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Elts syn Rol makket yndruk 

mei ‘Ien fleach oer it 

koekoeksnêst’ 

Toanielferiening Elts syn Rol 

wie de ôfrûne wiken te sjen 

yn de foarstelling  ‘Ien 

fleach oer it koekoeksnêst’.  

It is in stik fan Dale 

Wasserman, basearre op de 

roman fan Ken Kesey. De 

oersetting yn it Frysk is fan 

Tryntsje van der Zee. De rezjy wie dit jier yn hannen fan Egbert Holl. Foar him 

wie dit syn debút as regisseur. Hy hat sjen litten dat er it yn de fingers hat. De 

spilers ha in geweldige prestaasje delset. 

 

‘Ien fleach oer it koekoeksnêst’ spilet him ôf yn it deiferbliuw fan de psychiatryske 

ynrjochting Koekoeksnêst, wat stiet foar gekkehûs. Gek binne se yndie, de mannen dy’t 

wy hjir moetsje. Se binne wend harren sûnder tsjinakseljen te skikken yn it strange 

rezjym fan suster Werner, spile troch Helen de Boer. Suster Werner lit har de tsiis net fan 

de bôle ite. Se hat de wyn der goed ûnder en wa’t net om lyk wol sjocht yn in pear eagen 

dy’t fjoer spatte en past der wol foar op om tsjin har yn te gean. Oertsjûgend rôlje lapen 

tekst har út de mûle en sprekt har gesicht boekdielen. It deiferbliuw is in karikatuur fan 

in maatskippij dy’t regearre wurdt troch regels en dêr’t gjin romte is foar eigen ynbring. 

 

It binne inkeld manlike pasjinten dy’t foar it fuotljocht komme. En op hokfoar wize. Dêr is 

Harder (Gerrit de Boer). De âld koryfee lit ek jûn sjen dat it spilersbloed is dat troch syn 

ieren streamt. Hy hoecht dêr net iens wurden foar te brûken. In izersterke mimyk 

fertoant ek Martini (Eddy Roorda). Sûnder mis in natuertalint. Martini is noflik yn de war, 

ûnkontrolearre yn syn bewegings, in stik elastyk dat alle kanten útspat. In personaazje 

dat je even oer de bol strike wolle. Nayf, leaf, oandwaanlyk. In grut kompliment foar 

dizze spiler. Dan sjogge wy Bernardus Smits yn de rol fan Esser. In noardske en boaze 

man dy’t der noch aardich normaal útsjocht. Mar at jo syn bewegings folgje tidens it 

groepspetear sjogge jo dat syn dwaan en litten ek te lijen hat fan nuvere senuwtrekken. 

Prachtich delset. Ek Cor van Dyk wit in oertsjûgend personaazje te meitsjen fan Tabor, 

de man yn de rolstoel. Hy libbet yn syn eigen wrâld en at er in stikje fan syn eigen ik 

sjen lit, dan is dat mei ûnnuansearre útspraken dy’t meastentiids op itselde delkomme. 

Bliuwe der oer Billy, in neurotyske jongfeind dy’t syn taflecht siket yn syn kettinkje. Hoe 

spannender at it wurdt hoe hurder hy it hingerke hin en wer skood. En sa’t hy stotteret. 

Jo krije der suver begrutsjen mei. Johannes is noch jong en in belofte foar it toaniel. Sa 

ek Harm van Schepen. It hat even duorre foar’t ik trochhie hoe’t hy yn syn rol stie as 

Sjef. Sjef liket dôfstom te wêzen, skarrelt as in skim oer it toaniel mei syn biezem en fan 

tiid ta tiid heare wy syn gedachten. Dat der oan him ek ien en oar mankearret is wol 

dúdlik, mar hoe en wat krekt? Yn de rin fan it spul wurdt de rol fan Sjef hieltyd dúdliker 

en nimt syn ynerlike krêft ta. Sjef is it foarbyld dat toanielspyljen mear is as tekst. Hulde 

ek oan dizze spiler. 

 

En dan komt Max (Roelof Zijlstra) yn it fermidden. In krimineel dy’t him yn it gefang 

foardie as gek en no foar observaasje opnommen is yn it koekoeksnêst. Hy tinkt dat er 

syn straf hjir op noflike wize útsitte kin, mar hy sil noch raar fan de bok dreame. Want 

neat is minder wier. Mei de komst fan Max wurdt it tinne lakferniske fan beskaving 

fuortskrabe en de siel bleatlein. Wat oerbliuwt is rauwe taal, in oandwaalike earlikens en 

it besef fan de bekrompenheid wêryn at men libbet yn dizze ynrjochting. As in adonis 



pronket Max oer it toaniel, besiket er suster Werner troch it lint te krijen, mar leit er it ek 

oan mei in freondinne en kriget er Sjef oan de praat. Mei syn akteartalint dwingt Roelof 

grut respekt ôf. 

 

Neist suster Werner komme der noch trije froulju foar it fuotljocht. Dêr is suster Flin 

(Hennie van der Graaf). Sy hat gjin grutte rol, mar sa at wy fan Hennie wend binne is sy 

ek no in autoriteit op it toaniel. Geertje Miedema nimt de rol fan dokter Springer foar har 

rekken. Sy docht it ek prima. Lykwols docht wol bliken dat it suster Werner is dy’t it hjir 

te fertellen hat.  Ien dy’t ek totaal net past yn de setting fan dit strak regisearre gehiel is 

Cindy Stark (Janette Vrij), in famke dat it net sa krekt nimt mei regels. Ek in talint dêr’t 

Elts syn Rol grutsk op wêze mei. It giet mis as Billy oantrune wurdt om in nachtje mei 

Cindy troch te bringen en suster Werner dêr achter komt en har ferplicht fielt Billy’s mem 

hjiroer yn te ljochtsjen. Billy docht himsels te koart. Haadskuldige Max ferdwynt fan it 

toaniel om yn in rolstoel werom te kommen. As in zomby sit er dêr, wêrom at dat sa is 

wurdt spitigernôch net ferteld- en fan it foarnimmen om mei Sjef dizze tinte te ferlitten 

komt neat telâne. Sjef kiest lykwols wol foar de frijheid, mar net foar’t er Max mei in 

kessen smoard hat. 

 

It applaus dat dizze spilers dûbeld en dwars fertsjinne ha komt wifkjend op gong. Dit is 

net it slot dat men ferwachtet fan in jûntsje toaniel. Hjir binne je wol even stil fan. Dizze 

ûntnochtering sil ek de reden west ha dat der gjin steande ovaasje wie. Wis is dat Elts 

syn Rol mei dizze foarstelling yndruk makke hat. In fijne jûn Berltsumer toaniel. 

RIA 

 

 

 

De beste school van Berltsum is in aantocht (3) 

Elke maand staan we stil bij de Brede school die in Berltsum in aantocht is. Deze maand 

ben ik op bezoek bij mevrouw J.E. Slagter-Klomp, directeur van KBS De Fûgelsang. Zij 

vertelt me dat er nog enkele zaken geregeld moeten worden rondom de nieuwbouw, 

voordat daadwerkelijk met de bouw kan worden begonnen. Deze afhandeling is in 

handen van de gemeente. 

De directeur laat me de laatste tekeningen zien. Een mooie aansluiting van de nieuwe 

school met het dorpsplein. Hier kunnen de kinderen veilig spelen met veel meer 

voorzieningen dan tot nu toe. De tekening geeft de indruk dat school en dorpsplein 

volledig geïntegreerd zijn. 

U kunt de tekening downloaden vanaf de site van de school: www.fugelsang.nl. 

 

Ten aanzien van bereikbaarheid en verkeersveiligheid zullen er nog wel enige 

aanpassingen plaatsvinden ten opzichte van de huidige situatie. Maar niet alles kan op 

papier vooraf worden bedacht. Dus kan dit met voortschrijdend inzicht ook nog na de 

realisering van de school worden aangepast. Opvallend bij de tekening is de “eigen” 

veilige ruimte die de peuters tot hun beschikking krijgen. Hun speelruimte is geheel 

“omheind”, enigszins afgezonderd van die van de grote jongens en meisjes. 

 

Het speelplein voor de grote jongens en meisjes wordt zo natuurlijk mogelijk ingericht. 

De speeltoestellen van beide scholen worden zo doelmatig mogelijk neergezet. 

In het schoolgebouw komt ook ruimte voor de BSO ( Buitenschoolse opvang)van Okidoki. 

Voor naschoolse activiteiten wordt  aansluiting gezocht met verenigingen. De drie 

directeuren van de scholen en Okidoki zijn op zoek naar een manier om een goede 

balans te vinden. Zo zou een nauwe samenwerking met een aantal dorpsverenigingen de 

mogelijkheid bieden om de faciliteiten van het schoolgebouw zo optimaal mogelijk te 

gebruiken. Het gebouw heeft ook de mogelijkheid en faciliteiten om dit ’s avonds te 

gebruiken. 

Zo geeft het nieuwe gymnastieklokaal veel kansen voor naschoolse activiteiten. Maar ook 

de directe omgeving (sportaccommodaties) biedt veel mogelijkheden. De directeur geeft 

aan dat ze met deze kansen en mogelijkheden niet wachten tot de school klaar is, maar 



in het schooljaar 2012/2013 de eerste stapjes willen zetten. Klein beginnen, en daarna 

stap voor stap uitbouwen. Vooral ervaring opdoen in de samenwerking met de 

sportverenigingen. Dit kan later worden uitgebreid met andere verenigingen. 

De plannen waren er eerst op gericht om in mei 2012 te vertrekken uit het huidige 

schoolgebouw. De natuur werkt evenwel niet mee. Het broedseizoen van de mussen en 

vleermuizen moet eerst afgerond zijn. 

Zoals de plannen er nu bij staan, gaat men in de laatste week van de zomervakantie 

verhuizen en gaat na de bouwvak de eerste schep in de grond en zal het gebouw “De 

Fûgelsang” gesloopt worden. Na de zomervakantie van 2012 worden de tijdelijke lokalen 

aan de K.J. van den Akkerstrjitte in gebruik genomen. Bij het plaatsen van deze tijdelijke 

huisvesting zal de groenvoorziening zoveel mogelijk worden ontzien. De bomen blijven 

staan. 

 

Op 10 maart 2012 is in brede kring afscheid genomen van de huisvesting van De 

Fûgelsang. Hierbij waren alle oud-leerlingen, oud-personeelsleden en oud-bestuursleden 

van KBS De Fugelsang welkom om nog even hun herinneringen aan het schoolgebouw op 

te halen. Waar is die tijd toch gebleven? Meester Visser opende de dag met als thema 

“ontmoeten en herinneren”. Hij liet zien dat ook dit schoolgebouw veel verrassingen en 

herinneringen kent.         De zolders zijn leeggehaald en wie weet welk aandenken er 

voor de oud-leerlingen nog zijn overgebleven. 

DICK 

 

 

 

Hobby en passie met elkaar verenigd 

Op het adres Buorren 33 in Berltsum tref ik een echte techneut. Iemand die bij 

wijze van spreken met het gereedschap in de hand is geboren. We zijn bij Sipke 

Jan Vis, motorsport hobbyist en monteur. 

Hij is in 1991 op 16-jarige leeftijd begonnen als automonteur en heeft sindsdien vooral 

werkervaring opgedaan bij verschillende Peugeot -garages in de regio. Techniek heeft 

natuurlijk veel praktijkkanten, maar de theoretische achtergronden zijn minstens zo 

belangrijk. Dit blijkt uit de vele opleidingen die Sipke Jan de afgelopen jaren op dit 

gebied heeft gevolgd. 

 

Vanuit zijn technische belangstelling is Sipke Jan 

Vis, net zoals vele van zijn leeftijdgenoten, zich 

gaan interesseren voor het verbeteren van 

bromfietsen. Iets dat later overging in 50cc 

grasbaanracers. Hier is het begin van zijn passie. 

Het zelf opbouwen van de grasbaanracers en 

tegelijk genieten van het racen. Als Sipke Jan 

spreekt over het demonteren van het geheel en 

het minutieus weer samenvoegen en zo nodig 

verbeteren, dan gaan zijn ogen glinsteren. 

Na de eerste periode van wedstrijden in de 50 en 

125cc grasbaanklasse is Sipke Jan een poos 

gestopt als gevolg van rugproblemen. 

 

De afgelopen 5 jaar heeft hij de crosshobby toch 

weer opgepakt. Deze keer niet in de 

grasbaanklasse maar in de klasse van de 

supermotards. Het rijden met deze motoren van 

450 cc is een combinatie van wegrace, speedway 

en motorcross, waarbij gereden wordt op een 

ondergrond die 75% verhard is en 25% 

onverhard. 

Voor de wedstrijden in deze klasse worden 



jaarlijks vele plaatsen in Nederland bezocht. Sipke Jan beschrijft het als een uit de hand 

gelopen hobby. Je moet voor deze sport wel lef hebben, maar het is daarbij bijzonder 

uitdagend. 

Met de kennis van motoren werd Sipke Jan steeds vaker benaderd of hij voor andere 

rijders een stuk onderhoud kon verzorgen. Hierdoor is langzamerhand het idee gegroeid 

om een eigen bedrijf voor motoronderhoud te beginnen. Op mijn vraag of er verschil is in 

het onderhoud van auto’s en motoren krijg ik als antwoord dat het verschil vooral te 

vinden is in de compactheid waarmee een motorblok van een motorfiets is samengesteld. 

Hij neemt me vervolgens mee naar de werkplaats en laat me het binnenwerk van een 

motorblok zien. Hij vertelt: “Dit motorblok is defect. Er zijn onderdelen kapot en de 

eigenaar heeft ervoor gezorgd dat er een tweede motorblok aanwezig is dat ik kan 

gebruiken om de onderdelen te vervangen. Ik heb hier speciale voorzieningen waarmee 

ik alle onderdelen eerst goed kan schoonmaken. Alleen als de onderdelen schoon zijn kun 

je beoordelen of iets beschadigd is of niet.” 

 

Moderne motorfietsen worden heel compact gebouwd. Bij herstel en onderhoud moeten 

alle onderdelen weer precies op elkaar aansluiten. Dit geldt niet alleen bij het motorblok, 

maar zeer zeker ook voor de rest van de onderdelen van het chassis. “Ik ben heel precies 

en vind het mooi dat alles weer netjes wordt. Schoon en nauwkeurig werken staat bij mij 

bovenaan. Nauwkeurigheid is in het belang van de motorrijder. Als ervaren motorrijder 

kan ik een inschatting maken van de effecten die slordig onderhoud tot gevolg kunnen 

hebben.” 

 

Onderhoud betekent natuurlijk ook dat er onderdelen nodig zijn. De tijd dat iedere 

garage alle onderdelen in voorraad had ligt ver achter ons. Sipke Jan vertelt dat in deze 

tijd van internetbestellingen de onderdelen razendsnel van A naar B gaan. In principe 

kan altijd binnen 24 uur gerepareerd worden. Maar elke motorrijder wordt uitgenodigd 

om dit zelf bij SJ Motoren in Berltsum te ervaren. Omdat het rijden als supermotard-

rijder met zich meebrengt dat er ook af en toe getraind moet worden betekent dit dat 

Sipke Jan niet altijd aanwezig is, maar wel beschikbaar. Schroom dus niet om een 

telefonische afspraak te maken en kijk op www.sjmotoren.nl. 

DICK 

 

 

 

 

Mannenkoor Sjongendewiis verzorgt Sing-in 

Zondag 25 maart, ’s avonds om half acht zingt mannenkoor Sjongendewiis de 

boventoon in de Sing-in in de Kruiskerk. Alef Wiersma speelt op het orgel. Een uur lang 

samen de opgegeven liederen zingen, als een lofzang voor de Heer. Komt allen.  

 

 

 

Verslag van de Christelijke Plattelands Vrouwen Vereniging te Berlikum, 

gehouden op dinsdag 14 februari 2012 

We vierden vanavond met 55 dames onze jaarvergadering. Als gasten waren in ons 

midden Marijke Geertsma en Jan Arendz van Tryater.  

Matty Weijer opende de vergadering met een toepasselijke meditatie “Van script tot 

voorstelling” en haalde hiervoor haar inspiratie uit het boek Openbaringen. Waar God het 

script bedacht en dit liet opschrijven door Johannes. Aan dit toneel mogen wij allemaal 

meedoen, zonder auditie en we hoeven zelfs geen acteertalent te hebben, je mag komen 

zoals je bent. En de voorstelling is gratis want de Zoon van God heeft voor ons betaald. 

Het gebruikelijke jaarverslag en het financiële overzicht worden gepresenteerd. 

Na koffie met oranjekoek, mogen Marijke en Jan hun verhaal vertellen, wat ook gaat 

over van script tot voorstelling, maar dan over hun leven en werken bij het 

toneelgezelschap Tryater. 

http://www.sjmotoren.nl/


Ze vertelden over het ontstaan van Tryater en hoe het van amateur toneel steeds 

professioneler is geworden. Hun eigen begintijd moesten ze combineren met een baan in 

het onderwijs en dat was niet altijd even gemakkelijk.Tegenwoordig zijn er z’n 25 à 30 

mensen in vaste dienst, van wie zeven acteurs. In de beginjaren werd het Tryater 

gezelschap vaak ingehuurd door feestverenigingen en tegenwoordig gaan ze met een 

stuk de provincie in en spelen op verschillende locaties. Ook worden er stukken gespeeld 

in scholen die dan een bepaald thema behandelen, zoals huiselijk geweld of pesten. 

We hebben genoten van hun verhaal en vertelkunst en ze worden na afloop dan ook 

hartelijk bedankt door Matty Weijer. Onze volgende vergadering is op 13 maart dan komt 

Ds. Hulshof uit Leeuwarden vertellen over het dovenpastoraat. 

JP 

 

 

Stichting de Grusert 

Documentatiecentrum & Historisch Archief Berlikum 

Een van de vorige keren 

hadden we een foto geplaatst 

van de Singer knipcursus uit 

1932 met de vraag of u namen 

wist van de dames die op deze 

foto stonden. Wij hebben 

hierop een paar reacties 

gekregen. Van de heer Feye 

Zwager uit Menaldum kregen 

wij door dat de naam van de 3e 

dame van links die op de 

onderste rij zit Griet Quarré is. 

De 4e dame van links die achter 

de tafel zit is Anne Born 

gehuwd met Tempel, dit 

kregen wij door van Wietske 

Tempel uit Berltsum. Wij zijn 

blij met deze reacties. Zijn er nog meer namen bekend? Wij plaatsen de foto nogmaals 

en vragen u om uw reacties door te geven aan Froukje Weijer, Hôfsleane 49, 9041 AM 

Berltsum, telefoon 0518-461372 of  06-27174696. 

 

Van de Feilingdei op zaterdag 

24 september zijn veel foto’s 

gemaakt. Wij hadden u 

gevraagd om uw mooiste foto’s 

van die dag door te sturen naar 

het documentatiecentrum. 

Degene die de mooiste foto had 

gemaakt kon hiermee het Boek 

‘Berlikum een beeld van een 

dorp’ winnen.  Mevrouw 

Dijkstra-de Haan uit Ferwert 

heeft hiermee het boek 

gewonnen. Op de foto kunt u 

zien dat Froukje Weijer haar dit 

boek overhandigt. 

 

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. 



Elke donderdagavond vanaf 19.30 uur is het Documentatiecentrum geopend, u bent van 

harte welkom. 

 

 

 

Restauraasje tsjerke Wier 

It skeat al sa moai op, 3/4 fan it wurk wie klear. De grutte balken boppe yn it skip wiene 

ferfongen of restaurearre, de kap siet der op, dakisolaasje wie oanbrocht, de pannen wer 

te plak. Yn de toer it minne hout ferfongen, de spits nije laaikes en it hoantsje der wer 

kreas boppe-op. Fan bûten sjocht it gebou der al 

wer kreas út. En alhoewol it oan de binnenkant 

ek al moai opsjit, lei alle wurk sûnt 14 febrewary 

ynienen alhielendal stil. De timmerlju smieten de 

hammers en seagen yn 'e hoeke en giene nei 

hûs. De baas hie it fallisemint oanfrege. Nei 

wiken fan ûnwissens krije wy as pleatselike 

kommisje te hearren dat it boubedriuw fan de 

Graaf út Engwierrum oernommen is troch 

boubedriuw Romke de Graaf fan 

Skiermuontseach, dat dêr al 30 jier fêstige is en 

blykber wól goed buorke hat. De Graaf en 

Dijkstra binne ta in oerienstimming kommen. 

Alles wat fan de Graaf wie, is no fan Dijkstra. Ek 

alle 9 à 10 personielsleden ha no by Romke 

Dijkstra in kontrakt krigen. De bazen Binnert en 

Anthonie de Graaf ha in tydlik kontrakt krigen en 

binne no gjin baas mear. De namme dêr't it 

bedriuw ûnder fierder giet is Dijkstra en De 

Graaf. 

Foar de eigner fan de tsjerke te Wier, de St. âlde 

Fryske Tsjerken betsjut it, dat se no mei de hear 

Romke Dijkstra in nij kontrakt opstelle moatte 

foar it lêste 1/4 part oan wurk. It wurdt besjoen 

as in nij wurk en dêr wurdt opnij oer oerlein. As se ein dizze wike, wike 11, ta in 

oerienkomst komme en de hantekenings binne set, dan soe de restauraasje yn prinsipe 

nije wike wer trochgean kinne. 

Op 21 maart 2011 is de restauraasje útein set en de betingst fan de Provinsje, de grutste 

jildsjitter, wie dat it wurk op 31 desimber klear wêze soe. Der is in útstel mogelik fan in 

healjier. Dat betsjut dat it wurk uterlik op 1 july 2012 klear wêze moat. 

Neffens de boukundige fan de SAFT, de hear Willem de Graaf wurdt dat wol helle, as se 

nije wike wer los kinne. 

ú.n.f. de pleatselike kommisje, 

Simy Sevenster 

 

 

 

 

Jeugdtoaniel Berltsum mei “It lân fan IK” 

De ôfrûne moannen is der hurd wurke oan ’t opstarten fan jeugdtoaniel yn Berltsum. 

Tsien jeugdspilers yn de leeftyd tusken 10 en 16 (+) jier ha ûnder lieding fan Ant 

Hoekstra en Jantien Smits kennis makke mei toanielspyljen. Sneon 7 april oansteande 

fanôf 20.00 oere wurdt yn ‘t Heechhout de ienakter ‘It lân fan IK’ opfierd. 

 

It lân fan Ik, is in Frysk mearke, it motto fan it stik is Freonskip. Mearkes, of sa as wy 

sizze, sprookjes, begjinne allegearre gelyk. Ek dit ferhaal;  Der wie ris in famke, Baukje 

wie har namme. Se wenne by har âlders, mar op in dei kaam se ynienen yn it lân fan Ik 

terjochte. Eartiids wie alles yn dit lân goed en moai. Graaf Reinder wie de baas, de goede 



mearhekse holp elk safolle at se koe. Alle 

minsken wienen lokkich en koene goed mei 

elkoar. It wie hjir doe it lân fan ús. Doe kamen 

der fjouwer kweade heksen, sa fan de iene op 

de oare dei. De wetter-wyn heks, de snie-iis 

heks, de swarte nacht heks en de reade fjoer 

heks. Do moast om harren tinke, se binne 

gefaarlik! De heksen ha doe de toversiden 

stellen fan de goede mearheks, en dy kin 

sûnder har toversiden neat. En doe…doe ha se 

de graaf slein my de toverkrêft. Graaf Reinder 

is fuort, en nimmen hat him ea wer sjoen. Op it 

kastiel wenje no de heksen. Dat kastiel sizze 

se, is te lyts foar trije heksen. No wolle se in nij 

kastiel bouwe. En it kin harren net grut 

genôch… Alles moat plat, dus ek it hús fan ús 

Gabe … wolle jo witte hoe dit ôfrint komt dan 

sneon 7 april nei  t Heechhout. Nei ôfrin fan de 

foarstellingen spilet de band Swiere Shag.  

De entree is 2,50 per persoan. Fanwege 

de ferwachte drokte is der besluten in 

middeis- en  jûnsfoarstelling te hâlden. De 

tagongskaarten binne te krijen fanôf 22 

maart yn de foarverkeap bij Rewi Fashion 

yn Berltsum (0518 46 1512). Middeis begjint de foarstelling om 16:30 oere en 

jûns om 20:00 oere. 

Wolst ek toaniel spylje sjoch dan snel op de side fan eltssynrol.nl 

 

 

 

Collecte Wereldgebedsdag 

De collecte tijdens de Wereldgebedsdag heeft  € 96,02 opgebracht, onze hartelijk dank 

hiervoor. Volgende jaar wordt de liturgie samengesteld door vrouwen uit Frankrijk. We 

hopen u dan weer te ontmoeten op de eerst zondag in maart. 

Het plaatselijk comité 

 

 

 

Pilatus nu ook in Berltsum 

Sinds de eerste dinsdag van dit jaar wordt er bij gymnastiekvereniging Berlikum specifiek 

aandacht besteed aan het onderdeel Pilates. Het idee hiervoor kwam van de leidsters om 

meer levendigheid binnen de traditionele gymnastiekvereniging te brengen. 

Wij bezochten de eerste groep 

die onder leiding van Ramona 

Lemstra actief bezig was in het 

gymnastieklokaal met een 

gezellig muziekje op de 

achtergrond. Wij vroegen aan 

Ramona, afgestudeerd aan het 

CIOS, het belang van Pilates. 

Pilates-oefeningen zorgen voor 

een evenwichtige ontwikkeling 

van alle spiergroepen. Door 

regelmatige oefening zal je 

houding verbeteren, word je 

bewuster van je houding en zul 

je soepeler en gracieuzer gaan 

http://eltssynrol.nl/


bewegen. Een verbeterde longinhoud en circulatie door de diepe en gezonde manier van 

ademhalen is nog een belangrijk voordeel. Verder worden de buik- en rugspieren 

versterkt om daarmee de houding te corrigeren, met als gevolg dat het evenwicht en de 

controle over het lichaam verbeterd. 

 

Aan de deelnemers werd eveneens de vraag gesteld en het meest opmerkelijke waren 

steeds weer opmerkingen in de zin van: `We bouwen elke keer weer een 

oefenprogramma op, waar we steeds een voldaan gevoel aan over houden. Vooral de 

volgende dag merk je heel duidelijk: je bent fitter en daardoor zit je beter in je vel.` 

Verder werkt Pilates blessurepreventief en is daarmee dus ook blessurevermijdend. Voor 

de beginner is het even wennen, want er komen spieren in beweging waarvan je 

vergeten was dat je ze had. In de praktijk zijn er weinig blessures en is deze vorm van 

beweging daardoor geschikt voor bijna iedereen. 

Elke dinsdagavond om 20.30 uur bent ook u van harte welkom. Ervaar het zelf. 

DICK 

 

 

 

Werken aan het fietspad Berltsum-Ried 

Vanaf september 2011 werken Stichting Berlikumer Belangen(SBB), Dorpsbelang Ried, 

Buurtvereniging Kleaster Anjum en enkele bewoners uit Berltsum en Ried samen om het 

fietspad Berltsum-Ried zo spoedig mogelijk te realiseren. In een paar maanden tijd is er 

een onderzoeksrapport gemaakt om onder andere verkeersonderzoeken, het aantal 

ongelukken, de bereikbaarheid van scholen en verenigingen en alle soorten verkeer dat 

over deze weg zich verplaatst in beeld te brengen.  

De werkgroep maakt zich zorgen over de ruim 60 ongelukken die op deze weg hebben 

plaatsgevonden in de periode 2002-2011. En met name over de kwetsbaarheid van de 

fietser en de wandelaar op dit traject. Voor zover bekend zijn er ook al 17 fietsers en 

wandelaars door een spiegel 

geraakt door een automobilist 

en niet te vergeten het grote 

aantal bijna-ongelukken. Het 

aantal verkeersbewegingen is 

met 10% is toegenomen vanaf 

2009. Onze zorg wordt gedeeld 

door de heer P. Dijkshoorn, 

consulent van Veilig Verkeer 

Nederland (VVN) en hij is van 

mening dat dit fietspad een 

zeer hoge prioriteit heeft 

vanwege dagelijkse risico’s. 

Kwetsbare groepen die 

Dijkshoorn noemt zijn onder 

andere de schoolgaande 

kinderen, het verkeer van recreatie en evenementen en de bewoners uit Ried die naar 

verenigingen in Berltsum gaan. Als werkgroep fietspad Berltsum-Ried zijn wij erg 

ingenomen met de bijstand van VVN. Reden genoeg om ons onderzoeksrapport in 

combinatie met de beamerpresentatie ‘Fietspad Berltsum-Ried’ te overhandigen aan alle 

politieke partijen.  

 

Donderdag 15 maart hebben wij de gehele presentatie getoond in de 

commissievergadering van de gemeenteraad van Menameradiel. Dinsdag 20 maart vond 

dezelfde presentatie plaats op de jaarvergadering van Stichting Berlikumer Belangen. 

Ook veel bedrijven, verenigingen en inwoners uit Berltsum en Ried e.o. hebben ons 

initiatief ondersteund met interviews of naamsvermelding in het onderzoeksrapport. 

Iedereen die aan ons onderzoeksrapport heeft meegewerkt, hartelijk dank daarvoor. Als 

u geïnteresseerd bent in het onderzoeksrapport, dan kunt u contact opnemen met Hieke 



Joostema, tel. 462542 of bram.hieke@gmail.com. Als er verder ontwikkelingen zijn, dan 

hoort u dat van ons. 

Erik Jansen (SBB), Albert van der Voorn (vz) en Frank Rijnbeek (Dorpsbelang Ried), 

Arjen Bouma en Wieke Koopmans (Buurtvereniging Kleaster Anjum) en Hieke Joostema 

en Johan van Tuinen (bewoners Berltsum). 

 

 

 

Nieuws uit de Vermaning 

Fleur 

Zondag 1 april is de volgende 

editie van Muziek in de 

Vermaning. Wij hebben 

uitgenodigd het accordeon en 

blazersensemble “FLEUR” dat 

een jaar of vijf terug ook al 

eens opgetreden heeft. Zoals 

de naam al zegt: zij maken 

fleurige muziek, voor elk wat 

wils. De deuren zijn open vanaf 

15:00 uur, aanvang is om 

15:30 uur. 

Entree €5,00 inclusief 

koffie/thee  & cake. Komt 

allen! 

Diensten 

Zondag 1 april aanstaande 

hoopt voor te gaan in de dienst 

zr. Martha Bakker -van Kampen. Na afloop van de dienst zoals gebruikelijk koffie en thee 

in de Mennozaal. In de dienst met Pasen hoopt voor te gaan zr. J.Boonstra-Duyf. 

 

 

 

Fietsinformatiedag voor senioren op donderdag 26 april 

Donderdag 26 april organiseert Stichting Welzijn Middelsee een fietsinformatiedag voor 

senioren. Een evenement dat gericht is op verbetering van de veiligheid en bevordering 

van het fietsgebruik door senioren. De informatiedag is van 9.00-16.00 uur, inloop vanaf 

8.45 uur. 

U komt op de fiets naar ’t Heechhout. Na ontvangst met koffie en thee wordt er een 

presentatie gegeven over de ( nieuwe ) verkeersregels en gevaarlijke verkeersituaties in 

de omgeving. Daarna volgen er verschillende keuringen ( zoals een fietskeuring, een oog 

en gehoortest ). Na de lunch wordt uw fietsvaardigheid getest op een parcours vlakbij 

het dorpshuis. Daarna kunt u een proefrit maken op verschillende e-bikes en er is een 

fietstocht door de omgeving. 

Er zijn maximaal 30 plaatsen beschikbaar, dus meld u snel aan! Er wordt een eigen 

bijdrage van € 5,- gevraagd, die u op de dag zelf kunt betalen.  

Informatie en aanmeldingen 

U kunt zich tot 16 april aanmelden bij Sieta Kuipers, ouderenwerker van Stichting 

Welzijn Middelsee  telefoon 0518-460805, e-mail:  s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl. Bij de 

aanmelding graag opgeven of u op een gewone of elektrische (e-bike) fiets komt. U 

ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw deelname. 

Sieta Kuipers, ouderenwerker Stichting Welzijn Middelsee 
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Berlikum.com op Twitter 

Berlikum.com gaat mee in de vaart der tweets en is nu ook te volgen via het medium 

Twitter. U weet wel, die korte berichtjes waar de een bij zweert en die door de ander 

worden verguisd. Wat u er ook van vindt, berlikum.com twitter er lustig op los en zo blijft 

u helemaal op de hoogte. De twitternaam van berlikum.com is berlikumcom. 

 

 

 

Open dag peuterspeelzaal “it Hûnennêst” Berltsum 

Vrijdag 20 april is er open dag bij peuterspeelzaal “it Hûnenêst”. Alle toekomstige 

peuters én hun ouders zijn van 15.00 – 16.30 uur van harte welkom. De peuters kunnen 

alvast even spelen. Voor vragen kunt u terecht bij Juf Ankie en Juf Annette. Ook is er die 

dag de mogelijkheid om uw kind (vanaf 1 jaar en 6 maanden) op te geven. De koffie 

staat klaar en de peuters wacht een traktatie. Tot 20 april. 

Juf Ankie en juf Annette 

 

 

 

Kofjemoarn  Berltsum 

woensdag 28 maart 

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)  

De eerstvolgende kofjemoarn is woensdag 28 maart  

We gaan creatief bezig met het maken van een paas/lente stukje onder deskundige 

leiding van mevrouw Froukje Weijer. Voor deze morgen is het handig dat u zelf een 

potje, schaaltje of iets dergelijks meeneemt plus een mesje en/of snoeischaar. Heeft u 

zelf nog materialen die u wilt verwerken, neem ze gerust mee. Mevrouw Weijer neemt 

zelf ook materiaal mee, u kunt dit voor een klein prijsje kopen.  

Sieta Kuipers, Ouderenwerker Menameradiel 

 

 

 

 

Ta oan in flinke pûster inspiraasje? 

Kom vrijdag 30 maart naar het ondernemerscafé van UBW met Foppe de Haan 

en Tjisse Wallendal in Sans Souci 

Vrijdagavond 30 maart organiseert Undernimmend Berltsum Wier een 

ondernemerscaféavond vanaf 20.15 uur in Sans Souci. Het wordt een sprankelende 

avond waarin een parallel wordt getrokken tussen ondernemen en topsport. Leden van 

UBW  krijgen 4 vrijkaarten toegestuurd, oud-leden en aspirant-leden kunnen kaarten 

halen bij Keunst & kids. 

Programma: 

20.15 uur tot 20.30 uur Binnenkomst met koffie 

20.30 tot 21.30 uur Sprekers Tjisse Wallendal en Foppe de Haan 

In deze inspirerende lezing wordt een kijkje in de keuken van de topsport gegeven. 

Topsport is ondernemen en ondernemen is topsport. Ook het besturen van een regionale 

sportbond als de KNKB is topsport. In de basis gelden dezelfde regels. Ook voor regionale 

ondernemers. Groot of klein. De gage van Tjisse en Foppe gaat naar de Foppe de Haan 

Foundation. Het goede doel wordt dus deze avond gesteund door onze ondernemersclub. 

mailto:s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl


Na de lezing hopen we nog gezellig met elkaar aan de bar ervaringen over het 

ondernemen uit te kunnen wisselen. 

Wij hopen van harte dat u in grote getale komt opzetten. Tot vrijdagavond 30 maart 

in SANS SOUCI. 

Fol fjoer en faasje!!!! 

Bestuur UBW 

 

 

 

Empatec opent siergrassenkwekerij Berltsum 

Vrijdag 23 maart vindt de feestelijke opening plaats van de siergrassenkwekerij van 

Empatec in Berltsum. Met de verhuizing van de locatie Menaam naar Berltsum beschikt 

Empatec nu over een moderne kwekerij die volledig ingericht is voor verschillende 

soorten siergrassen. De openingshandeling wordt verricht door de eigen medewerkers. 

Zaterdag 24 maart is er voor belangstellenden een Open Dag van 10.00-15.00 

uur. 

 

Vorig jaar is gestart met de siergrassenproductie en nu is Empatec de grootste producent 

in Nederland op dit gebied. Eind 2011 heeft Empatec 60.000 stuks siergrassen 

opgeleverd die nu gebruikt worden voor de aanleg van het groen voor de Olympische 

Spelen in Londen. De kwekerij in Berltsum is een onderdeel van Empatec. Het heeft als 

primaire doelstellingen het bieden van werk en het leiden naar werk buiten Empatec van 

mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt. De productie vindt plaats op zowel 

locatie Berltsum als op de kwekerij van Empatec in Harich. 

 

Kwekerij Berltsum beschikt over 18000 m2 kassen en 2 hectare volle grond. De kwekerij 

in Harich bestaat uit 5000 m2 kassen en 4 hectare buitenteelt. Hier staan de 

moederplanten in de volle grond die worden gerooid en gescheurd. De stekken worden in 

tray’s met stekgrond weggestoken en in Berltsum doorgeteeld en uiteindelijk verkocht 

aan kwekers en handelaren in Europa. Momenteel bedraagt de totale productie circa 4 

miljoen stekken per jaar en er is sprake van een fikse groei van ongeveer 50% per jaar. 

Empatec is hard op weg de grootste siergrassenvermeerderaar van Europa te worden. 

 

Empatec heeft als kernwaarden Passie voor mensen, Veelzijdig en Ondernemend. Deze 

combinatie van kernwoorden is ook vertaald naar de nieuwe kwekerij in Berltsum. De 

medewerkers werken met passie aan het product en krijgen de eer om de 

openingshandeling te verrichten. Veelzijdigheid geeft de verschillende soorten 

siergrassen aan en Ondernemend is het inslaan op een nieuwe markt; de 

siergrassenproductie. Kijk voor meer informatie op de website van 

Empatec: www.empatec.nl. 

 

 

 

Eerste Vriendinnendag SC Berlikum voor herhaling vatbaar! 

Vrijdag 2 maart 2012 was er 

voor de eerste maal een 

Vriendinnendag bij Sportclub 

Berlikum en met succes! 36 

enthousiaste meiden hebben 

een leuke, gezellige en vooral 

een sportieve voetbaldag 

beleefd. De Vriendinnendag is 

een initiatief van de KNVB om 

het meisjesvoetbal populairder 

te maken en meisjes kennis te 

laten maken met voetbal. Na 

het bekendmaken van dit 

http://www.empatec.nl/


evenement ontstond er direct interesse om een Vriendinnendag te organiseren. SC 

Berlikum heeft al jarenlang Dames en Meisjesvoetbal hoog in het vaandel staan. Om nog 

meer meiden enthousiast te maken voor het meisjes- damesvoetbal is de Vriendinnendag 

een goed initiatief!  Deze dag begon met een gezamenlijke warming-up (door Tjibbe 

Ferwerda en Neeltje Poelstra) met een lekker stukje muziek om de 'power' er goed in te 

krijgen. Daarna werden de teams bekend gemaakt, ging het spellencircuit van start en 

werd er, net als bij voetbal, gestreden voor de winst. Tussendoor kregen de meiden een 

gezonde 'snack' en een lekker drankje. Na het berekenen van de eindscores bleek het 

dat er een gelijke stand was tussen team 1 en team 3. Onderling resultaat moest 

uitwijzen dat team 3 de winnaar was geworden. Team drie bestond uit Emma Wassenaar, 

Gwen Schiphof, Janke Papma, Ilse Tuinenga, Ankje Wildeboer en Iris Boersma. 

 

De winnaars kregen een echte meidenprijs en alle anderen een mooie give-away-bag 

mee naar huis! De meiden die nog niet lid van SC Berlikum waren, kregen er 

informatiefolders en aanmeldingsformulieren bij, dus twijfel niet en geef je op bij SC 

Berlikum en beleef elke week leuke, gezellige voetbaldagen! 

Omdat dit een geslaagde dag was, zal de Vriendinnendag een vaste activiteit worden op 

de agenda van SC Berlikum. De Vriendinnendag zal één keer in de twee jaar 

georganiseerd worden. Dus hou er rekening mee dat de eerst volgende Vriendinnendag 

gehouden wordt rond deze tijd in het jaar 2014! Noteer het vast in de agenda's! 

Nogmaals wil ik graag alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet! 

Iris van Schepen 

Lid jeugdcommissie SC Berlikum 

 

 

Clubkampioenschappen 

15 februari was het gymnastieklokaal het toneel van de clubkampioenschappen van de 

gymnastiekvereniging. Een 

leuke en geslaagde middag. 

Sinds lange tijd deed er weer 

een jongensteam mee.  

Uitslagen 

6-7-8 jaar, niveau R3: 1. 

Robin Bijland, 2. Reza Kroeze, 

3. Demi Joostema 

niveau R2: 1. Siebrigje 

Wiersma,  2. Danielle 

Petersen, 3. Ilse Post, 4. 

Esther de Vries 

niveau R1: 1. Bente Sijens, 2. 

Ymke Kemper, 3. Janita Krol, 

4. Rianne Stremler, 5. Talja 

Hiemstra 

Jongens R3: 1. Nathan 

Bouwknegt, 2. Rocco Douma, 

3. Cornelis Hiemstra 

9-10-11 jaar 

niveau: R1: 1. Marlies Wiersma, 2. Chantal Hamers, 3. Demi Reitsema, 4. Marije 

Dusselaar 

Selectie 

niveau 12: 1. Rigt Osinga, 2. Roos Dijkstra, 3. Ilse Tuinstra, 4. Iris Jasper, 5. Lianda 

Roorda, 6. Gea Rondon 

niveau 10: 2. Nienke Zijlstra 

niveau 12: 3. Tori Hijstek 

niveau 10: 1. Dyan Boonstra, 2. Rianne van der Ziel 

niveau 8: 1. Lisanne Terpstra 

wisselbekers: Marlies, Nathan, Rigt en Dyan 



 

Fysiopraktijk Eijzenga van start met Runningtherapie 

Runningtherapie is een gezond medicijn voor de conditie en draagt bij aan een gezonde 

geest in een gezond lichaam. Het is een laagdrempelige en kortdurende therapie in de 

vorm van een rustige duurloop. Mensen met lichamelijke en/of psychische klachten 

hebben er baat bij. Leeftijd speelt geen rol.  

Het trainingsprogramma dat Eijzenga aanbiedt duurt minimaal 3 maanden en omvat na 

de intake minimaal 20 trainingen. Deze zijn in groepsverband, twee keer per week één 

uur. Een hiervoor opgeleide vaste fysiotherapeut verzorgt de begeleiding.  

Running Therapie is met plezier leren hardlopen. De training wordt heel rustig 

opgebouwd. Gaandeweg neemt de loopafstand toe en dat heeft een gunstig effect op 

verschillende stoffen in het lichaam. Stoffen die er bijvoorbeeld voor zorgen dat de 

stresstolerantie toeneemt en het humeur verbetert. Na de Running Therapie heeft de 

cursist een prima basis om op eigen kracht of met reguliere loopgroepen mee te gaan 

hardlopen.  

Running Therapie is natuurlijk niet de oplossing voor alle gezondheidsproblemen. Maar 

het kan zeker een gunstige invloed hebben op het geestelijke en lichamelijke gestel. 

Running Therapie wordt gedeeltelijk vergoed conform de polisvoorwaarden (De 

Friesland). Andere zorgverzekeraars vergoeden dit (nog) niet.  

Voor meer informatie neemt u vrijblijvend contact op met Fysiopraktijk Eijzenga.  

 

 

 

Noot van de muziekverenigingen Berltsum 

Wijziging Oud Papier 

In verband met Goede Vrijdag wordt in april het oud papier opgehaald op vrijdag 13 

april vanaf 18.00 uur. Ook valt 4 mei dit jaar op onze oud papieravond. In verband met 

deze datum zal in mei het oud papier worden opgehaald op vrijdag 11 mei vanaf 

18.00 uur. 

De rest van het jaar zal het oud papier gewoon de eerste vrijdag van de maand vanaf 

18.00 uur worden opgehaald. 

Graag het oud papier op dezelfde plaats als de groene/grijze containers of op een punt 

ingepakt aan de weg. En zorg er met ons voor dat er alleen papier in de wagen komt, 

dus geen plastic, hout, glas, metaal, behang, melk-/yoghurtpakken, behangpapier- en 

behangrollen. Mochten er nog vragen of problemen zijn rondom het oud papier kunt u 

contact met ons opnemen op telefoonnummer 0518-460846 (contactpersoon oud 

papier). 

Hiervoor onze hartelijke dank. 

Muziekverenigingen Berltsum 

 

 

 

Samenvatting van vergaderingen SBB op 31 januari en 5 maart 2012 

Restkavel Hemmemapark 

Bouwbedrijf Lont heeft van de gemeente in principe toestemming gekregen om er een 

willekeurig huis neer te zetten. Het zou jammer zijn als het oorspronkelijke concept 

wordt verlaten. De gemeente heeft nu aangegeven dat de brief inderdaad onduidelijk is, 

maar dat bouwbedrijf Lont alleen één van de drie typen huizen mag bouwen die er al 

staan. De betrokken bewoners hebben een bezwaarschrift ingediend. 

Aanpassing Huishoudelijk reglement en Statuten 

Notaris Koelmans heeft advies gegeven hoe de statuten en het huishoudelijk reglement 

op elkaar kunnen worden afgestemd. Hij is van mening dat deze opzet, namelijk het 

combineren van de voordelen van een stichting met de voordelen van een vereniging in 

een stichtingsvorm, de meest werkbare en democratische vorm voor een dorpsbelang is. 

De gewijzigde statuten en het Huishoudelijk reglement zullen in de jaarvergadering 

besproken worden. 

Zienswijze Brede School 



Op 5 januari jl. heeft SBB een brief met opmerkingen aan B&W gestuurd betreffende het 

ontwerpplan Brede Basisschool Berltsum. Hierin zijn met name alternatieven voor de 

afmetingen van de sportzaal genoemd. Het gevolg hiervan is dat het college besloten 

heeft een vergrote gymzaal in de inspraak te brengen ( 22x14x7m.). Vervolgens is er 

een motie ingediend door de FNP voor een sportzaal met de afmetingen van 28 x 16 x 

7m. Deze is behandeld in de raadscommissie. De meeste fracties reageerden negatief. 

SBB heeft in overleg met de sportverenigingen besloten gezien het standpunt van de 

meeste raadsleden geen zienswijze in te dienen. Maar ook omdat door de procedure die 

het college heeft gevolgd het indienen van een zienswijze vertraging zou opleveren bij de 

uitvoering. SBB heeft bij het college nogmaals aangedrongen op structureel overleg met 

de sportverenigingen over de nadere inrichting en aanschaf sportattributen voor de 

nieuwe gymzaal. 

Cultuurhistorische wandelroute 

Er is vertraging ontstaan omdat bij de provincie de subsidieaanvraag verschillend is 

geïnterpreteerd. Dat kan ondervangen worden als de gemeente aanvrager wordt van de 

subsidie. De gemeente is bereid dit te doen. SBB en gemeente zullen gezamenlijk een 

aanlegvergunning aanvragen. Er is een gesprek geweest met de Heidemij. Dit is positief 

verlopen en de kans zit er in dat er aanvullende subsidie zal komen. 

Deelname aan actie Doch it foar dyn doarp 

We zijn door Geert van Tuinen benaderd of we mee willen doen aan actie Dyn Doarp. 

Vorig jaar hadden we ons ook opgegeven maar zijn toen uitgeloot. Na overleg met 

Oranje Nationaal en de ondernemersvereniging Undernimmend Berltsum Wier hebben we 

besloten, gezien de voorbereidingstijd, dit jaar Berltsum niet op te geven. Misschien een 

volgende keer. 

Verkeersaanpassingen Tichelersdyk 

In een overleg met wethouder Pen is door de gemeente meegedeeld dat de Tichelersdyk 

voor het doorgaand vrachtverkeer zal worden afgesloten. Dit moet in goed overleg 

gebeuren met de aanliggende bedrijven.  In overleg met de inwoners en bedrijven zal 

ook worden bekeken of voor het andere verkeer maatregelen moeten worden genomen. 

Ontwikkelingen fietspad Berltsum Ried 

De werkgroep heeft een goed onderbouwd rapport gemaakt. Dit is onlangs door middel 

van een PowerPoint presentatie met de fracties is besproken. Er zijn nu nieuwe tellingen 

en er is inzicht over de verkeersonveiligheid. Reden om de aanleg van dit fietspad bij de 

gemeente op nieuw aan te kaarten. Het gaat over 2,3 km fietspad, want de gemeente 

Franeker neemt circa 1 km vanaf Ried voor haar rekening. Bij de aanleg van de bermen 

en kunstwerken is in het kader van de ruilverkaveling hiermee rekening gehouden.  

Hierdoor zijn de kosten relatief gering. 

 

 

 

Jubileumeditie van de jaarlijkse SCB Playbackshow wederom groot succes  

Vrijdagavond 10 februari jl. 

vond het lustrum plaats van de 

zeer succesvolle playbackshow 

in Sans Souci. Maar liefst 

negen teams streden om de 

ereprijzen en uiteraard om de 

felbegeerde Sake Faber 

wisselbokaal. De leiding van de 

avond was in handen van 

spreekstalmeester Mathijs 

Kalma geflankeerd door zijn 

zeer deskundige juryleden 

Gosse Tijsma en Jan Eeltje van 

der Meij. Een zeer gevarieerd 

aanbod passeerde de revue 

onder het toeziend oog van 



laaiende enthousiaste ouders, pakes en beppes en andere belangstellenden, die deze 

avond ruim de tijd namen om het gehele programma nauwgezet te volgen, inclusief de 

uitgebreide evaluatie ronde na de show tijdens de “afterparty”. De topacts deze avond 

varieerden van het aanstekelijke en zeer gewaagde en pikante  “I’m sexy and I know it” 

van de F1 tot aan het zeer actuele Elfstedentochtkoorts gevoel van “Op de schaats naar 

Bartlehiem” uitgevoerd door de E1. De eerste prijs ging uiteindelijk, na zware 

beraadslagingen, naar de E4 met hun vertolking van “Series uit mijn jeugd” van het One 

Two Trio. Nostalgie uit vroegere series zoals Pippie Langkous, Wicky de Viking en met de 

leiders (perfect gecast  voor deze rol) als Peppi en Kokkie bracht de zege en gaf de 

toehoorders een gevoel van weemoed. De tweede plaats ging naar de D1 met een groot 

showelement in de vorm van “The Voice of Holland”. Ook ontvingen de spelers van de D1 

op deze avond nog een kampioensmedaille vanwege hun eerste plaats in de 

najaarsreeks. De derde plaats werd een prooi voor de F2 met hun schitterende uitvoering 

van YMCA. Hiermee was een zeer geslaagde playbackshow weer ten einde en gezien de 

grote opkomst van het enthousiaste publiek en een prima deelnemerslijst van de 

jeugdteams is het zeker nog voor herhaling vatbaar en daarmee een vaste waarde in de 

activiteiten kalender van de jeugdcommissie!                                                                                                                                                                  

JAN J 

 

 

 

 

Reünie KBS De Fûgelsang 

Zaterdag 10 maart was het uitzonderlijk druk op basisschool CBS De Fûgelsang, zeker 

voor een zaterdag. Vanaf 10.30 uur werd de school overspoeld door oud leerlingen, oud 

bestuursleden en oud leerkrachten.  Sommigen waren wat zenuwachtig om te zien hoe 

hun oud klasgenootjes of collega’s er na 10 of 20 of zelfs na ruim 30 jaar er uit zouden 

zien. 

Er was zelfs iemand speciaal uit China overgekomen om zijn klas hier weer te 

ontmoeten. Het was 16 jaar geleden dat hij voet op Nederlandse bodem had gezet. 

Aanleiding voor dit evenement 

was de aankomende sloop van 

het huidige gebouw in verband 

met de bouw van de nieuwe 

school. Het thema was 

ontmoeten en herinneren en 

dat werd er volop gedaan. 

Er heerste een fijne gezellige 

sfeer en tussen de middag werd 

met elkaar een heerlijke 

pastamaaltijd gegeten verzorgd 

door Marijke van der Kaaij en 

Evelien Vink. Vanwege het 

grote aantal eters werd dit 

verdeeld in diverse partijen. 

Samen met de enthousiaste 

leden van de schoolraad is oud 

meester Arjen van Steinvoorn weken van te voren bezig geweest om dit evenement voor 

te bereiden. Posters maken, uitnodigingen versturen, mensen opsporen, materiaal 

opzoeken, maaltijd bespreken, toetjes proeven, boodschappen bestellen, foto’s uitprinten 

en ophangen. Tijdens deze reünie is ook een aantal oude schoolplaten en wandkaarten 

verkocht. 

De opening werd gedaan door oud meester Floris Visser en de huidige directeur Jeanette 

Slagter. Meester Visser haalde aan hoe in 1986 uiteindelijk na veel jaren onderhandelen 

het huidige gebouw vorm heeft gekregen nadat de school verdeeld zat over 5 locaties. 

Jeanette Slagter stond nog even stil bij de inmiddels overleden kinderen maar ook 



volwassenen die op welke manier bij de school betrokken zijn geweest. Dit naar 

aanleiding van een gevonden leerlingenlijst uit de oorlogsperiode. 

De meer dan 200 gasten kijken terug op een fijne dag waarbij een aantal nog met het 

treintje door Berltsum zijn gereden, de toren hebben beklommen en een bezoek aan de 

Grusert hebben gebracht. 

Er werd nog lang nagekletst en foto Boer heeft een fotoserie gemaakt van de dag die te 

vinden zijn via de link op de schoolwebsite, www.fugelsang.nl. 

 

 

 

Piippraat 

Afgelopen zaterdag zijn wij als vrijwilligers en bezoekers van It Piipskoft met man en 

macht door het dorp geweest om uw oude elektrische apparaten in te zamelen. Met als 

doel om te zorgen voor een goede recycling van deze elektrische apparaten maar ook 

kunnen wij via het programma van WeCycle punten sparen waarmee we sport en spel 

materiaal kunnen aanschaffen. Voor het resultaat van deze actie, en de foto’s willen wij u 

verwijzen naar www.piipskoft.nl. 

In de voorjaarsvakantie hebben wij een aantal activiteiten georganiseerd om de 

schoolgaande jeugd niet te laten vervelen. Op de dinsdagmiddag hebben wij een 

knutselmiddag opgezet voor de kinderen van groep 3 en 4. Met een flinke hoeveelheid 

papier, plakkers, touwtjes, lijm, kleurpotloden, stiften en wc rolletjes hebben de kinderen 

een aantal zeer bijzondere kunstwerkjes in elkaar gezet. Wij vonden het een zeer 

geslaagde middag en na afloop van het knutselen hebben we met elkaar nog ‘disco 

gedanst’! 

 

Inmiddels zijn we nog druk bezig met de voorbereidingen voor de renovatie/verbouwing 

van onze toiletvoorziening. Mocht u ons hierbij willen helpen, financieel of klussen tijdens 

de verbouwing dan stellen wij dat zeer op prijs. Stuur dan een mailtje naar 

contact@piipskoft.nl of kom eens langs! 

 

 

 

Eten met een praatje 

Vrijdag 23 maart aanstaande is het laatste “Eten met een praatje” van dit seizoen.  

“Eten met een praatje” is bedoeld voor mensen die ‘s avonds vaak alleen eten, maar 

iedereen is welkom. Onder genot van een warme maaltijd kun je dan de belevenissen 

van de dag met anderen delen. Ook worden er vaak sterke verhalen verteld en is het erg 

gezellig. Bent u geïnteresseerd en wilt u het wel eens mee maken, dan kunt u zich 

opgeven, er is een maximum van 50 deelnemers. Opgeven kunt u zich bij U. Strooisma 

(telefoon 0518 - 46.20.89) Opgave graag uiterlijk woensdag 21 maart. Voor hen die 

zich al hebben opgegeven maar verhinderd zijn, ook dit graag uiterlijk op woensdag 21 

maart doorgeven. Wij kunnen dan aan de hand van de opkomst onze inkopen doen. Het 

kookteam komt elke keer met een verrassend menu, maar hebt u een speciaal dieet laat 

het dan even weten. De kosten van een maaltijd zullen zo rond de vijf euro per persoon 

liggen. We hopen u te kunnen verwelkomen in ’t Centrum aan de Bûterhoeke vanaf 

18.00 uur om er samen een gezellige avond van te maken.  

 

 

 

Google en Berltsum 

Tot twee jaar terug woonde ik in Berlikum. Een onnavolgbare oprisping van de gemeente 

bracht daarin verandering. Tegenwoordig doen wij alles in het Fries en resideer ik in 

Berltsum. Niet uit te spreken voor een niet Fries om van goed schrijven maar niet te 

spreken. Er zijn zelfs Berltsumers die er moeite mee houden de naam van hun dorp goed 

op papier te zetten. Ik zou ze de kost niet willen geven die er ‘Belsum of Beltsum’ van 

bakken.  

 



Er hebben natuurlijk allerlei zwaarwegende argumenten meegespeeld bij het nemen van 

dit chauvinistische besluit. Ik vraag me af of ze de effecten van Google ook hebben 

meegewogen. Met mooi nieuw briefpapier, enveloppen en autobelettering verleid je 

Google niet. En dat is wat ondernemers willen. Toch? Dan maar ‘berlikum’ wijzigen in 

‘berltsum’?  

 

Zoek je in Google op ‘berltsum’, dan maak je goeie kans op pagina één te komen. 

Tenminste als je de moeite hebt genomen dit woord mee te nemen in de tekst van je 

site. Dat is toch fantastisch zou je zeggen. Inderdaad, buitengewoon, ware het niet dat 

er geen kip op ‘berltsum’ zoekt. Die conclusie mag ik toch trekken als ik constateer dat 

op ‘berltsum’ maandelijks gemiddeld zo’n 720 keer wordt gezocht tegen 14.800 keer op 

‘berlikum’. Google weet ook geen zoekwoordideeën voor ‘berltsum’ te bedenken. Voor 

‘berlikum’ wel, want op ‘berlikum’ wordt gegoogled. Zo zie ik bijvoorbeeld dat vaak 

gezocht wordt naar vertier, werk, sport en leveranciers in ons voorbije Berlikum. 

 

Om Google te vriend te houden, blijf ik op mijn website Berlikum voorlopig maar trouw. 

RIA 

 


