WEBEDITIE OP ‘E ROASTER - JUNI 2012
Merke yn Berltsum
De Berltsumer Merkedagen van 21 tot en met 24 juni krijgen dit jaar extra
kleur. Dit met wielerwedstrijd ‘It Berltsumer Rûntsje’, georganiseerd in
samenwerking met WV Snits. Naast de gebruikelijke kermisactiviteiten zijn er
drie avonden livemuziek in de feesttent op sportcomplex de Koekoek, wordt er
gevolleybald en is er weer de traditionele herenhoofdklasse kaatspartij.
Donderdag
Donderdagavond 21 juni begint de kermis al te draaien met een euro avond.
Vrijdag
Vrijdagmiddag en zaterdag tot 18.00 uur, kunnen de jongste kinderen gratis in de
draaimolen. Dit wordt mogelijk gemaakt door Undernimmend Berltsum-Wier.
Het stratenvolleybal is niet meer weg te denken op de vrijdagavond. Na dit buurten
spektakel is het tijd voor Second Life, ons allen wel bekend. Na een aantal jaren, zijn ze
nu weer terug voor een aantal tentfeesten. Te beginnen in Berltsum. Het wordt een
spetterende avond met nieuwe nummers maar ook terug in de tijd, met bekende
meezingers uit de oude doos.
Zaterdag
Zaterdag staat in het teken van sport. Om 12.00 uur begint de kermis kaatspartij,
waarbij gekaatst wordt met een zachte bal.
Ook de jeugd wordt niet vergeten. Ben je tussen de 6-12 jaar, dan heeft de activiteiten
commissie van SC Berlikum een leuke middag voor jou. Om 13.00 uur start er vanuit de
feesttent een leuke speurtocht.
Voor de mensen die liever een kaartje leggen is er weer ruimte om te klaverjassen.
Met op de zaterdagavond, hebben we in samenwerking met WV Snits een omloop ‘It
Berltsumer Rûntsje’ georganiseerd. Een wielerwedstrijd door ons mooie dorp.
Om 19.30 uur zal het startschot klinken, afgevuurd door niemand minder dan
burgemeester Van Mourik vanaf de Hôfsleane, bij Berlinga State. Na een spannende
wedstrijd krijgen we te zien wie de snelste wielrenner is deze avond.
Na deze wielerronde zal Exposure, de bekendste feestband van Friesland voor ons
spelen. Hun optreden is voor zowel jong als oud, een gegarandeerd succes.
Zondag
Met de vertrouwde soepgeuren van onze eigen huiskok Jan Bruinsma, zal op zondag om
12.00 uur het Herenhoofdklasse kaatsen beginnen. Het feestweekend wordt 's avonds
afgesloten Door de band, Energy. En niet te vergeten, onze eigen Berltsumer DJ Auke.
Kortom een breed en variërende avond van rocknummers tot Nederlandstalige
meezingers en van disco tot stevige rock.
Tot ziens op 21, 22, 23 en 24 juni.

It Berltsumer Rûntsje
Zaterdag 23 juni klinkt om 19.30 uur het startschot voor wielerronde It Berltsumer
Rûntsje. Het wordt afgevuurd door burgemeester Van Mourik. De start vindt plaats aan
de Hôfsleane nabij Berlingastate, vervolgens gaat de route naar de Bitgumerdyk,
Slikkeleane, Mulseleane en weer terug naar de Hôfsleane.
Omdat veiligheid erg belangrijk is, vragen wij aan u om deze straten autovrij te houden.
En zoveel mogelijk achter het rood/witte lint te blijven, denk hierbij ook goed om uw
kinderen. Plotseling oversteken is erg gevaarlijk.
Wij nodigen u allen uit om vanaf 19.30 uur deze geweldige wedstrijd te volgen en te
genieten van een prachtig fytsrûntsje!
Na de wielerronde speelt er in de feesttent op sportcomplex de Koekoek, de bekende
Friese feestband Exposure.

Jappie en Etje de Haas ervaren ‘iets
van een wonder’ bij gouden
jubileum
Jappie en Etje de Haas zien hun
vijftigjarige verbintenis als een groot
wonder. Nog bij elkaar te mogen zijn als
paar en te kunnen genieten van hun
kinderen en kleinkinderen is dan ook hun
allergrootste rijkdom. Jappie heeft op
medisch gebied in zijn aardse bestaan de
nodige ingrijpende
gezondheidsproblemen meegemaakt en
een vijftal jaren terug hing zijn leven ten
gevolge van Aneurysme (verwijding van
de grote lichaamsslagader, de aorta, in
de onderbuik met kans op scheuren) aan
een zijden draadje, maar gelukkig mocht
het leven van Jappie gespaard blijven voor Etje en hun gezin. In hun toenmalig
dankwoord voor de meelevende gemeente in het kerkblad waren de woorden van Etje
dan ook treffend toen zij stelde dat mochten er wonderen bestaan dit zeker een wonder
was. Des te groter is dan nu ook het gevoel van dankbaarheid om dit mooie jubileum
dat toen der tijd zo ver weg leek te zijn toch te mogen beleven. In het prachtige Twentse
landschap van Noord Beuningen en Denekamp was er naast hun vakantie de grote
feestdag van hun 50 jarig huwelijk verzorgd door hun kinderen Doede, Bauke, Wietse en
Marjan gezamenlijk met hun partners en kinderen. Een prachtige dag vol plezier maar
ook met de nodige emoties. “Wat binne wy bliid dit belibje te meien. We hawwe in protte
meimakke mar de bân fan ús allen is alinnich mar hechter wurden. We hawwe alle reden
om hiel tefreden en gelokkich te wêzen.” Dit is het gevoel van Jappie en Etje bij deze
heugelijke dag.
De dag was tot in de puntjes verzorgd met als hoogtepunt misschien wel de huifkarrit in
de prachtige omgeving van Ootmarsum. Zelfs de menner van het paard had zoveel
plezier in de rit door het aanstekelijke geluksgevoel in de “huif” dat er zelfs nog een extra
rondje aan vast werd geplakt. Een picknick en een etentje zouden de dag verder nog
completeren voordat er met een heus Berber tapijt als jubileumcadeau een
langgekoesterde wens van moeder Etje in vervulling ging. Etje de Haas was de Berber
kleden (handgeknoopt Oosters tapijt van sublieme kwaliteit!) in een grijs verleden
meerdere malen tegengekomen in haar voorhuwelijkse arbeidsrijke leven als dienstmeid
bij ondermeer een dokter, een ingenieur en verschillende herenboeren. Het was hard
werken voor een meisje van 14 jaar maar naast het afzien was de liefde voor het Berber
tapijt geboren. “Ik vond dat zo prachtig en heb mij altijd voorgenomen ook nog eens zo’n
prachtig tapijt in huis te krijgen. En omdat Jappie op de plavuizen wel eens last had van
koude voeten hadden de kinderen dit passende cadeau bedacht. Treffender kon niet.”
Opgegroeid in Nieuwe Bildtzijl als een onvervalste Bildtker was de overstap naar het
dichter bevolkte Berltsum na hun huwelijkvoltrekking voor Etje een ‘oversteek’. Van de
ruime vergezichten aan de zeedijk en de prachtige visuele ontwikkeling van de
jaargetijden naar het uitzicht op de muren van de Bûterhoeke! Voorwaar geen
gemakkelijke ‘emigratie’ en het duurde nogal even voordat Etje de Haas gewend was aan
haar nieuwe leven. “Jappie had zijn werk bij de CCF in ploegendienst en was vaak van
huis op onregelmatige tijden, zodat ik veel alleen was.” Maar uiteindelijk kwam de
gewenning en de geboorte van de kinderen en ook hier de adressen voor enig
huishoudelijk werk boden de nodige afleiding.

Jappie was daarentegen een echte Berltsumer en geboren en getogen in de Bûterhoeke
de straat waar zij na hun huwelijksvoltrekking hun start als echtpaar maakten. Dertien
jaar lang bleef dit hun woonhuis en aanvankelijk zelfs zonder toilet, wasmachine en
kachel. In een koude winter werd de nood zo hoog en de temperatuur dusdanig laag dat
de buren Frans en Gijske Haarsma met een elektrisch kacheltje hun spontane burenplicht
vervulden en enige warmte brachten in het klein huisje.
Na het Bûterhoeke avontuur werd de Gratemawei hun thuis en dat gaf voor het gezin de
Haas vooral de benodigde meerwaarde qua ruimte. Het werk bij de CCF kwam door
gezondheidsproblemen van Jappie ten einde en dit bracht weer een nieuwe fase met zich
mee. Een onzekere periode brak aan met opgroeiende kinderen die volop in hun
studiejaren zaten. Een financiële aanvulling bracht hierbij het ‘folderlopen’. Het mes
sneed daarbij aan twee kanten want naast het financiële aspect was Jappie ook mooi in
actie en had zodoende zijn dagelijkse bezigheid. Aan dit folderlopen hield Jappie
onvermoed een sterk benenstel over waar menig doktor zich later over zou verbazen.
“De fraach wie foar har doe hoe it kaam dat ik sokke spiersterke fuotten hie. Earst wist ik
sels ek net hoe dat kaam, oant dat wy tochten oan it rinnen mei de folders.” Grote
dankbaarheid is er dan ook dat de kinderen allemaal goed terecht zijn gekomen.
Daarbij bracht het dienstverband van zoon Wietse bij de Holland-Amerika lijn als
stuurman ook nog de nodige vlieg en vaaruren. Het geval was namelijk dat wanneer er
plaatsen overbleven op het cruise schip dit eventueel vrij kon komen voor familieleden
van het personeel tegen een gereduceerd tarief. Etje moest hierbij wel haar vliegangst
overwinnen want de opstap en aankomst plaatsen waren niet altijd in Nederland. Jappie
moest dan bij Etje op het ‘vliegtuigtraject’ weleens het bekende duwtje in de rug geven
om toch maar binnen het vliegtuig te geraken. Zo werden de bestemmingen in plaats van
het gebruikelijke Ameland, Appelscha en de Drentse Heide ineens Alaska, Moskou en
St.Petersburg en prachtige steden in het verre Amerika! Zo vindt Jappie het nog steeds
bijzonder om over het Rode Plein in Moskou te hebben gelopen, vooral wanneer de
beelden van ‘hun’ plein op de televisie te zien zijn! Maar de etiquette aan boord kon het
paar de Haas iets minder waarderen. “At wy iten wienen der altydn guon fan it personiel
by om itensark en sa oan te foljen. Je iten nea mei je twaen. Krekt as mei it sop iten. Wy
bûge dan de holle nei de panne mar de gasten dêr iten mei de holle rjocht omheech. En
altyd yn gala. Wy binne hjir dan ek te gewoan foar. En dan dy djoere ljû, fan dy lytse
dikke mântsjes mei sa’n “barbiepop” dêrby.” Maar toch zijn ze heel blij het meegemaakt
te hebben evenals vroeger de vakanties op Ameland met de kinderen.
Nu gaan ze elk jaar een weekje op vakantie in de Pinksterperiode om in de vakanties van
hun kinderen weer thuis te zijn. Want druk hebben ze het. Oppassen in Menaldum of bij
gelegenheid in Minnertsga, de dieren en post verzorgen wanneer de kinderen op vakantie
zijn en ga zo maar door. “We proberen altijd voor de kinderen klaar te staan maar laten
ze hun eigen leven leiden, en dat werkt vaak het best.” En dan nu reeds vijftig jaar een
paar en zoals Jappie in de periode dat hij kunstmatig onder narcose werd gehouden zijn
vrouw Etje echt zag en haar aanwezigheid voelde zo sterk is hun verbintenis. Ze kunnen
niet zonder elkaar en vormen een twee-eenheid. “Wat kun je dan nog meer wensen. Dan
mag je alleen maar dankbaar en blij zijn ondanks de tegenslagen die we hebben
meegemaakt. Een prachtig leven waar we nog lang deel van uit hopen te maken.” Elkaar
te hebben ontmoet op een bruiloft waar zij beide alleen kwamen en elkaar vonden en
niet meer loslieten. Op de moeilijke momenten in het ziekenhuis waar Etje haar Jappie
ook vasthield en haar woorden “Je doet het goed Jappie, blijf bij ons” van levensbelang
waren. Mensen op de achtergrond en wellicht een beetje aan de zijlijn in deze hectische
en drukke wereld maar met een heel groot gevoel van samenzijn met de mensen die hun
dierbaar zijn en dit jubileum daarom een bijzondere gouden rand geeft.
JAN J

Fan fier nei Wier
Fan rûnom oer de wrâld kaam de fiere neiteam fan meester Bakker op sneon 9 juny
2012 nei Wier. Meester Bakker wie haadûnderwizer op de skoalle yn Wier fan 1874 oant
1914. Hy is begûn yn de âlde skoalle, no doarpshûs, dêr't er yn de kost wie by âlde frou
Kylstra. Hjir begûn ek de reuny mei kofje en oranjekoeke. Yn 1875 wie de nije skoalle
klear. Yn optocht gie it mei de 28 bern, dy't de maat sloegen mei in buske knikkerts op
nei de skoalle oan de Hegedyk. Dat paad folge de neiteam sneon ek, mar net mei in
buske knikkerts. It muzykkorps Klimop út Berltsum joech de maat oan en brocht de fleur
der dalik yn. Twa majorettefamkes dûnsen en gûchelen sjarmant mei harren batons. Dat
it in bytsje reinde, joech gjinien mear omtinken oan.
Yn it skoalhûs waard de famylje let en sed troch Matty en Sita. Sâlte hearring, sop en
allerhande bôle en broadsjes. Yn it hiele gebou stiene de doarren iepen. Yn de skoalle
wiene noch eleminten te werkennen út de âlde skoaltiid. Hege plafonds, de doar nei de
húskes. Fierder gie de optocht. Nei de pastorije, dêr't Jan Roosenstein sa freonlik wie om
syn hûs foar dizze grutte besite iepen te stellen. De soan fan meester Bakker, wie
yndertiid troud mei ien fan de dochters fan dûmny Germs. De minsken út Amerika,
Ingelân, Skotlân, Nij Seelân en Australia wiene entoesjast oer de boutrant en it
ynwindige fan de pastorije. Yn de tsjerke bespile meester Bakker yndertiid altyd tidens
de preken it oargel. Op nei de tsjerke dus. Oan de bûtenkant al restaurearre, binnen yn
noch net alhielendal klear om gasten te ûntfangen. Heal ôfferve wie der krekt genôch
plak om meiinoar te harkjen nei de Ingelske tsjinst fan menniste dûmny Trijn de Boer út
Frjentsjer. Duo Mélancolique út Sint - Jabik begeliede de lieten út de U.S.A, Scotlân,
Ingelân en Nij Seelân. In suver oere, dat yndruk makke. Manmachtich en in krom
ferklomme yn de noch kâlde tsjerke, troch it Singeltsje, nei in waarme ûntfangst by de
Brinkhoeve. Dêr't elk him it iten lekker smeitsje liet. It wie in dei fan ferieniging. Ek de
Wiersters dy't dizze dei meimakken fielden har in bytsje 'Bakker' mei.
Simy Sevenster

Ik jou de pin troch
een bijdrage van Janette Vrij
Er wordt mij gevraagd door Ilona Wetting of ik de pen even
aan wil nemen voor ‘’ik jou de pin troch’ . Het is vrij moeilijk
om een pagina vol te schrijven over mijzelf, maar hier ga ik
dan.
Hallo, ik ben Janette Vrij. De meesten zullen vast wel
denken: ‘’ach das ien fan Jan Vrij’’ Ja inderdaad, ik ben de
jongste dochter van Jan en Anneke Vrij, ik ben een zusje van
Kobus en Hieke en heb al een tijdje met mijn lieve vriend
Remco. Ook mag ik al zeggen dat ik tante ben, want mijn
broer heeft met zijn vriendin (Anke) een hele lieve zoon. Ik
ben inmiddels 17 jaar en woon mijn hele leven al in het
mooiste dorp, Berltsum. Om even in de details te treden, ik
woon in de ‘Klompebuorren’. Sinds mijn 13e ben ik lid van
toneelvereniging ‘’Elts syn rol’’ en heb veel plezier in het
toneelspelen met deze gezellige ploeg. Dit jaar heb ik mijn
derde rol achter elkaar gespeeld en hoop straks nog Gerrit de Boer in te halen, met zijn
40e stuk, dus ik heb nog een hele lange weg te gaan. Omdat ik toneelspelen helemaal
geweldig vind ben ik dus ook van plan om met deze leuke hobby wat verder te komen.
Aankomend schooljaar ga ik namelijk de opleiding SCW (sociaal cultureel werk) theater
doen.
Hiermee hoop ik te bereiken dat ik in animatieteams op bijvoorbeeld campings kan
komen. Het allerleukste vind ik toch wel om met kinderen om te gaan. Het is dus ook
mijn hobby om op te passen en het is mooi om daar nog een klein zakcentje mee te
verdienen.

Verder weten de meesten denk ik nog wel dat ik op de woensdagavond van dorpsfeest
2011 op het podium heb gestaan. Er waren mensen van de organisatie die een eigen
geschreven liedje van mij op Youtube hadden gezien vandaar dat ik werd gevraagd om
ook een paar nummertjes te gaan zingen op deze gezellige avond. Dit was een geweldige
ervaring voor mij, wat een Youtube filmpje allemaal wel niet kan doen. Daarna was ik
helemaal in to de optredens en heb ik me ingeschreven voor het jaarlijkse Bildts
songfestival. Daar heb ik het nummer ‘’Grenade’’ van Bruno Mars gezongen en daar won
ik onverwachts de derde prijs mee. Ik dacht dat ik even voor de lol mee ging doen, maar
toch won ik een prijs. Helemaal geweldig, maar sindsdien doe ik niet veel meer met
zingen. Thuis pak ik mijn gitaartje nog wel eens en speel een liedje en zing daar dan wat
bij, maar daar blijft het nu bij. Aankomend Bildts songfestival ben ik weer van plan om
mee te doen. Ik vind dat een erg gezellig en leuk feest.
Momenteel ben ik ook al een jaartje aangesloten bij de jeugdsoos ‘Piipskoft’. Daar heb ik
het erg naar mijn zin, omdat ik het prachtig vind om activiteiten te organiseren voor de
kinderen. Verder heb ik nog wat baantjes hier en daar. Inmiddels werk ik al 2 jaarbij de
Beuckelear in Sint Annaparochie, daar ben ik als keukenhulp en heb het er erg naar mijn
zin het is een erg leuke ploeg waar ik mee werk, ik hoop er dan ook nog wel even een
tijdje te blijven nog. Ook heb ik nog een krantenwijk die ik samen met een buurjongen
elke week 2 keer rondbreng. Dat is niet het allerleukste klusje, maar wie wat wil
verdienen, moet er ook wat voor doen.
Volgend jaar ben ik van plan om voor mijn rijbewijs te gaan en daarna lekker sparen
voor een eigen plekje. Over vijf jaar hoop ik mijn studie afgerond te hebben en lekker
een eigen plekje heb. Dan ben ik 22 en hoop een mooi werk plekje te hebben.
Uiteraard hoop ik veel te leren, ook bij mijn theateropleiding, zo hoop ik nog beter te
worden in het toneelspelen. Ik ben nog jong dus ik heb nog alle tijd. Zo, dit was een
stukje over mij. Ik vind het moeilijk om hier een einde aan te brouwen, maar ik stop
maar gewoon. Ik geef de pen door aan de liefste buurvrouw Petra Roorda-Lautenbach.
Zou zij het ook op kunnen brengen om een stuk over haar zelf te gaan schrijven? Ik ben
benieuwd.
Janette Vrij

Respect voor gemeenschapsgeld
Vorig jaar geschreven in dit blad
Dat de inwoners nog nooit zo’n mooi sportcomplex hebben gehad.
Tijdens de kermis en het oranjefeest was de omgeving nog zwart en onverhard
Voor kinderen gevaarlijk en een zorg voor menig ouderhart
Het nieuwe groen werd met zorg gezaaid,
En in de volgende maanden met zorg gemaaid.
Het sportcomplex werd verfraaid en de gebruikers gingen het koesteren,
Het onkruid kreeg geen enkele kans om er woekeren.
Dit voorjaar stak plots een niet natuurlijke storm op,
Aan de groene natuur moest worden toegebracht een stop.
Als inwoners moesten we allemaal betalen,
En daarvoor de broekriem aanhalen.
Het gras, vorige zomer gezaaid, is tijdens de komende kermis nog zichtbaar
Niet groen maar bruin, en lange tijd niet meer bruikbaar.
Grote bedragen gemeenschapsgeld worden besteed voor iets ondermaats.
Is een zorgvuldige besteding dan niet beter op zijn plaats?
Diederick

Brood en Spelen
Wil je de gunst van het klootjesvolk winnen, dan geef je hun brood en spelen. De
Romeinse dichter Juvenalis schreef geschiedenis met deze woorden: ‘Panem et
circenses’. Leefde hij nu in Berltsum dan had de dichter het over Bijstand en Voetbal.
540.000 klinkende euro’s voor een clubje van 300 voetballers. Ik denk opeens aan zes
miljoen euro. Gelaten klonk het uit de mond van de taxichauffeur die ons wees op het
prachtige voetbalstadion in Portimao, een stadje in de Algarve in Portugal. “Zes miljoen
euro”, vertelt ze, “waar we het geld niet voor hadden. Voetballers op Europees niveau
hebben we hier niet, dus het stadion is gesloten. Zes miljoen euro, onze zwemkampioen
traint in een bad uit 1979 en onze bmx-rijders ontberen fatsoenlijke
trainingsmogelijkheden.”
Een vergelijking van niks. Onze velden worden immers overspoeld door voetballers. En
als we de statistieken mogen geloven dat komen er steeds meer bij. Dames, 45-plussers,
iedereen is welkom. De voetbalclub zit in een logistieke spagaat. En dat met zoveel
vrijwilligers die voor de club in het spier zijn. De politiek vindt dat daar best wat
tegenover mag staan, 540.000 euro. Het zal felicitaties hebben geregend bij het 40-jarig
jubileum van de club. De degradatie van het eerste valt erbij in het niet.
Nu gun ik ze van harte dat kunstgras. Daar gaat het niet om. Maar 540.000 euro, daar
sta ik van te stuiteren. Ik snap het ook niet. Ik dacht dat je in een tijd van krapte
prioriteiten moest stellen. De veiligheid van fietsers voorop stellen bijvoorbeeld, zodat
jonge voetballertjes uit het Kleaster en Ried veilig naar het sportveld kunnen fietsen. Ik
dacht dat je in tijden van krapte een spaarpotje achter de hand hield om al die mensen
die in de bijstand raken straks met goed fatsoen uit te kunnen betalen.
In onze gemeente werkt het anders. “Wat moet het kosten? 540.000 euro? Oh, gaat u
uw gang maar.” En ik maar denken dat alles netjes via een procedure netjes aanbesteed
wordt. Zo gaat het in de groenvoorziening tenminste wel. De tuinmannen uit Dronryp zie
je in Berltsum, die uit Berltsum staan in Marsum te spitten. Een bijzonder effectieve
oplossing. Maar kennelijk heb ik het verkeerd begrepen.
Jammer dat het binnenkort geen 1 april is. Dan ging ik stiekem kijken of de Berltsumers
massaal naar het voetbalveld kwamen om hun eigen grasmat af te steken. Steek je rijk
als variant op schijt je rijk. De voetballers zul je niet horen. Die hebben hun spelen. Ik
hoop dat er genoeg overblijft voor het brood.
RIA

Feilingdei 2012 wordt een beleving
In de aanloop van Feilingdei 2012 ben ik op bezoek bij Tjitske Miedema. Zij is de
stuwende kracht achter de kraambezetting van deze dag. Deze kramen zullen allemaal
een relatie hebben met land- en tuinbouw en de vergeten aardappel-, fruit- en
groenterassen. Het is ook een opstap naar de toekomst waarin men laat zien wat
mensen zelf kunnen laten groeien en wat daarvan is te maken. Zo is er al wijn uit appels,
chutneys en wat dacht u van komkommerketchup?
Maar ook de bakker en slager laten dit jaar zien welke creativiteit zij in huis hebben met
het thema ‘Feilingdei’. Hierover praten met Tjitske maakt haar lyrisch omtrent de
hoeveelheid ideeën die er zijn, het is bijna kunst.
Een groenteboer mag natuurlijk niet worden vergeten: wat dacht u van een salade van
vergeten groentes.

Ook de kastuinders leveren dit jaar weer een bijdrage. Zo zijn de kassen deels open en is
er verkoop van gekweekte producten. Maar ook hier is de inzet vooral gericht op
proeven.
Ook dit jaar wordt een XXL-deskundige op het gebied van koken naar Berltsum gehaald
om aan de slag te gaan met de producten uit onze regio en deze te proeven. Dit betekent
dus groentesalade proeven en aardappelen proeven.
Zoals eerder in deze krant is aangekondigd blijft de veilingklok het middelpunt van de
dag. Dus wachten met aardappelen en groenten kopen tot de veilingklok loopt. Dat
gevoel mag u niet missen.
Een belangrijk onderdeel is het onderdeel Fryske Eko-produkten: Het betreft biologische
producten uit Friesland die een relatie hebben met de land- en tuinbouw. Je krijgt het
beste van Friesland op je bord.
Dit jaar is ook de horeca in passende stijl aanwezig. Een stijl die doet denken aan de
voormalige veilingkantine en de bijbehorende authentieke meubels. Wat dacht u van een
broodje veilingburger en een bijpassende alcoholische versnapering?
De commissie doet haar best om de spontane sfeer van vorig jaar terug te brengen.
Feilingdei 2011 was toen ook de start van een aantal reünies. Wie weet wordt deze
mogelijkheid dit jaar overgenomen. Goed voorbeeld doet volgen.
De commissie doet heel erg haar best om bijzondere producten vanuit de land- en
tuinbouw onder de aandacht te brengen. Ze realiseert zich dat er vast mensen zijn die
ook iets bijzonders met deze producten doen, bijvoorbeeld het stoken van jenever van
aardappelen of een hobby hebben die met land- en tuinbouw verwant is. De commissie
wil graag in contact komen met deze mensen. U kunt hiervoor contact opnemen via
email: tjitske-miedema@hotmail.com
Op zaterdag 29 september 2012 gaan we het proeven en beleven.
DICK

Nieuws uit de Vermaning
Mennonites
Donderdag 12 juli komt er weer een groep Amerikaanse doopsgezinden naar Berlikum.
Aankomst rond 17:15 uur na een rondreis door het land van Menno Simonsz. De groep
telt een 20 deelnemers en het “bêd en brochje” zijn inmiddels geregeld. Zij reizen vrijdag
13 juli door naar Münster, ook een bekend pelgrimsoord voor de Mennonieten. John Ruth
(hij kan het niet laten) heeft weer de leiding.
Kringen
Het winterseizoen voor de Gesprekskring zit er weer op, wij sloten af met een gezellig en
leerzaam uitje naar openluchtmuseum “Het Damshûs” in Nij Beets. Ook de Leeskring
heeft het boek voorlopig dichtgeslagen, we doen het donderdag 20 september weer
open. Welk boek trouwens? Dat van Tom Lanoye, getiteld ‘Heldere Hemel’, het
Boekenweekgeschenk 2012.
Boeken
De boeken staan tegenwoordig opgeslagen in de winkel van de familie Sijtsma, de
voormalige schoenwinkel. Bedoeling is een soort ‘boekenoutlet’, die zo af en toe open is,
bijvoorbeeld op zaterdag. In elk geval tijdens de Berltsumer Feilingdei op zaterdag 29
september a.s.
Vraag: komt er weer een Boekenmarkt op de 4e zaterdag in november? Dat is nog een
open vraag, de boekenmarkten waren steeds een groot succes. Maar het opbouwen en
weer opruimen is erg zwaar werk en wij worden allemaal een dagje ouder en stijver. Het
zal sterk afhangen of we voldoende sterke vrijwilligers kunnen vinden voor het
sjouwwerk. We houden jullie op de hoogte!
De Diensten
Zondag 1 juli is er weer dienst, waarin hoopt voor te gaan zr. Boukje Bosscha-Stapensea.
Aanvang 9:30 uur en na afloop is – zoals altijd – koffie en thee. Wegens de vakanties
houden we zondag 5 augustus géén dienst. De “startzondag”, begin van het nieuwe

seizoen, hopen wij te houden op zondag 2 september. Dan gaat voor onze vaste
predikante zr. Geja Laan.
Tot slot
Iedereen in en om Berlikum een hele goede vakantie en graag tot ziens!
Bernard Posthumus

Kinderopvang Okidoki groeit door
In het jaar 2000 zijn Janneke Kuperus en
Alfred Hoekstra gestart met kinderopvang
Okidoki. Met enorm veel enthousiasme en
plezier is Okidoki uitgegroeid tot een
professionele organisatie met een
geweldig team. Kinderen hebben er een
fijne plek en kunnen zich optimaal
ontwikkelen.
Janneke geeft in haar toelichting aan dat
Okidoki tot stand is gekomen door een
goede samenwerking met haar partner en
mede-eigenaar Alfred Hoekstra.
Maar ze hebben beide nog meer plannen. Hiervoor is het oog op Noorwegen gevallen. En
dat dit geen eendagsvlieg is blijkt wel uit de voorbereiding. Janneke is intussen geschoold
in de Noorse taal en de kinderen zijn zich al aan het voorbereiden voor het nieuwe
thuisland. In de aanloop van deze stap is gekeken hoe de overdracht van Okidoki het
beste kan worden gerealiseerd. Uiteindelijk is de Stichting Kinderopvang Friesland (SKF),
vertegenwoordigd door de dames Jeannet van den Akker en Eline Bootsma, benaderd om
de door Okidoki gegarandeerde professionele zorg te continueren.
De SKF komt voort uit de in 1985 opgerichte Stichting Kinderopvang Noordwest
Friesland. Met de invoering van de marktwerking hebben meerdere scholen en
gemeentes zich verbonden met deze stichting, waarbij het werkgebied aanmerkelijk
groter is geworden dan alleen het noordwesten van de provincie. Janneke Kuperus geeft
aan dat de ervaring en professionaliteit binnen deze organisatie vertrouwen geeft in een
verantwoorde toekomst van Okidoki. Nu de SKF alle soorten van opvang van kinderen
rondom de school op zich gaat nemen biedt dit veel kansen voor een goede afstemming
met de nieuw in te richten Brede School in Berltsum zoals deze in 2013 van start gaat.
De opvang krijgt dan ook feitelijk een plek onder het dak van de brede school. De
huidige vestiging van Okidoki blijft als kinderdagverblijf aan de Mulseleane in zijn geheel
bestaan voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.
Voor de lezers een paar kleine toelichtingen. Okidoki biedt kinderdagverblijf en
buitenschoolse opvang. De nieuwe organisatie SKF biedt naast deze vormen ook
gastouderopvang, tussenschoolse-opvang, vakantie-opvang en peuteropvang. Deze
vormen van opvang zijn toegankelijk voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
De SKF is vooral georiënteerd op de opvang van kinderen op kleine locaties. Dit is dan
ook de reden dat ze veelal aanwezig zijn op de dorpen. Met een ervaring van ruim 25
jaar heeft deze stichting dan ook zijn bestaansrecht bewezen. Janneke vertelt dat de
keuze bewust is gemaakt en goed voelt. Alle medewerkers komen in dienst van de SKF
en Okidoki blijft bestaan, met dien verstande dat nog intensiever wordt aangesloten bij
de brede school. De huisvesting van Okidoki is gemoderniseerd en kan indien nodig in de
toekomst nog steeds worden aangepast aan de eisen die de ontwikkelingen met zich
meebrengen. Okidoki is als een bedrijf zegt Janneke. Het is nooit klaar, er is altijd wat te
verbeteren. Wanneer een bedrijf groeit komt dat door een goede onderlinge
samenwerking. De medewerkers van Okidoki hebben hier een prima bijdrage aan
geleverd.

Het gezin van Janneke en Alfred met de drie kinderen, neemt per 1 juli 2012 afscheid
van Okidoki. Ze zijn ondernemers en trekken naar Noorwegen, voor een nieuwe
uitdaging.
Zoals Janneke dit verwoordt: “We willen geen spijt hebben dat we op onze oude dag
moeten zeggen: Hadden we het maar gedaan! We zullen het ervaren en hebben er zin in
met z’n allen.”
Bewust afscheid nemen en verantwoord overdragen. We laten Okidoki met vertrouwen
achter.
DICK

Dank-je-wel-concert muziekverenigingen De Bazuin en Klimop
Maandagavond 25 juni vanaf 19.00 uur laten wij als beide muziekverenigingen
graag van ons horen tijdens een openlucht concert. Dit doen wij met de beide korpsen,
drumband, en de Berltsumer Beagles. Wij hebben een gezellig en vlot programma van
ongeveer een uur in elkaar gezet en hopen u dan te mogen verwelkomen op deze avond
op het parkeerterrein van Berlingastate. Er is plaats genoeg voor iedereen!
Graag tot 25 juni!
Muziekverenigingen De Bazuin en Klimop

Tijdelijke sluiting en huisvestiging Lytse Bieb
De Lytse Bieb in Berltsum wordt tijdelijk in OBS Lyts Libben, K.J. v.d. Akkerstraat 2
gehuisvest. Zodra de nieuwe brede school klaar is, zal daarin ook de Lytse Bieb te
vinden zijn.
Tijdens de verhuizing vanaf 17 juli en de daarop volgende zomervakantie is de Lytse Bieb
gesloten. Maandag 16 juli is de Lytse Bieb voor het laatst geopend, daarna ontvangen de
medewerkers van de Lytse Bieb u graag weer op maandag 3 september. De
openingstijden blijven ongewijzigd, nl. op maandag en donderdag van 14.00 uur – 16.30
uur.
Tijdens de zomervakantie bent u van harte welkom in de bibliotheek van Sint
Annaparochie, Stiens of in een van onze andere bibliotheken. Zie hiervoor ook op onze
website: www.ontdekdebieb.nl

Korte samenvatting van vergaderingen mei/juni Berlikumer Belangen
Jaarvergadering
Op 20 maart jl. is de jaarvergadering van SBB gehouden in het Heechhout. Het was een
goed bezochte en zinvolle avond. Er werd afscheid genomen van voorzitter Matthé van
Hout, penningmeester Andries de Haan, Ella Vis en Klaas Smid. Ze hebben na jaren van
grote inzet het stokje overgedragen. Voor het volledig verslag verwijs ik u naar de
website.
Cultuurhistorische wandelroute
Het is de bedoeling dat er een fietsbrug komt naast de brug over de
Koekoeksleane/Tichelersdyk. Er is een sterkteberekening gemaakt of de constructie van
de huidige brug goed genoeg is om er een fietsbrug aan vast te maken. Deze blijkt goed
te zijn. De goedgekeurde plannen voor de brug liggen 6 weken ter inzage op
gemeentehuis. De subsidie à € 15.000,- van Plattelandprojecten en € 7.500,- van
gemeente Menameradiel moet eerst binnen zijn voor er kan worden begonnen.
Bestuursverkiezingen
Deze hebben inmiddels plaats gevonden en het bestuur is versterkt met 4 nieuwe leden,
te weten Erik Jansen, Johan van der Graaf, Anneke Giesing en Reina Brouwer. Voor de
namen van het voltallige bestuur en de functies verwijs ik u naar de website.

Hondenpoep
Er is een werkgroep gevormd om bovenstaand probleem aan te pakken. Inmiddels is er
al wat informatie verzameld. Hier moet een voorkeur, werkwijze gekozen gaan worden,
dit gaat in overleg met de overige werkgroepleden. Voor deze werkgroep kunnen we nog
leden gebruiken, hebt u een hond? of hebt u last van hondenpoep? Meld u aan. Uw
mening telt!
Ledenwerfactie
Er is een werkgroep gevormd en deze is al druk aan het brainstormen geweest hoe meer
leden aan te trekken. De doelstelling is om 75% van de ongeveer 900 adressen in
Berlikum donateur te maken. Het actueel houden van adressen is een probleem, omdat
de gemeente geen gegevens meer mag verstrekken in verband met de wet op de
privacy. Er is contact gezocht met Oranje Nationaal om dit probleem eventueel
gezamenlijk op te pakken, SBB staat hier positief tegenover. Het bestuur van Oranje
Nationaal moet dit nog bespreken. Wordt vervolgd.
Schelpenpad Berltsum/Ried
Er kwam geregeld kritiek op de slechte begaanbaarheid van het schelpenpad en de
schapenpoep door de schapen die daar lopen. Het probleem is volgend jaar opgelost. De
beweiding langs het fietspad Berltsumer Wiid wordt in 2013 beëindigd. Dit jaar kan nog
niet vanwege contracten met de schapenhouders.

Theemeester houdt Chinese theeceremonie en lezing in theetuin Slappeterp
Thee is ongetwijfeld de meest populaire drank ter wereld, met de langste en rijkste
geschiedenis. Achter een kopje thee schuilt een hele cultuur. De Japanners maken er een
uitgebreide spirituele ceremonie van, terwijl de Russen zich rond de samowar scharen
om gezellig te praten. De Britse lady’s zweren bij hun afternoon-tea, waar in Marokko,
thee schenken, een mannenzaak is. India is dan ’s werelds grootste theeleverancier,
maar het is in China dat 2727 voor Christus de eerste theeblaadjes in het kokende water
van keizer Shen Nun vielen en zodanig de thee ontstond. Vroeger hadden de Chinezen
een theeritueel de Gong Fu Cha. Jaren was deze in de vergeethoek geraakt, maar nu
begint men ze stilletjes aan terug in te voeren. De Chinese theeceremonie is meer dan
theedrinken. Het is een speciaal gebeuren waarbij men tijd maakt om te relaxen en
te genieten van de smaak en de geur van thee. Het is tevens een kennismaking met de
Chinese cultuur en filosofie, waarin ook voor het meditatieve aspect ruimte is.
Theemeester Ann Vansteenkiste schreef ‘De stille kracht van thee’, maakte de theekaart
voor restaurant Oud Sluis en werkte mee aan het receptenboek van de Roeselaarse
Hobbykok Claudia Allemeersch. "Acht jaar geleden studeerde ik voor herborist. Om het
getuigschrift te behalen diende ik een proefschrift te maken over één plant. Ik wou een
plant met geschiedenis en cultuur en kwam zo bij de Chinese theeplant terecht. 5000
jaar theecultuur daar valt heel wat over te schrijven.". 30 juni en 1 juli verzorgt
Vansteenkiste een Chinese Theeceremonie in theetuin Slappeterp aan de Kleasterdyk
12a, dit ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de theetuin.
Wimmy Bouma is in 1997 met de theetuin begonnen, eveneens vanwege haar fascinatie
voor de theecultuur. In de afgelopen jaren is de theetuin uitgegroeid tot een sfeervolle
plek waarin met aandacht gewerkt wordt. Er kunnen maximaal 12 personen per groep
deelnemen.
Bij voldoende animo verzorgt de theemeester 30 juni ’s avonds een lezing over de
theecultuur met daarin het proeven van verschillende soorten thee. Geïnteresseerden
kunnen zich aanmelden via info@minicampingslappeterp.nl of via 0518451854.

Merke in Wier 29, 30 juni en 1 juli 2012
Dit jaar heeft Wier een feesttent op het kaatsveld staan. De entree op alle dagen is
gratis! Vrijdag 29 juni trappen we af met om 19.00 uur ‘De ronde van Wier’. Na afloop

is er muziek van de huis DJ.
Zaterdag 30 juni is er vanaf 9.45 uur op het kaatsveld koffie en oranjekoek.
Aansluitend rond 11.00 uur is er de Merkepartij (senioren/jeugd) voor iedereen die dat
wil. Voor de ‘niet kaatsliefhebbers’ wordt er rond 13.00 uur een Jeu de Boulesclinic
gegeven, met medewerking van de Bildtse Jeu de Boulesclub uit St. Jabik. Voor de
basisschoolkinderen wordt er een zeskamp georganiseerd. Aanvang 15.00 uur. Opgave is
niet nodig. Na afloop van het kaatsen, zo rond 17.00 uur, zorgt Let’s Dance voor de
muzikale noot.Zondag 1 juli is er vanaf 10.00 uur de jongens afdeling K.N.K.B.
kaatspartij.Aansluitend zal Bacon and Bones de Wierster merke van 2012 muzikaal
afsluiten.
Woensdag 4 juli is er vanaf 15.30 uur de heren 1e klas K.N.K.B. kaatspartij. Dit is een
uitnodigingspartij voor 8 partuur.
Het bestuur van V.V.V. Wier, Activiteitencommissie en St. ‘Ald Skoalle, wensen u
veel plezier!

De Kryst yn maaie by de SPAR yn
Berltsum
Soms stelle jo ek oangename ferassings
fan it libben út, net faak mar dochs! Sa
barde it dat frou Y. Boomsma op 10 maaie
1 minuut fergees winkelje mocht by Van
Wigcheren yn de Spar. Dit kaam omdat sy
dizze priis wûn hie mei de desimberaksje
fan Undernimmend Berltsum Wier. Wat yn
it fet is, bedjert net!
En sa gie it frou Boomsma ek. Sy fleach
troch de winkel, hie har goed tared en
goaide foar € 220.14 yn har karre.
Der fleach ek wolris wat troch de winkel yn
it fjoer fan de striid, mar de altyd freonlike
meiwurkers fan Van Wigcheren koene der om laitsje en rommen it wer op. Nochris fanút
ús ûndernimmersklub: Lokwinske mei dizze priis!
Bestjoer UBW

Kermis in TDCafé
Dit jaar met de kermis, 22, 23 en 24 juni, zorgt het tdfcafé voor een knallend weekend.
Knallers zijn de Doelleazen, vrijdag van 17.00-22.00 uur en zaterdag duo Wassenaar,
vanaf 16.00 uur. Open matinee is er zondag vanaf 16.00 uur met de Selina’s. Entree is
gratis.
Praatjesmakers
De leerlingen uit groep 1 en 2 hebben druk
geoefend op Fryske rymkes. Afgelopen tijd
bracht Omrop Fryslân namelijk een
bezoekje op O.B.S. Lyts Libben om
opnames te maken. De kinderen hebben
de rijmpjes uit hun hoofd geleerd, in
groepjes of alleen. Het programma
waarvoor geoefend is heet “Tomketiid”, dit
zal vanaf begin oktober op de televisie
komen. De kinderen kunnen in
verschillende uitzendingen zitten. Er is

naast het opzeggen van het gedicht ook nog met de kinderen gepraat en deze opnames
zijn gemaakt voor het programma “Fertel it mar”. Een soort Friese Praatjesmakers, u
weet wel gepresenteerd door Jochem van Gelder. Dit zal rond oud en nieuw op de
televisie komen. Het was natuurlijk wel spannend, maar alles is zeer goed verlopen.
Iedereen durfde te praten. Dus hou het in de gaten. Wij zijn heel benieuwd! Tegen die
tijd geven we nog een seintje ter herinnering.
Hier alvast een rijmpje dat de kinderen hebben opgezegd.
De waskmasine
wasket myn smoarge klean
Ik sjoch myn griene jaske
al yn 'e rûnte gean.

Schoolkaatsen Menameradiel
De basisscholen deden dit jaar weer mee
aan het schoolkaatsen van de gemeente.
Dit keer in Deinum. Niet onfortuinlijk, dat
blijkt wel uit de uitslag.
Bij de jongens won het partuur van O.B.S.
Lyts Libben.
De finale ging tussen hen en C.B.S
Mooitaki uit Bitgummole: Sierd Pieter
Bottinga-Paul Dijkstra- Wieberen
Bruinsma. Lyts Libben stond 5-3 achter
maar haalde op tot 5-5 en 6-4 en won, de
kaats moest voorbij geslagen maar de
achterinse van Mooitaki sloeg de bal tegen een ploeggenoot en zodoende waren de
punten voor Berltsum.
Ook kreeg Mooitaki nog een kans de
wedstrijd te winnen maar de bal werd niet
teruggeslagen na een uitslag van het perk.
Beide parturen lieten topkaatsen zien en
het was en hele spanende finale. Er zijn 2
teams nodig voor een spannende
wedstrijd. Hulde aan alle 6 kinderen! Beide
ploegen gaan naar de provinciale
kampioenschappen in Leeuwarden
(Sonneborgh)

Piippraat
Avondvierdaagse
Er is weer veel nieuws te melden deze keer, ondanks dat het seizoen is afgelopen. De
Avondvier daagse is weer geweest en we kunnen wel stellen dat het dit jaar een groot
succes was. 139 mensen hebben zich dit jaar aangemeld om de 5 of 10 kilometer drie
avonden achter elkaar te lopen. De laatste avond (vrijdag) was er een aangepaste route
zodat ook de kleuters mee konden genieten van het mooie weer en de muzikale noten
van het korps. De kleuters werden ontvangen in It Piipskoft en kregen een mooie één
dags medaille en de rest kon doorlopen naar ‘t Centrum om daar hun medaille in
ontvangst te nemen. Ook was er natuurlijk de wisselbeker voor diegene(n) die het
mooiste verkleed waren. Marije Posthuma, Marije Dusselaar en Marit Stoffers hebben de
wisselbeker voor de verkleedwedstrijd gewonnen. Dagmar Lautenbach kreeg een attentie

omdat zij (derde jaar op rij) de jongste deelnemer was. Wij hebben heel erg genoten van
deze dagen en wij hopen jullie/u natuurlijk ook en wie weet… tot volgend jaar!
Kleur je club
U heeft misschien de reclame al gezien van Flexa ‘Kleur je Club’. It Piipskoft doet ook
mee aan deze actie want ons interieur kan wel een nieuwe lik verf gebruiken! Wanneer u
een blik Flexa verf koop kunt u de actiecode invullen op www.kleurjeclub.nl en zo ook
een blik doneren aan It Piipskoft. 1 blik Flexa voor thuis = 1 blik gratis voor je club !
Verbouwing
In de zomerstop zullen wij niet stilzitten. Als vrijwilligers gaan we dan eindelijk aan de
slag om de verbouwing van de toiletvoorziening te realiseren. Nieuwsgierig? De
vorderingen zullen te volgen zijn via onze website.
Kamp
Het Piipskoft kamp zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus. Dit
jaar hebben wij er voor gekozen om geen thema aan het kamp te koppelen, maar willen
wij de kinderen zelf de keus geven aan wat ze willen doen. Inmiddels zijn we al op de
scholen langs geweest. Opgave kan tot 20 juli. Meer informatie is te vinden op onze
website.

Nieuws van SBB
Fietspad Berltsum/Ried
De actie voor het fietspad Berltsum – Ried op 28 april jl. was, ondanks het slechte weer,
een groot succes. Er is door de media veel aandacht aan besteed, zelfs het jeugdjournaal
was van de partij. Ook de fietstocht met de kinderen uit het Kleaster en de burgemeester
(Tom van Mourik) was een groot succes. Hier is eveneens veel media aandacht voor
geweest. Ook is er een brief aan de gemeente uit 1979 overhandigd aan de
burgemeester. Deze brief is destijds geschreven naar aanleiding van de vele ongelukken.
Er zijn nieuwe tellingen en hertellingen geweest. De telling van de gemeente was
mislukt, daarom zijn er diverse mensen zelf aan het tellen gegaan. Ook
gemeenteambtenaren zijn aan het tellen geweest. Er zijn dagen bij dat er 2500 auto’s
(verkeersbewegingen) per dag geteld worden, dat is duizend per dag meer dan bij
eerdere tellingen. De werkgroep heeft binnenkort een afspraak met de wethouder (van
Asperen) om te horen wat de gemeente nu gaat doen. Vanuit Berltsum (en Ried) is het
duidelijk, het fietspad moet er nu toch echt komen.
Himmeldei
Berltsum heeft een prijs gekregen van Omrin voor de Himmeldei. Dit is een mooie
opsteker voor Berlikum, en voor iedereen die erg hard gewerkt heeft hieraan aldus Jan
van den Beukel. De wisselbeker werd uitgereikt door wethouder Lute Pen.
Overleg verenigingen/groepen
SBB wil graag later in het jaar, een avond beleggen samen met de verenigingen uit
Berltsum om te vragen waarbij SBB deze verenigingen kan helpen. Samen vormen we de
dorpsgemeenschap, samen moeten we dit veilig en leefbaar houden voor iedereen.
Hierbij wil SBB zich graag dienstbaar opstellen en hulp bieden.
In de communicatie naar de gemeente toe verwachten wij dan veel beter ‘een vuist’ te
kunnen maken. SBB wil laten weten initiatieven uit het dorp te ondersteunen en wil
graag samen met de initiatiefnemers hier werkgroepen voor samen stellen. SBB zal op
een positieve manier meewerken met deze initiatieven, samen weten we meer en samen
staan we sterker.
Voor deze avond is de bedoeling is om ter ondersteuning een spreker van Doarpswurk uit
te nodigen. Doarpswurk is een onafhankelijke organisatie die zich richt op het in stand
houden en stimuleren van de sociale samenhang en de leefbaarheid van het Friese
platteland. Dorpsbelangen en dorpshuizen spelen daarin de hoofdrol. Als u nog ideeën of
suggesties hebt dan zijn deze meer dan welkom.

Het is al eerder gemeld, maar de bestuursvergaderingen beginnen voortaan om
19.30 uur. Het eerste uur mag iedereen die iets heeft te melden aanschuiven,
wij nodigen u van harte uit.
Hilly Stellingwerf, namens SBB, juni 2012

Kofjemoarn over honing
Afgelopen 25 april was Matthé van Hout als gastspreker aanwezig bij de kofjemoarn in
het Groene Kruisgebouw. Hij kwam vertellen over zijn hobby ‘bijen’. Een verslag.
In Noordwest Friesland zijn zo’n 50 mensen als imker aangesloten bij de bijenvereniging.
Naast de huisbij zijn er meer dan 300 soorten wilde bijen. De wilde soorten leven
doorgaans solitair. Een wilde bij maakt een klein nestje met enkele cellen. Ze komen niet
in grote aantallen voor.
Bijen, hommels en wespen, ze worden vaak door elkaar gehaald, maar ze verschillen wel
van elkaar. Zo overwintert de koningin bij de wespen en de hommels in haar eentje. De
huisbij overwintert als volk. Alle drie de soorten kunnen steken, maar het is bijna altijd
de wesp die de meeste last veroorzaakt. Wespen zijn gek op zoetstof, als bijen op de
honing komen ze op de geur van limonade af. De hommelkoningin begint in het voorjaar
met een nieuw nest. In de zomer bestaat het volk 800 exemplaren. De huisbij
overwintert met zo’n 8000 soortgenoten en in de zomer telt hun volk rond de 40.000.
De huisbij is een belangrijke schakel in het ecosysteem. Omdat deze bijen als volk
overwinteren zijn er vroeg in het voorjaar al duizenden bijen beschikbaar die voor
kruisbestuiving zorgen. Voor teelten als appels, kersen, peren en aardbeien is dat van
groot belang. Alles draait om de koningin. Gaat zij in de winter dood, dan is haar volk ten
dode opgeschreven.
In een kast zitten enkele honderden darren. Slechts een tiental van en mag hun kunstje
doen op de bruiloftsvlucht van een jonge koningin. De werksters werken zich een slag in
de rondte om het volk in conditie te houden. Ze verzorgen opeenvolgend het broed,
worden haalbij, bouwen de raten, verdedigen het volk bij de uitgang en voeren de
koningin om haar in topconditie te houden. Zo kan zij 2000 eieren per dag leggen. De
bijen houden zich in stand door te zwermen. Er worden speciale koninginnecellen
gebouwd, waarin door het speciale voedsel dat de larven krijgen geen werksters, maar
koninginnen tot ontwikkeling komen. Een imker kan horen hoe ver de ontwikkeling is. De
rijpe koningin in een afgesloten cel maakt een kwakend geluid en de uitgelopen koningin
maakt een tutend geluid. De volgende dag gaan ze zwermen. Dat zwermen herhaalt zich
twee tot drie keer, waarna de rest van de aanwezige koninginnen door de werksters
wordt gedood.
Bijen kunnen heel goed met elkaar communiceren. Dat doen ze door geur, geluid en door
de zogenaamde bijendans. Via een ingewikkeld en steeds herhaald dansje kunnen de
bijen elkaar precies vertellen waar, hoe ver weg en hoeveel bloemen met nectar bloeien.
De honing wordt twee of drie keer uit de raten geslingerd. Daarna voert de imker de
bijen met tien kilogram suiker voor de wintervoorraad. Honing is er in verschillende
smaken, het is maar net waar de bijenkorven staan.
Allemaal wisten we wel iets van bijen, maar we zijn tijdens deze kofjemoarn weer een
stuk wijzer geworden. Het was een leerzame ochtend.
Froukje Weijer

Jubileumweekend SC Berlikum zeer geslaagd!
Afgelopen vrijdag en zaterdag (1 en 2 juni) vierde SC Berlikum zijn 40-jarig bestaan. Op
23 mei 1972 werd SC Berlikum opgericht. Om dit te vieren is een aangestelde commissie
al maandenlang bezig met de voorbereidingen op twee dagen feest.

Op vrijdag 1 juni begon het weekend met een receptie bij hoofdsponsor Sans Souci. De
receptie was voor genodigden, waaronder verenigingen uit Berltsum, de KNVB en de
Gemeente. Voorzitter Gosse Tijsma heette de aanwezigen welkom met een mooie
toespraak. Vervolgens kwam wethouder L. Pen ook nog aan het woord. Verdere sprekers
waren van de KNVB, vv Minnertsga en de eerste voorzitter Willem Roersma. Op de
bovenverdieping in de discotheek was de 'Wall of Fame' uitgestald. Een schitterende
tentoonstelling van foto's, oude Krytkarre's en alles wat verder met SC Berlikum te
maken heeft gehad.
Na een heerlijk buffet werd de zaal opengesteld voor de overige leden, supporters,
ouders en geïnteresseerden. Ook deze mensen wisten de weg naar de 'Wall of Fame' te
vinden. Op deze avond kwam de topband Exposure het publiek vermaken. De
aanwezigen werden verrast met een sketch van Jaap Plekkringa. Hiermee kreeg Jaap de
lachers wel op zijn hand. Met verhalen uit de oude doos werden herinneringen
opgehaald. Na dit leuke tussendoortje ging Exposure verder waar het gebleven was,
feest maken! Het was nog lang onrustig in Sans Souci.
De volgende ochtend kwamen ruim 130 kinderen, onder wie veel niet-leden, meedoen
aan de zeskamp. Veel opblaasspellen waren opgesteld op het tweede veld. De kinderen
vermaakten zich prima. Na de spellen stond de limonade en patat al klaar. Ook een ijsje
kon niet ontbreken op deze mooie zaterdag. Na de jongste jeugd was het de beurt aan
de junioren en senioren. Helaas waren hier maar 36 deelnemers. Deze 36 deelnemers
hebben zich overigens prima vermaakt!
Na de zeskampen was het de beurt aan de spelers van de eerste selectie. Zij traden aan
tegen Oud Cambuur met o.a. Jan Bruin, René van Rijswijk en oud SC Berlikum trainer
Harrie van der Meulen. Dat deze oud Cambuur spelers nog wel een aardig balletje
konden trappen bleek uit de 1-5 eindstand. Tijdens de wedstrijd werd afscheid genomen
van trainer Johan van Slooten, spelers Gerlof Koopmans en Pieter Jord Hovenga. Ook
keeper Bert Schouten werd bedankt voor zijn rol dit seizoen. Hij wordt volgend seizoen
weer leider van het eerste elftal.
Na de wedstrijd kon er genoten worden van de barbecue, de muziek van DJ Auke en de
band DUS. Ook werd op deze avond het nieuwe SC Berlikum clublied ten gehore
gebracht. Het 'Forza SC Berltsum' galmde door de kantine. De sfeer in de kantine was
geweldig, jong en oud maakte er een groot feest van.
Een geweldige afsluiter van een zeer geslaagd jubileumweekend. Wij willen iedereen
bedanken voor hun bijdrage gedurende dit weekend en de voorbereiding hierop.
Bestuur SC Berlikum
www.scberlikum.nl voor meer informatie over lidmaatschap, nieuws, foto's en de aanleg
van het kunstgrasveld.
De Tuorrebout organiseert dagbesteding voor
jongeren met een beperking
De Tuorrebout in Menaam organiseert activiteiten voor
jongeren met een beperking. Geldt één of deze
beperkingen voor jou, dan ben je bij de Tuorrebout aan het
juiste adres.
Voor wie: jongeren met verstandelijke beperking, jongeren
die structuur nodig hebben bij werken en leren, die een
idicatie PGB/ZIN of WMO hebben, 16 jaar en ouder zijn, op
zoek zijn naar een sociaal netwerk.
In een sociale omgeving kun jij bij de Tuorrebout aan de slag met vaardigheden die te
maken hebben met wonen, werken en vrije tijd.

Kom gewoon even langs, samen zoeken we naar jouw interesse en mogelijkheden. Kijk
voor meer informatie op www.tuorrebout.nl of bel 06 44030627.

Van Oost naar West en andersom
De activiteiten in de TheeTuin Slappeterp hebben in 2012 als thema ‘Van Oost naar
West en andersom’.
Theeceremonie
30 juni en 1 juli 14.00 uur Chinese Theeceremonie o.l.v. Ann vandenSteenkiste. Max 12
personen per groep. Kosten € 22,50 p.p.
30 juni 19.00 uur: lezing over Chinese Theevelden met het proeven van 5 theeën.
Sprookjes uit 1001 nacht
2 september vertelt Peter Vermaat in het kerkje van Slappeterp een verhaal over de
sprookjes uit 1001 nacht. Aanvang 16.00 uur.
Stoelmassage
10 augustus: stoelmassage in de theetuin v.a. 13.00 uur. Spontaan binnenlopen, zitten
en ontspannen.
Buorkje oer de boerpaden
Haal de beleefkaart, speciaal voor dit jaar gemaakt en binnenkort in een tweede editie
verkrijgbaar! Met boer, burger en buitenlui ‘buorkje’ over de Boerepaden.
De gehele zomer door wordt er op een aantal zaterdagen en 1 zondag onder leiding van
een gids een stukje van It Boerepaad gelopen op initiatief van de historische club
Skingen-Slappeterp in samenwerking met de camping en theetuin in Slappeterp. De
wandelingen vertrekken steeds om 14.00 uur op wisselende locaties in en om de beide
dorpen. Aan iedere wandeling is een thema gekoppeld verteld door ter plekke bekende
gidsen.
Op de volgende data wordt gelopen:
Zondag 24 juni start bij de kerk in Skingen.Thema: dorpen van vroeger; zaterdag 28 juli
bij het dorpshuis Op Healwei: Thema: terpen en kwelders; zaterdag augustus bij Kleaster
Anjum 4: Thema: Kleaster Anjum en omgeving.
Op een mooi plekje onderweg is er een verkoelend drankje.
Spontaan er zijn bij de aangegeven locatie of opgeven via:
info@minicampingslappeterp.nl. U loopt ca. 8 kilomter en bent rond 16.00 uur weer
terug. Kijk op www.minicampingslappeterp.nl en www.schingen-slappeterp.nl voor
overige info
‘Net stinne: rinne!’
Tot ziens, Wimmy Bouma, Info op www.minicampingslappeterp.nl, 0518451854

