereniging.
Na opkomst van alle leden werden we welkom geheten door voorzitter Algra. Hij
verwoordde de massale opkomst van de aanwezigen als volgt: “In folle bak betsjut dat
Berltsum massaal achter it korps stiet.” Verder liet hij de presentatie over aan
ladyspeaker: Jeannette van den Boogaard. Ze attendeerde het publiek op het feit dat bij
een nieuwe vereniging ook nieuwe muziek behoort. Als eerste werd een Hymne gespeeld
, gearrangeerd door Marten van der Wal “ Crown with many crowns”. Het is mooi om te
horen dat de muziek op deze avond in een vol kerkgebouw veel mooier tot zijn recht
komt dan een paar avonden eerder in een leeg gebouw. Het was een koraal, evenwichtig
en in balans. En wat bromde die bas weer mooi onder het orkest door.
Als tweede nummer werden wij in een Keltische fantasie meegenomen naar de Green
Hill. We werden meegenomen door solist Willem Dikland op Euphonium. Keltische
muziek vindt zijn oorsprong in Ierland; het land dat we allemaal kennen van de glooiende
groene heuvels en de specifieke muziek. Willem Dikland bracht een Keltische waterval
van noten ten gehore Met de ogen gesloten en alleen luisteren waande ik me bij de
beekjes in de ruige omgeving van het Ierse land. We genoten van een prachtige balans
tussen solist en orkest. En een speciaal "chapeau" voor deze solist. Een bijzondere

uitgebreide solo zoals deze naar voren brengen, zonder dat daarbij ook maar een noot
van bladmuziek wordt gelezen, is professionele klasse.
De nieuwe muziekvereniging gaat ook verder met een drumband. Zij toonden deze avond
hun nieuwe uniform. Galant. Maar het bleef niet bij nieuwe kleding. Tot nog toe hadden
deze drumbandmuzikanten alleen ongestemd slagwerk. Maar ook de drumband gaat
mee in de vernieuwingen en de leden toonden deze avond dat ook zij met melodische
klanken kunnen omgaan. Hiervoor beschikken ze over marimba’s. Hiermee zijn ze in
staat om moderne muziek te spelen die ook de jeugd zal aanspreken. Met het nummer
“Clocks” van de groep Coldplay waren ze vlot en hip en geconcentreerd. Het was mooi
om te zien dat de leden van de drumband heel blij waren na afloop van deze presentatie;
het was ook voor hen een uniek startmoment. We zagen na afloop dan ook een zeer
tevreden drumbandleider Bram Jorissen.
Het was nu de beurt aan de soliste die aan het begin van de avond had aangegeven dat
we maar niet over haar moesten inzitten. Nu was daar het grote moment. Lisanne
Terpstra speelde het nummer “Sorry” van Kiteman in een arrangement van Rieks van der
Velde. Na een spannend begin kwam Lisanne helemaal in de juiste flow. Ze was aan het
jongleren met de muzieknoten boven het orkest. Een keurig optreden, waarbij ze een
warm applaus van het publiek in ontvangst mocht nemen.
Maar Lisanne had de collega-muzikanten vooraf niet zomaar opgewarmd met
junglegeluiden. Solist op de baritonsaxofoon Bertus Peters, had deze geluiden nodig in
zijn vertolking van het nummer uit Junglebook “I wanna be like you”, in een arrangement
van Marten van der Wal. Deed je de ogen dicht, dan waande men zich in de jungle. Met
de donkere klanken van de baritonsaxofoon, gevolgd door de bastrombone slopen we
door de jungle. In een heel mooi samenspel met de overige muzikanten was het
bijzonder plezierig en ongedwongen om naar te luisteren. En aan het eind van de muziek
stapten we ook weer samen uit de jungle.
De hoofdmoot van deze avond was de presentatie van het muziekstuk dat exdorpsgenoot Feike van Tuinen speciaal voor de “geboorte” van de nieuwe vereniging
heeft geschreven. Voordat de muzikanten het muziekstuk ten doop hielden, beschreef
Feike de muziek met de volgende toelichting aan het publiek;
Ave, muzykfreonen,
Yn ‘e muzykhistorje is it gebrûklyk dat er by ferskate mominten fan it libben specjale
muzyk skreaun waard. Tink oan trouwerijen, jubilea en bekend fan ‘e dea fansels in
requiem.
Mar ik kin sa guau net wat betinke dat foar ’n berte en dêrmei in doop muzyk skreaun is.
Hjoed klinkt by de doop fan dit muzykkorps in nij stik skreaun troch jim âld doapsgenoat.
Tank foar it fersyk en ik ha der mei in soad nocht en wille oan wurke.
Doe’t ik mei ’n delegaasje fan it bestjoer om ‘e tafel siet, wie ik mei ien fan myn koaren
dwaande mei it oefenjen fan ’n ôfskiedsliet mei de moaie titel ‘Farewell, dear love’.
Kwa timing perfekt, want ik hie doe gelyk ien fan de tema’s foar it stik.
Farewell, vaarwel, gegroet, AVE.
It wurk iepent mei de twa kenmerken fan beide korpsen, it koraalspel en it marsspyljen.
Ik ha de noaten brûkt fan it gesang Grote God, wij loven U. Gjin gedragen meldij hearre
jim; Nee, jim hearre een signaalmotyf, marsachtich fan karakter. Sjoch it as in fúzje
tusken in koraal en in mars. Fansels ûndersteund mei slachwurk. Tink oan it korps troch
de buorren mei de drumband foarop.
De muzyk klinkt ûngetwongen, mar foar hoelang. Soms is der fertwiveling, klopt alles
wol?
Is dy fúzje wol sa’n goed ydee? Der binne dissonanten te hearren, noaten dy’t wat tsjin
elkoar oan botse. It proces giet fierder.Flarden fan it ôfskiedsliet komme foarby totdat it
liet yn syn gehiel klinkt. It ein fan beide korpsen is oansteande. De klank wurdt
donkerder, de binne muzikale triennen as it ware. Dan folget in treurmars en op it ein

klinke symbolysk noch ien kear de beide nammen; as een kreet in lêste klankexploozje.
De lêste Bazuin klinkt en de Klimop is útbloeid.
Vaarwel, gegroet, ave.It is stil.
Mar dan is er op ‘e nij ’n Ave. No as groet oan de nije feriening.De drumband foarop en
de nije feriening slút oan. Feestmuzyk, fleurich en dûnsjend fan karakter. Hoopfol nei de
takomst.Wat is in libben sûnder muzyk, in doarp sûnder korps?
Ave Musica

De onthulling van de nieuwe naam van de
Berltsumer muzyk.
Aan deze beschrijving is niks toe te voegen. We hebben als publiek met ingehouden
adem kunnen luisteren naar ingetogenheid. Maar zijn ook geschrokken van het bastion
van lawaai in het moment waarop de laatste klanken van De Bazuin en Klimop klonken;
vergelijkbaar met een doodskreet. Drumband en korps lieten zich direct daarna weer
samen horen als een eenheid met een positief geluid. Een eenheid die het publiek liet
horen dat ze samen de juiste weg naar de toekomst hebben ingeslagen. Een compliment
voor componist, korps en drumband.
Tot dit moment was nog steeds niet duidelijk onder welke naam de vereniging verder
ging. Geertje Miedema had de naam van de nieuwe muziekvereniging bedacht. Als
toelichting beschreef ze het als volgt:
1. Door de fusie is het een muziekvereniging “op maat” (gemaakt)
2. Een opmaat is een muziekterm
3. Men speelt op de maat.
4. En tot slot, het is de opmaat naar een nieuw begin.
Tegelijk werd ook het nieuwe logo gepresenteerd zoals dit was ontworpen door Steffen
van Bergenhenegouwen. Een fris modern logo met daarin de naam “OpMaat”.
Voor alle leden was een bûsboekje 2013 beschikbaar. Zeer passend omdat het bûsboekje
dit jaar in het teken van de muziek staat.
Voor de ladyspeaker van deze avond, was dit het eerste en tegelijk het laatste optreden
met de nieuwe vereniging. Zij heeft als voorganger haar Berltsumer stee verruild met
Hallum. Persoonlijk kreeg ik de indruk dat met deze muzikale ontwikkeling in Berltsum,
ze van deze ruil al een beetje spijt had.
Passend bij de oprichting van een nieuwe muziekvereniging was het de voorzitter van de
muziekfederatie Menameradiel die als laatste zijn felicitaties overbracht aan de
muzikanten van “OpMaat” en aan de inwoners van Berltsum. Tegelijk riep hij een ieder
op om de kinderen vooral te steunen om muziek te gaan beoefenen.
De nieuwe vereniging eindigde zoals we dat graag horen. Een stevige mars die
uitnodigde tot een gezellige nazit met de groep Hjirris.
Het was een mooi begin voor een nieuwe historie. De vorige verenigingen hadden beide
meer dan 115 jaar achter de rug. Het is aan onze jeugd en hun kinderen om er nog eens
115 jaar aan vast te knopen. Ave Musica.

Jonge Berltsumer zorgt voor herstart Restaurant De Brigantijn
In 1985 opende Restaurant De Brigantijn in Warten haar deuren. De Brigantijn
stond, onder leiding van Sijtze Lingsma, bekend als visrestaurant. Toen Lingsma
in maart 2012 om het leven kwam twijfelde Kobus Vrij (23) uit Berltsum geen
moment. Samen met zijn collega, toenmalige chef-kok Jake Pronk, nam hij de
zaak over.
“Voordat ik eigenaar werd van De Brigantijn was ik souschef. Na het overlijden van
Lingsma heb ik samen met mijn collega om tafel gezeten. Het was kiezen of delen. Als
we niets zouden doen dan stonden we op straat.” vertelt Kobus Vrij. In april 2012 werd
gekozen voor een herstart van het restaurant. Kobus Vrij en Jake Pronk zijn nu
gezamenlijk eigenaar van De Brigantijn.
23 jaar en nu al eigenaar van een restaurant. Dat is best pittig of niet?
“Het is geen bewuste keus geweest, het is nou eenmaal zo gelopen. Ik was souschef en
had dat best nog een tijdje willen blijven maar door de omstandigheden is het allemaal
heel anders gegaan. Op dit moment ben ik chef-kok en is mijn compagnon
verantwoordelijk manager. Hij regelt alle zaken in de ‘voorkant’ van het restaurant. Ik
ben verantwoordelijk voor de keuken. Ik bedenk de menu’s, zorg voor de inkoop en
begeleid het keukenpersoneel. Soms maak je daardoor lange dagen. In de zomer werk ik
vijf dagen per week, twaalf uren per dag. Maar in de winter hebben we het erg rustig. We
zijn een seizoensbedrijf dat het moet hebben van bootjes mensen en recreanten.”
De winter is dus een lastige periode voor jullie?
“Het is zeker lastiger dan met mooi weer. Als het zonnetje schijnt zit ons terras vol. Er
kunnen ruim vijftig mensen zitten en ’s avonds draaien we het diner vaak twee keer. In
de winter zijn we alleen in het weekend open want dan hebben we veel minder aanloop.
We proberen daar nu verandering in te brengen door het restaurant een kleine
imagoboost te geven.”
Imagoboost? En het klassieke visrestaurant dan?
“Het restaurant staat nu nog voornamelijk bekend als een visspecialiteiten restaurant.
Klanten bellen ons wel eens op voordat ze langskomen. Vaak vragen ze dan of we ook
vlees op de kaart hebben staan of dat we alleen vis serveren.
We willen het imago graag omgooien van visrestaurant naar ‘mainstream’ restaurant met
zowel vlees- als visspecialiteiten. De visspecialiteiten blijven dus zeker op de kaart staan!
Daar willen we niet in compenseren. Wel willen we het restaurant toegankelijker maken
voor een groter publiek.”
En wat maakt De Brigantijn dan anders dan alle andere restaurant uit de regio?
“ Bij alle producten die ik gebruik in de keuken kijk ik naar het aanbod in de regio. Zo
haal ik de vis nog steeds bij de plaatselijke visser. Verser kunnen we het niet krijgen. Dat
doe ik ook met de kaas en alle andere producten die zich hiervoor lenen. Verder werk ik
graag met streekproducten. Zo sta ik nu met een van mijn recepten in het boek ‘Fan
Fryske Grûn’. In dit boek staan streekgerechten van dertig Friese topkoks. Ik heb
hiervoor een gerecht gemaakt van ei. Misschien niet bij iedereen bekend maar dat is een
echt Fries streekproduct.
Bovendien heeft De Brigantijn een geweldige ligging. Vanaf je tafel kijk je uit over het
WartensterWiid en de brug van Warten, dat is natuurlijk uniek!”
Je hebt het over ‘toegankelijk maken voor een groter publiek’. Denk je dan ook
aan toegankelijke prijzen?
“ Jazeker, De Brigantijn staat bekend als een duurder restaurant. Ik denk dat dit
hoofdzakelijk komt omdat er specialiteiten als paling op de kaart staan. Deze producten
hebben nou eenmaal een hogere inkoopprijs. We zijn ons bewust van dit imago en
hebben daarom nu een voortreffelijk 3-gangen keuzemenu op de kaart staan voor slecht
€ 27,50. In dit menu kunt u kiezen voor zowel vis als vlees.”

Bent u ook nieuwsgierig geworden en wilt u een hapje eten bij De Brigantijn?
Kijk voor actuele openingstijden en het menu op
www.debrigantijn.nl. Adres: Hoofdstraat 31,
Warten
Kobus Vrij, één van de jonge eigenaren van De
Brigantijn in Warten. In de maand maart staat
er een speciaal menu op de kaart: Gerookte
zalm met Wartenster kaas en mosterd *
Krachtige gevogelte bouillon met kerrie room *
Biefstuk met een stroganoff saus (geserveerd
met aardappelen, groente en sla) * Panna cotta
met verse aardbeien, slagroom en een vanille
saus. En dat voor € 22,50.

Van Tuinen Tuinservice naar Huis & Tuin
Van donderdag 28 februari tot en met zondag 3 maart staat Van Tuinen Tuinservice
op de beurs Huis & Tuin in het WTC in Leeuwarden. Dit jaar is gekozen voor de kleinere
tuin. In een strak concept komen stoer, strak en kunst samen. Doordacht lijnenspel toont
aan dat met een relatief kleine oppervlak een verrassend resultaat mogelijk is.
Het zigzag lijnenspel, waardoor de tuin niet in één oogopslag is te overzien, nodigt uit tot
een prikkelende ontdekkingsreis door de tuin. Je treft er afwisseling aan en diversiteit.
Fraaie elementen zijn de cortenstaal kantopsluitingen die de wendingen in de tuin
aangeven. Niet te missen zijn een stoere palenwand, de strakke vijver met mystieke
verlichting en cortenstalen plaatbrug. Een blikvanger is ook het kunstwerk ‘Flying’ van
vormgever Marco Godenbeld. Dit kunstwerk beeldt een gevoel van ruimte uit in deze
relatief kleine tuin. Kunst en materiaalgebruik sluiten perfect op elkaar aan. Precies wat
tuinarchitect Siem de Vlas van Linum, met wie Van Tuinen nauw samenwerkt, met de
showtuin van 2013 wil uitdrukken.
Gratis kaarten voor de beurs
In de week voorafgaande aan de beurs verloot
Van Tuinen 10 entreekaarten onder de
nieuwsbrieflezers van Van Tuinen Tuinservice.
Nog geen lezer? Schrijf u gratis in via het
formulier op www.vantuinen.nl.
Een spannend doorkijkje, vorig jaar op de
beurs.
Laat u ook dit jaar verrassen door Van Tuinen
en De Vlas.

De spelregels van een uitvaartvereniging
Van welke vereniging je ook lid bent, altijd heb je te maken met spelregels. Meestal ken
je die wel uit je hoofd. Ben je voetballer, dan hoeft niemand jou iets te vertellen over
buitenspel. Kaats je, dan is een boppeslach voor jou gesneden koek. Ben je lid van de
muziekvereniging, dan bel je netjes af als je een keertje verhinderd ben door andere
bezigheden. Speel je Levensweg, pak je de spelregels erbij als je het even niet weet.
Ben je lid van een uitvaartvereniging, hoef je eigenlijk helemaal niets te doen. Behalve
dan je contributie betalen natuurlijk. Waarvoor? Voor het moment dat je komt te
overlijden en de uitvaartvereniging je uitvaart verzorgt in nauwe samenwerking met je

nabestaanden. Nu komt het in sommige situaties voor dat de nabestaanden niet weten
dat de overledene lid was van een uitvaartvereniging en schakelen ze een commerciële
uitvaartverzorger in.
Ledenkorting
Niets ten nadele van deze meneer of mevrouw, maar doet zich dit voor dan worden de
spelregels duidelijk niet gevolgd. Het huishoudelijk reglement is dan duidelijk: Verstrekt
de uitvaartvereniging geen diensten, dan betaalt de vereniging in principe geen
ledenkorting. In goed overleg kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld wanneer het
lid niet in het eigen dorp woont. Maar altijd in overleg. Daarom is het erg handig als je in
je map met je belangrijke papieren ook je uitvaartpapieren bewaart. Zo voorkom je
teleurstellingen achteraf.
Ben je lid van onze uitvaartvereniging, dan hoef je niet direct in je papieren te graven.
Begin april ontvang je een nieuwe ledenkaart, samen met de uitnodiging voor de
algemene ledenvergadering.
Het bestuur

Spar doet mee aan wedstrijd ‘Promotie Wâldbeantsjes’
Tien winkeliers uit Fryslân strijden om de eer van beste promotor van het Wâldbeantsje
2013. In de strijd is ook de Spar van Berltsum. Op de eigen winkelvloer lanceren de
deelnemers vanaf 18 februari een zelfbedachte promotie van de echte wâldbeantsjes uit
de Friese Wouden met het streekkeurmerk Wâldpyk.
De presentaties worden vrijdag beoordeeld en de winnaar staat een heuse
Wâldbeantsjebokaal te wachten. De organisatie is in handen van Aardappelgroothandel
Greydanus uit Heerenveen en Stichting Wrâldfrucht uit Buitenpost.
De wedstrijd moet winkeliers en consumenten ondermeer bewust maken van de trend
dat steeds meer nepstreekproducten op de markt verschijnen. Deze zijn veelal van
slechtere kwaliteit en smaken niet even goed. Dit kan een negatief effect hebben op
echte streekproducten die het veelal van hun kwaliteit en smaak moeten hebben.

Of de wâldbeantsjes die van de klei overtreffen? Oordeel zelf in de Spar en kijk meteen
even hoe mooi dit streekproduct wordt gepresenteerd.

Feestelijk afscheid van vertrekkende dominee
Vrijdagavond 25 januari nam menigeen afscheid van dominee Jeannette van den
Boogaard-Bongers. Een feestelijke bijeenkomst in ’t Centrum met mooie, malle en lieve
woorden. Met muziek, met zang en sketches. Na 10 jaar Berltsum, eerst als predikante
van de Hervormde Gemeente en sinds een paar jaar van de Protestantse Gemeente
Berltsum, vertrekt het gezin Van den Boogaard naar Hallum.
Daar gaat dominee Van den Boogaard ook als predikante aan de slag. Terugkijkend op
de afgelopen jaren zegt Jeannette vooral dankbaar te zijn voor de ruimte die ze in

Berltsum kreeg om de dominee te worden die ze is. De herinnering aan 10 mooie jaren
nemen ze mee naar Hallum.
We wensen het gezin Van den Boogaard ook in Hallum hele mooie en goede jaren toe.
Foto’s van de afscheidsavond staan op de beeldbank.

Tien jaar geleden stonden we bij de familie Van den Boogaard op de stoep om de nieuwe
dominee te begroeten. Uit het archief diepten we de foto van die gelegenheid op. Waar is
de tijd gebleven.

Elf dagen schaatsplezier op ijsbaan
Door het vroegtijdig schoonhouden van
het ijsbaan, beleefden bewoners uit
Berltsum, Wier en omstreken elf dagen
achtereen schaatsplezier. Het ijs was goed
te berijden door de sneeuw er direct af te
vegen of te schuiven. Ook veel groepen
van de beide basisscholen hebben tijdens
de gymlessen geschaatst. Het bestuur
IJsclub Berlikum bedankt alle vrijwilligers
voor hun inzet.

Gerrit Fokkema fertelt oer “de Overval van 1944”
De Protestantse Ouderen Bond ( PCOB) ôfdieling Menameradiel hie op moandeitemiddei
21 jannewaris 2013 har jiergearkomste yn “de Molewjuk” te Bigummole. Nei de iepening
kamen de notulen en de jierferslagen oan ’e oarder en wie der in koart skoft.
Doe wie it wurd oan ús sprekker fan dizze middei: âld-fersetsman Gerrit Fokkema (89
jier, Ljouwert) en as lêste no noch libjende finzene dy’t befrijd waard. It hat lang duorre

foardat Fokkema oer syn befrijing prate woe. Op 5 maaie 1996 hat hy foar it earst syn
ferhaal dien oan bêrn yn de Prinsentún yn Ljouwert.
Hy wie 17 jier doe’t de oarloch útbruts. It gesin Fokkema wenne yn Ljouwert yn de
Gysbert Japiksstrjitte, wer’t heit in griente-en ierdappelsaak hie. Yn 1943 waard Gerrit
oproppen om nei Dútslân te gean, hy wegere, mar moast fan doe ôf wol ûnderdûke.
Hoewol’t syn ferbliuwplak hieltyd wer ferret waard, koe hy mei in falsk persoansbewiis en
help fan oaren, sels fan in Dútse frou, út hannen fan de Dútsers bliuwe.
Yn’e rin fan1944 wie hy tydlik yn it âldershûs. Dêr krigen se de warskôging “tink derom
de Dútsers kinne ek wolris by jimme komme”. Se ha doe noch gau in skûlplak makke.
Mar it gie mis, de Dútsers dienen nachts in ynfal yn it hûs troch de ruten yn te slaan en
namen Gerrit en syn heit mei. It wie de Dútsers foaral om syn jongere broer Ruurd, ek
aktyf yn’t ferset, te dwaan en dy hienen se net fûn. Troch ferhoaren en martelingen fan
de ferskate finzenen is Ruurd in pear dagen letter dochs fûn. Gerrit en syn heit kamen
yn ‘cel 5’ en mei help fan de finzenisdirekteur kaam Ruurd dêr ek by.
Mei syn trijen yn ien cel dus. It wie in drege tiid, net wittende wat hun te wachtsjen stie
en deis mar twa kear in kertier nei bûten yn in koai.Se besochten de dei sa goed mooglik
troch te bringen mei sjongen, bidden en spultsjes .Sa hienen se fan in geblokte teedoek
in damboerd makke en papiersnippers wienen de stiennen. Ek de nachten wiene lang
want it ljocht gie hiel betiid út.
Wilens wienen de minsken fan it ferset al in skofke dwaande de mooglikheid te
ûndersykjen om in oerfal op de finzenis te dwaan om sa de fersetsminsken dêr, dy’t
earnstich mei de dea bedrige waarden, te befrijen. Dit moast lykwols yn úterste
geheimhâlding barre om’t it ferrie oeral driigde!
De tiid driuwde, want der wienen twa finzenen dy’t oan de ‘goede’ sipieren oanjûn hienen
dat se it net lang mear folhâlde koenen om neat te sizzen, as se ferheard waarden.
Nei in hiel goed en soarchfâldich taret plan wie it op 8 desimber 1944 safier. Jûns tsjin
seizen waard de doar fan ‘cel 5’ ynienen troch gemaskerde mannen mei pistoalen
iependien en moasten de Fokkema’s fuort meikomme. Op ‘e gongen kamen se ek oare
finzenen tsjin en nei noch tige spannende mominten waarden se yn groepkes nei bûten
brocht.
Dêr binne doe 51 finzenen befrijd, wylst dêr net ien skot lost waard en der letter ek gjin
represailles west ha!
Mei behelp fan in wachtwurd waarden se troch fersetsminsken de earste nacht op
skûlplakken yn Ljouwert en letter yn de provinsje ûnderbrocht. Op 15 april 1945 kaam
ek foar harren de echte befrijing.
Yn Fokkema syn ferhaal ha wy de emoasje en de spanning, dy’t se meimakke ha, dúdlik
field. Mar ek de motivaasje om dit te fertellen, sa dat it net fergetten wurdt.
Foarsitter Durk v.d. Schaaf betanket Fokkema foar dizze bysûndere bijdrage oan dizze
middei.
Mei it sjongen fan lied 273 wurdt de gearkomste sletten. De earstkommende gearkomste
fan de PCOB is op 18 maart 2013 om 14.00 oere yn “de Molewjuk”.
Sprekker is dan dhr. Johan Veenstra mei in “Stellingswerfs “ programma.
A.S.-J.

Wereldgebedsdag 2013 Berltsum
De jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag is zondag 3 maart. Deze viering is
voorbereid door vrouwen uit Frankrijk. Het thema voor de volwassenenviering is: Hoezo,
een vreemdeling?
Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot
een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van
gebed waaraan door 170 landen wordt deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in
Nederland deze internationale dag gevierd. Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer
te brengen, wordt geld voor diverse doelen ingezameld.

Het Nederlands Comité Wereldgebedsdag heeft gekozen voor de volgende projecten:
In la Maison des Femmes in Parijs worden vrouwelijke clochards tussen de 45 en 65
jaar opgevangen. Hier krijgen zij psychosociale ondersteuning, medische zorg en hulp bij
het zoeken naar een huis.
De stichting Association de Secours Chrétien contre la
Misère helpt in het kindertehuis in Rwanda weeskinderen die
tijdens de oorlog hun ouders hebben verloren. Zuster MarieBernadette Cattoir uit Lisieux kan haar belangrijke werk alleen
blijven doen door de donaties die zij van particulieren en
stichtingen krijgt.
De stichting Creai in de Elzas zorgt voor speciaal onderwijs voor
kinderen met een beperking en gedragsstoornissen. Zij helpen
ook bij het realiseren van aanpassingen voor kinderen met een
gezichtsbeperking zodat zij thuis kunnen blijven wonen en geven
ondersteuning aan de ouders.
Op www.wereldgebedsdag.nl staat meer informatie te lezen over de gekozen projecten
en het Nederlands Comité Wereldgebedsdag.
De viering is in de Doopsgezinde kerk, aanvang 19.30 uur. De organist die avond is Frans
Zwart. We hopen u dan te ontmoeten.
Het plaatselijke comité

Ontspanningsavond voor alleengaanden
Op donderdagavond 21 maart om 19:30 uur organiseert de diaconie van de
Doopsgezinde- en Protestantse gemeente Berltsum een ontspanningsavond voor
alleengaanden. Deze is in de Kruiskerk. Wat kunt u verwachten: Onze gastspreker is de
heer Jan Zwart uit Moddergat.
Het thema is “ Reis van Moddergat naar Rome”.
De mensen die het betreft ontvangen een uitnodiging. Bent u alleengaande, 50+ of
echtpaar 65+ en heeft u geen uitnodiging ontvangen dan kunt u zich voor donderdag
14 maart aanmelden bij: mevrouw M. Nieuwhof, Luinsterweg 5, 0518-461487 of de
heer K. Tolsma, Buorren 46, 0518-461321.
Diaconie

Activiteiten van Café De Poarte Berltsum
U heeft de uitslag van het maandelijks klaverjassen nog tegoed. Bij deze die van
december: 1e Rienk Bakker: 5691 punten, 2e Rindert Wolbers: 5518 punten, 3e Jaap van
Dijk: 5494 punten. De poedel was voor Appie Postma. De uitslag van januari: 1e Jannes
de Boer: 5058 punten, 2e Appie Klooster: 4978 punten, 3e Isaak de Jager: 4787 punten.
Deze keer was de poedel een prooi voor de nummer 3 van december, Jaap van Dijk.
Onze eerstvolgende klaverjas wedstrijd is vrijdagavond 22 februari. We beginnen om
20.00 uur. Opgeven kan direct in het café of op telefoonnummer 462268.
Dan ons volgende evenement. Het 10e kampioenschap 3–banden van Berltsum
Met enige trots gaan we het 10e 3-bandenbiljart kampioenschap van Berltsum
organiseren. Zou het Bert Schouten lukken om voor de 3ekeer op rij deze titel op te
eisen? Mogelijk dat u dat kunt verhinderen door mee te doen. De eerste voorronde is op
vrijdag 1 maart. De tweede voorronde is op vrijdag 8 maart. De achtste finales zullen
dan op vrijdag 15 maart plaatsvinden en de kwart/halve en grote finale op vrijdag 22
maart. Als u niet mee meespeelt, maar wel wilt weten hoe het allemaal verloopt dan bent

u van harte welkom in Café De Poarte. Belangstellenden voor deelname; opgeven kan
direct in het café of op telefoonnummer 462268. Tot ziens, of bij het klaverjassen,
biljarten of beide.
De activiteitencommissie van Café De Poarte Berltsum

Western daykamp bij Japero
Jongens en meisjes van Berltsum. Willen jullie donderdag 21 februari in de vakantie
iets leuks doen? Kom dan samen met een vriendje of vriendinnetje bij Japero in Berlikum
en beleef 1 dag uit ons westernkamp. Ervaring met paarden is niet nodig.
Japero organiseert namelijk weer een geweldig Daykamp voor kinderen van 6 t/m 16
jaar.
Het thema is cowboy’s & cowgirls, de jongste kinderen mogen verkleed komen.
Het programma van Daykamp begint om 10:30 en eindigt om 14:30. De kinderen krijgen
patat en drinken tussen de middag. Vele activiteiten staan op stapel, bijvoorbeeld
paardenverzorging, paardrijden, lassowerpen, spellen in de hal, kudde gedrag, in de
touwen spelen die in de binnenbak hangen en nog veel meer!
Gedurende deze Daykamp worden er niet alleen maar spellen gedaan maar er wordt ook
geleerd hoe de rangorde van de paarden werkt en hoe we dit kunnen toepassen op ons
zelf.
Respect voor de paarden, respect voor alle kinderen, vandaar dat Japero ook de keuze
heeft gemaakt om een daykamp samen te doen met kinderen van verschillende
leeftijden.
Japero organiseert dit al vele jaren, elke keer weer een groot succes!
De kosten voor het Daykamp zijn € 20,- per kind inclusief eten en drinken. Voor opgave
kunt u bellen met 0518-461657 of een mailtje sturen naar info@japero.nl of kijk op
www.japero.nl voor meer informatie hierover.

Ik jou de pin troch
een bijdrage van Berltsumer om utens, Sjoerd Peterzon
Hallo, ik ben Sjoerd Peterzon, de oudste van Piebe en Renske Peterzon. In 1964 ben ik
geboren aan de Singel in een klein huisje. Toen mijn broer Arjen erbij kwam zijn wij
verhuisd naar de Wiersterdyk waar mijn vader zijn eerste boerderij startte. Na een paar
jaar zijn wij naar de Súdhoek verhuisd waar hij een grotere boerderij had gekocht en
waar mijn zuster Hinke is geboren.
In Berlikum ben ik naar school gegaan bij meester Zoetman en meester Visser, en na de
zesde klas ben ik naar de Bakkerij en Horecavakschool in Leeuwarden gegaan om bakker
te worden, net als mijn grootvader Arjen. Ik ging met veel plezier naar de
bakkersvakschool gegaan en zaterdagmorgens ben ik gaan werken voor Bakker Piet
Hein. Dat heb ik met veel plezier gedaan totdat hij dingen deed die niet door de beugel
konden.
Op dat moment was mijn vader druk bezig om plannen te maken om te verhuizen naar
Canada. In 1980 hebben we alles opgepakt en zijn we naar Prince Edward Island
verhuisd, waar ook Minne Nieuwhof een paar jaar eerder naar toe was gegaan.
Om naar een vreemd land te gaan als je maar 16 jaar oud bent is heel erg exciting, een
nieuwe taal te leren, nieuwe cultuur, en het belangrijkste: ik kon mijn rijbewijs krijgen,
omdat ik al 16 was. Jammer genoeg lukte dat pas toen ik 17 was.
Mijn vader heeft een nieuwe boerderij gebouwd en werkte daar met veel plezier. Het
leven op het eiland voor de kust van Canada was heel erg mooi, het zand was rood en er
waren heel veel bossen en standen, de winter kon je bijna vergelijken met de winter die
Friesland zag in 1979, koud, wind en heel veel sneeuw. Na een jaar ben ik nog terug

geweest in Friesland en heb ik nog meer gestudeerd op de streekschool, en een jaar later
ben ik weer naar Canada gegaan.
Omdat werk heel erg moeilijk te vinden was op het eiland, ben ik naar Ontario gegaan en
heb ik werk gevonden in een kleine bakkerij. Ik heb daar een paar jaar gewerkt en heb
toen ook een paar andere vakken gehad.
Intussen is de rest of mijn familie in 1985 ook naar Ontario verhuisd waar mijn vader in
1986 een boerderij in Peterboro heeft gekocht en ik ben in dezelfde maand getrouwd.
Jammer genoeg is mijn vader 3 maanden later overleden na een hartaanval , toen heeft
Arjen nog op de boerderij gezeten, maar na een jaar is de boel verkocht .
Na een paar jaar is mijn moeder weer terug gegaan naar Berlikum waar ze nog steeds
woont.
Ik heb in 1987 een baan gevonden in de bakkerij bij een van de grootste winkels in
Canada waar ik na 2 jaar bakkerij bedrijfsleider ben geworden. Verleden jaar heb ik mijn
25 jarig jubileum gevierd.
Ik ben nog steeds getrouwd en we hebben een dochter van 21 jaar oud, die ons erg
bezig houdt omdat ze met cerebral palsey geboren is, ze heeft zuurstof tekort gehad
toen ze geboren is.
Als iemand me vraagt als ik alles overnieuw zou doen is mijn antwoord is natuurlijk,
zolang ik mijn Nederlands schrijven maar niet vergeet.
De groeten van
Sjoerd Peterzon

Eten met een praatje
De eerst komende avond van “Eten met een praatje” is
verschoven naar 1 maart in de Kruiskerk. “Eten met een
praatje” is het gebeuren voor mensen die ‘s avonds vaak alleen
eten. Het is een gezellig samen zijn waarbij je onder het genot
van een warme maaltijd met anderen de belevenissen van de
dag kan delen.
Dus let op, de volgende avond is op vrijdag 1 maart in de
Kruiskerk aan de Hôfsleane en begint wederom om 18.00 uur. Bent u geïnteresseerd en
u wilt het ook wel eens mee maken, dan kunt u zich nog steeds opgeven, Wellicht komt u
dan op de reservelijst, want de belangstelling is groot. Wanneer er van de huidige
deelnemers iemand verhinderd is, dan krijgt u een oproep.
Opgeven kunt u zich bij U. Strooisma (telefoon 0518 - 46.20.89) Opgave graag uiterlijk
op woensdag 27 februari. Voor hen die zich al hebben opgegeven maar verhinderd zijn
ook graag dit uiterlijk op woensdag 27 februari doorgeven. Wij kunnen dan aan de hand
van de opkomst onze inkopen doen.
Wat we gaan eten is elke keer een verrassing, maar hebt u een speciaal dieet laat het
dan even weten. De kosten van een maaltijd zijn zeven euro per persoon.
De volgende en laatste datum is vrijdag 5 april in de Kruiskerk tussen 18:00-20:00
uur in plaats van de geplande 22 maart.
We hopen u te kunnen verwelkomen en maken er samen een gezellige avond van.
De Protestantse Gemeente Berltsum

Kofjemoarn Berltsum
woensdag 27 februari
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 € 1,50 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)
Kofjemoarn Berltsum.
Woensdag 27 februari is Tjik Flameling, ouderenadviseur van Stichting Welzijn
Middelsee aanwezig. Zei zal ons wat gaan vertellen over haar werkzaamheden en de
veranderingen die op ons af komen. Het ouderenadvieswerk is een aparte vorm van
individuele dienstverlening, die wordt uitgevoerd door de ouderenadviseur. De
ouderenadviseur bezoekt u gratis op afspraak thuis wanneer u daar behoefte aan heeft.
Bijvoorbeeld wanneer u vragen heeft over financiële regelingen, activiteitenaanbod,
thuiszorg, alarmering, woonaanpassingen, vervoer enz.
De ouderenadviseur: Luistert naar uw verhaal, zet met u de situatie op een rijtje, brengt
met u de verschillende oplossingen in kaart, bemiddelt tussen u en instanties,helpt bij
het invullen van aanvraagpapieren.
Sieta Kuipers, ouderenwerker Menameradiel

Kerstviering voor alle vrouwen van Berltsum en Wier op 18 december 2012
Onze presidente Matty Weijer verzorgde de opening en het welkom. Ze was blij verrast
dat ze zo’n 75 dames welkom mocht heten. Hierna werd de leiding overgedragen aan
Immy Hoekstra Rondaan (kapitein) van Het Leger des Heils in Harlingen, die deze avond
samen met Edith Hoekstra (pianist) zou verzorgen. Het thema voor deze avond was:
“Kerst…..door de ogen van….”
Na het aansteken van de Adventskaarsen volgende we een prachtige liturgie, waarin
ruimte was voor zingen gebed en samenzang. We werden meegenomen in de verhalen
van de herders op weg naar het kindje Jezus maar ook de weg van de Magiërs volgden
we, die Jezus vereerden met Goud, Wierook en Mirre. We zongen kerstliederen: Eer zij
God in onze dagen, eer zij God in deze tijd, maar ook Stille nacht, Heilige nacht. We
kregen allemaal de belangrijkste letter van het kerstfeest mee naar huis en zelfs een om
door te geven, zodat het verhaal doorverteld wordt.
Kijk eens, een zuurstok, zo zoet als maar kan,
Ken je ’t verhaal en de betekenis ervan?
Het gaat over ’t Kerstkind, Hij is Zoon van God,
Wit vertelt je dat Hij zonder zonde was, brak geen enkel gebod.
Rood is de kleur van het hart, ook van bloed.
Jezus stierf en maakte het bij God voor mensen weer goed.
Kapot krijg je de zuurstok echt zomaar niet,
Dat herinnert je er aan dat Gods trouw je ooit verliet.
De zuurstok, een staf van de herder daar lijkt hij wel op,
Maar weet je…… eigenlijk houd je hem dan op de kop!
Want een ‘J’is de letter, Jezus is geboren:
Dat is het goede nieuws van kerst:laat ieder het maar horen!
Dit was een hartverwarmende kerstviering.
Onze dank gaat uit naar de St. Donatie Dorpsgemeenschappen Berlikum en Wier, want
mede dankzij een gift van deze stichting wordt het mogelijk gemaakt om zo’n mooie
avond te organiseren.
Verslag van de CPVB te Berltsum 8 januari 2013 In de Kruiskerk te Berltsum.
Er waren 36 dames aanwezig en mevrouw Ineke Bolt van Kootstertille was onze gast
deze avond. Zij gaat met ons spreken over: De kunst van het loslaten. Onze
presidente Matty Weijer wenst iedereen een goed en gezond 2013. Voor haar meditatie
heeft ze gekozen: Start van een heel nieuw jaar. Huishoudelijke zaken zoals zieken en
jubilea worden besproken.
Na een korte pauze krijgt mevrouw Bolt het woord.

Ze vertelt over de worsteling van haar dochter met een psychose, over de eenzaamheid
die zij voelt alsof ze in een cocon zit er niet uit kan en dat ook niemand haar kan
bereiken.
In Jeremia 29:11 staat: Mijn plan met jullie staat vast spreekt de Heer. Ik heb jullie
geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Met deze
woorden hielden we elkaar vast en door veel te bidden komt de overgave, het loslaten.
Met vallen en opstaan kinderen loslaten, maar wel onze deur open houden.
God laat niet los wat Zijn hand begon. We leven in een gebroken wereld, met veel
verdriet en leed. Maar als je je durft overgeven, sta je niet met lege handen. Werp al je
zorgen op Hem en je zult rust krijgen.
Het was een indrukwekkende lezing waar we nog wel even over kunnen nadenken. Matty
bedankt mevrouw Bolt en zij sluit de vergadering af met het gedicht: Wees niet bezorgd.
Op 12 februari hopen we elkaar weer te ontmoeten in ’t Centrum. We beginnen dan om
18.00 uur met een broodmaaltijd.
Verslag van de Jaarvergadering CPVB 12 februari 2012
We komen deze keer om 18.00 uur bij elkaar want we hebben een gezamenlijke
broodmaaltijd. Als een ieder z’n plekje gevonden heeft aan de feestelijk gedekte tafels,
worden we welkom geheten door onze presidente Geertje Algra.
Nadat ze de vergadering geopend heeft met een meditatie en gebed krijgen we eerst een
heerlijk kopje soep. Tussendoor doen we het verslag van de vorige vergadering en de
mededelingen, om vervolgens weer door te gaan met de broodmaaltijd.
Tijdens de maaltijd kunnen we luisteren naar een stukje Opa en Oma voorgelezen door
Rine Runia en Annie Jansen leest een verhaal in haar eigen dialect.
Daarna gaan we verder met jaarverslag en financieel verslag.
Na de maaltijd krijgen we koffie en Geertje leest een humoristisch verhaal. De dames
worden versierd met hoeden en petten om zodoende elkaar het mannen en
vrouwenstrijdlied toe te kunnen zingen. Het opzetten van hoeden en petten werkt al
goed op de lachspieren wat het zingen bemoeilijkte maar het gaat ook om het plezier.
We krijgen nog een borreltje en er wordt een stukje voorgedragen door Rine en Jeltje
Zo hebben we met bijdrage van eigen leden een hele fijne en gezellige jaarvergadering.
Geertje sluit de avond af met Hear wâs mei ús oan’t in oare kear.
We komen weer bij elkaar op 12 maart a.s., de spreekster is dan mevrouw Witkamp uit
Bolsward met een lezing over ”Mesologie” (combinatie reguliere en alternatieve
geneeskunde).
JP

Nieuws van Gymnastiek Vereniging Berlikum
Het is alweer een tijdje geleden dat u een berichtje van ons hebt kunnen lezen. Dit
betekent echter niet dat er niks gebeurt bij onze vereniging dus het is wel hoog tijd voor
een update.
Op 22 september (vorig jaar alweer) hebben we de uitvoering gehad waarvan u de
aankondiging hebt kunnen lezen. De opkomst was overweldigend en onze gym-leden
hebben onder leiding van juf Iris een geweldige show gegeven. Tijdens de ‘voorstelling’ is
extra aandacht besteed aan de opbouw van de verschillende onderdelen. Zo hebben we
kunnen zien hoe de kleuters beginnen met een basis oefening voor de handstand en
tegelijkertijd demonstreerde de selectie hoe een handstand op de balk in zijn werk gaat.
Ook de fasen hiertussen werden getoond. Erg leerzaam en leuk om te zien.
Nieuwe trainingspakken
Tijdens de uitvoering hebben we ook met trots onze nieuwe (tweede) sponsor mogen
presenteren: Sans Souci Berlikum. We zijn erg blij met deze sponsor want dat betekent
onder meer dat we na circa 15 jaar nieuwe trainingspakken hebben kunnen
aanschaffen!! Inmiddels zijn de pakken klaar en staan we er super mooi bij tijdens
wedstrijden.

Nog meer goed nieuws: sinds kort beschikken we over een spiksplinternieuwe
evenwichtsbalk! Kortom: we zijn er weer helemaal klaar voor en met onze enthousiaste
jongens en meiden zijn we in december vol goede moed begonnen aan het wedstrijd
seizoen. De eerste wedstrijd vond plaats in Oosterend op 8 december. Iedereen heeft
ontzettend zijn/haar best gedaan en we hebben dan ook een groot aantal prijzen
meegenomen naar Berltsum! Een topdag dus, ook voor juf Iris en de hulptrainsters juf
Lisanne en juf Evelien.
Op zaterdag 9 februari hebben we als vereniging meegedaan met de dorpen wedstrijd in
Minnertsga. Het was een vol programma waaraan diverse gymverenigingen uit de buurt
meededen. We mogen wel stellen dat we onze gymvereniging behoorlijk ‘op de kaart
hebben gezet’ want er gingen maar liefst 17 prijzen mee terug naar Berltsum. Voor juf
Iris – die ook in Bitgummole trainster is – helemaal een topdag want ook daar vielen 5
meiden in de prijzen. Een resultaat om trots op te zijn.
Woensdag 9 februari werd het clubkampioenschap gehouden. Tijdens de
voorbereidingen, terwijl er tafels van it Heechhout naar de gymzaal werden gesjouwd,
kwam er een cameraploeg van Omrop Fryslân langs met de vraag: “Wat dogge jo?” en
zo kon het gebeuren dat er opnames zijn gemaakt voor het programma “HEA!”. Dat
begon dus al goed. De organisatie was zeer goed en het programma verliep dan ook
voorspoedig. Alle deelnemers zetten hun beste beentje voor en werden aangemoedigd
door het aanwezige publiek. Voordat de prijzen werden uitgereikt was er nog een
flitsende demonstratie van de springgroep. Spectaculair! Aan het einde van de dag ging
iedereen voldaan naar huis, allen voorzien van een mooie medaille. Een zeer geslaagde
middag.
Tot zover het nieuws van onze vereniging.
Het bestuur van Gymnastiek Vereniging Berlikum

Een prachtig plaatje, deze jonge gymnasten getooid in nieuwe trainingspakken.

Regionaal kinderdagverblijf in Deinum bestaat 2 jaar
Sinds 2 jaar is in Deinum het kinderdagverblijf Heemhuys Rozenhofje gevestigd. Het is
een vertrouwde plek geworden voor kinderen uit Deinum en wijde omgeving. Het
kinderdagverblijf is kleinschalig van opzet. In de huiselijke omgeving van de vaste
leidster, tevens eigenaar van het kinderdagverblijf, worden maximaal 4 kinderen per dag
opgevangen.
Heemhuys Rozenhofje is een bijzondere vorm van opvang: de professionaliteit van een
kinderdagverblijf met de huiselijkheid van opvang thuis.
De pedagogische visie van het kinderdagverblijf is er opgericht ieder kind een veilige plek
te geven. Een plekje in een herkenbare, huiselijke omgeving waar het kind zichzelf in alle
rust kan ontwikkelen.
Doordat er 1 vaste leidster is, krijgt het kind de kans vertrouwd te raken met diegene die
hem verzorgt en voelt het zich thuis in Heemhuys Rozenhofje.

Het hoogwaardige speelgoed is van hout of ander natuurlijk materiaal en is afgestemd op
de optimale ontwikkeling van het kind. Iedere dag gaan de kinderen naar buiten om te
wandelen, te spelen, of de kalfjes te aaien. In de liedjes die worden gezongen, horen de
kinderen terug wat ze buiten met het wisselen van de seizoenen zelf iedere dag ervaren.
Nu in de winter worden liedjes gezongen over sneeuwvlokjes, schaatsen en de arrenslee.
Bent u opzoek naar goede kinderopvang, neem dan gerust contact op. Heemhuys
Rozenhofje is bereikbaar op telefoonnummer is 06-18748094. Of kijk op hun website
voor meer informatie. www.heemhuysrozenhofje.nl

Nieuws van Lyts Libben
De school heeft een grote sprong gemaakt in het inhalen van de achterstanden, die vorig
schooljaar zijn ontstaan. Gelukkig heeft groep 8 alle eindopbrengsten voldoende en dat
geldt ook voor de tussenopbrengsten. Wij zien dat natuurlijk terug in de adviezen die de
kinderen van groep deze week gaan krijgen. We hebben dit jaar een grote groep
kinderen met een HAVO advies.
De nieuwe school
De bouw van de nieuwe school gaat vrij snel. De gemeente verwacht dat de bouwers er
eind mei uit zijn. Dan is er nog tijd nodig voor binnen afwerking, vloerbedekking en
dergelijke, maar zoals het er nu uit ziet, zouden we voor de vakantie moeten verhuizen
Intussen is de speeltuinvereniging in overleg met school en gemeente druk bezig om een
goed plan te verzorgen voor de speelruimte achter de school. Het is de bedoeling dat dit
een ruimte wordt, waarin natuurlijk spelen centraal staat. Uitgangspunt is dat vanuit de
oude school van de Fûgelsang de toren intact blijft en als centraal punt zal gaan
fungeren. Op dit moment wordt er een tekening gemaakt door een landschapsarchitect.
De speeltuinvereniging zal u op de hoogte houden van de plannen.
Schoolreisje
Het schoolreisje vindt plaats op donderdag 25 april met als bestemming diergaarde
Emmen.
De groepen 1-2 zullen gezamenlijk optrekken, evenals groep 7-8, terwijl de groepen 3-6
de groepjes door elkaar zullen formeren.
Groep 8 gaat op kamp van 24-26 juni. Zij gaan zeilen in Leek
Team o.b.s Lyts Libben

Playbackshow sc Berlikum vrijdagavond 8 februari
En toen was er alweer een jaar voorbij en werd het weer februari en dan begint het in
Berlikum (of Berltsum maar ik houd het bij de beste variant) alweer te rommelen. De
playbackshow komt er weer aan en dat belooft weer en ware happening te worden!
Vrijdagavond was het dan zover.
In een stampvol Sans Souci met een hoog pupillen-gehalte werd het weer een ouderwets
scB-avondje. Spreekstalmeester deze avond was Matthijs Kalma. De jury stond onder de
strakke en bezielende leiding van Gerard “Simon Cowell” Schram en JD “Gordon”
Tuinenga.
De aftrap werd verzorgd door de deels gerenoveerde jeugdcommissie. Met veel goodwill
en enthousiasme stonden de heren op het podium hun act, een heuse medley, op te
voeren maar na een tijdje bleek dat de huis-dj toch een verkeerd nummer in had gezet
waardoor de act in het water dreigde te vallen. De fout werd na een kleine pauze
hersteld, nadat er al een voorzichtig fluitconcert uit de zaal kwam, en de act werd
goeddeels gerepareerd en tot een goed einde gebracht. Het juryrapport was echter hard
en rechtvaardig…dus..kansloos voor de prijzen.
De leden van de commissie dropen af met veel huiswerk en genoeg aanknopingspunten
voor en beter vervolg volgend jaar.

Hierna kwamen de echte toppers. De jeugd had er weer het nodige werk van gemaakt en
kwamen achtereenvolgens als volgt op:
F2: dit team had gekozen voor “kuikentje piep”. Een actueel en hilarisch leuk nummer en
goed gedaan.
E3: deze jongens gingen voor “hij was maar een clown”. En dat was een passend lied
want in dit team zitten de nodige clowns! Een heel mooi optreden.
F4: de jongste jeugd. Een prachtige en zeer strakke medley (“gangnam style” en “ik
neem je mee”) waar goed was te zien dat de nodige oefensessies zijn vruchten afwerpt.
Een derde prijs!
F3: dit f-team pakte de “gangnam style” op en dat ging ze best aardig af. Helaas geen
prijs.

Kuikentje-Piep, opgevoerd door nog lytse pykjes.
Hierna volg de pauze waarin de Meiden B-junioren werden gehuldigd als
najaarskampioen! Gefeliciteerd!
Na de pauze vervolgden we de show met de volgende teams:
F1: een verrassend optreden. Zij hadden gekozen voor “roodkapje”. Rondom het
nummer was een compleet toneelstuk opgevoerd (éénacter). Werkelijk prachtig. Een
eerste prijs!
E1: ons E1-team ging er vandoor met het vliegerlied. Ook hier was te zien dat er de
nodige oefensessies waren gepasseerd, helaas geen prijs voor hen.
D1: de D1, het oudste team deze avond, had een lied met een statement, getiteld “t is
moeilijk bescheiden te blijven”. Goed bedacht en ook goed uitgevoerd, de jury beloonde
het echter niet met een prijs.
E2: de E2 had de slot-act en dat was een geweldige: “jappie commando”. De jongens
pakten helemaal uit en maakten er een prachtig slotakkoord van. Een tweede prijs!
Zo gezegd, het niveau lag hoog deze avond dus een hele kluif voor de jury maar zijn
hebben hun taak uitstekend uitgevoerd. Na de playbackshow bleef het nog even gezellig
onrustig en konden we als jeugdcommissie tevreden zijn over de avond. Een ieder
bedankt voor de medewerking en tot volgend jaar!
Nieuwjaarsborrel ANBO-Menameradiel
Zaterdag 12 januari hield afdeling Menameradiel van de ANBO de jaarlijkse
nieuwjaarsborrel en het etentje. Zo' n 40 leden wensten elkaar een goed en gezond 2013
en lieten zich het eten goed smaken. Het jaar 2013 begon met veranderingen voor de
ANBO. Immers de ANBO stopte definitief met haar lidmaatschap van de FNV- de nieuwe
vakbeweging. De bond gaat zelfstandig haar eigen weg en zal op de haar eigen en
vertrouwde manier de belangen van ouderen behartigen. Dat is in goede handen bij
directeur Lianne de Haan.
Een andere verandering is het opheffen van het gewest Friesland en de geboorte van de
regio Noord: Friesland-Groningen-Drenthe. Het kantoor is daarbij ook verheusd van

Drachten naar Groningen. Op kantoor werkt nog wel Margje Wolthuizen. Het
telefoonnummer. is 050-3640340, e-mail regionoord@anbo.nl; postadres Postbus 8031,
9202 KA Groningen.
De volgende bijeenkomst is 23 februari 's middags om 14.00 uur in de Black Horse
in Menaldum. Die middag komt Mindert Wijnstra, verhalen-verteller met mooie
verhalen uit onze omgeving. Tot ziens op de 23ste.
Winterconcert met Gerrit Breteler yn De Weme zondag 3 maart
Gerrit Breteler (Enschede, 1954) verhuisde in 1967 naar Friesland. In 1975 studeerde
hij cum laude af aan de Academie voor Beeldend Kunstonderwijs Minerva in Leeuwarden.
Als beeldend kunstenaar exposeerde Breteler sindsdien in Nederland, Duitsland,
Engeland en Frankrijk.
Tegenwoordig maakt Breteler poëtische Friestalige liederen die hij zelf zingt en hij wordt
begeleid op piano door Clara Rullmann. Zijn cd ‘Lit ús dêrom drinke’ is in Friesland een
ongekend succes gebleken. Zijn nieuwe cd ‘Katarsis’ is nu uitgekomen!
Als musicus is Breteler al lang actief. Hij was ooit zanger in Kneppelfreed. Hij speelde
samen met Ernst Langhout op fluit, gitaar en viool in Haggis en was accordeonist, fluitist
en zanger in The Hones. Verder stond hij als zanger, gitarist en toetsenist aan de wieg
van Fling.
Zijn programma bestaat vooral uit het repertoire van zijn nieuwe cd. Nummers als
‘Katarsis’ en ‘Keanske’ uit de door Breteler geschreven theatervoorstellingen zullen zeker
worden gezongen. Natuurlijk zal het nummer ‘Op een dag’ waarmee hij al jaren in de
Fryske top 100 staat niet ontbreken!
Wanneer: zondag 3 maart 2013; hoe laat: 16.00 uur, prijs: € 10,00
(voorverkoop) € 12,50 aan de kassa)
Kaarten zijn te bestellen bij: Peter Rinsma, tel. 0518 - 451668.

