
 “Ladies Night” bij kaatshuldiging in Sans Souci 

Afgelopen vrijdag 28 november was horeca gelegenheid ‘Sans Souci’ gereserveerd voor de huldiging 

van kaatstoppers van voornamelijk eigen bodem en waren het vooral de Dames die wederom van zich 

deden spreken! In deze sfeervolle ambiance namen een tachtigtal vrienden, familie en bekenden de 

moeite hun welgemeende felicitaties over te brengen wel of niet voorzien van een leuke surprise of 

cadeau voor de gehuldigde kaatsers. Gelukkig nog voor de heren dat de zesde stek op het NK Senioren 

net voldoende werd geacht voor een huldiging, want anders was het een totale vrouwenaangelegenheid 

geworden! Vooral sportieve ‘veelvraat’ Leonie van der Graaf kon de haar bekende route naar het 

podium deze avond regelmatig afleggen. En hoewel gelouterd in lofbetuigingen aan haar adres blijft 

zij het toch bijzonder vinden. “It blieuwt prachtich sa’n jûn, en spesjaal. Ik ha dan ek besletten noch in 

jier troch te gean. Ik besjoch dat fan jier ta jier.” 

Leonie van der Graaf was namelijk met haar zus Fenna Zeinstra en Lisette Wagenaar winnares van de 

Dames PC 2014 en met haar dorpsgenoten Ilse Tuinenga en Harmke Siegersma zat zij eveneens in de 

kransen bij de NK Dames. Als klap op de vuurpijl volgde ook nog eens de overwinning in het 

totaalklassement van de FB Oranjewoud Cup (eveneens met Ilse en Harmke), winnares van het 

puntenklassement bij de KNKB Hoofdklas Dames en clubkaatser van het jaar. Een erelijst om toch 

even stil van te worden… of juist niet! En dan wordt Leonie in Berltsum ook nog eens geflankeerd 

door de Hoofdklasdame Harmke Siegersma en de talentenstatus al ontgroeide Ilse Tuinenga, die nu 

voor het eerst officieel haar opwachting maakt in de ‘eredivisie’ van de Dames. Ilse genoot van de 

avond en heeft voor het komende seizoen al haar doelen gesteld. “Ik ha der in protte sin oan aanst by 

de Dameskategory  te keatsen en de frije formaasje mei Sjoukje Visser en Manon Scheepstra. Yndie in 

hiel moai partoer! Myn haaddoel is de frouljus PC winne.” Harmke Siegersma is overigens vanaf 

februari voor haar studie gedetacheerd op Curacao, derhalve geen straf, en zal een half jaar niet te zien 

zijn op de kaatsvelden. Maar al met al voor de kaatsvereniging een enorme rijkdom om drie van deze 

kaatskanjers binnen de vereniging te mogen hebben.  

En ook de dames aanwas deed het afgelopen 

seizoen van zich spreken met de tweede prijs op 

de NK Meisjes. Zij het dan wel met kaatsmotor 

Ilse Tuinenga in de gelederen, maar ook Anke 

Zwart en Esmée Ynema wisten naar grote 

kaatshoogte te stijgen. Vooral youngster Esmée 

Ynema was nogal beduusd van alle mooie 

woorden gesproken door coach en begeleidster 

Dirkje Nauta. “Ik fun it hiel moai en ek wol apart 

sa op dat poadium te stean. Moai om mei te 

meitsjen en in grutte stimulâns foar it kommende 

jier.” 

Voorzitter Johannes Siegersma was hierbij de gastheer van de avond die de meeste huldigingen voor 

zijn rekening nam. Te beginnen met de Heren Senioren die vertegenwoordigd waren door Jacob Dirk 

Tuinenga en Frederik van der Meij. Bauke van der Graaf en bezielend coach Durk van Dellen hadden 

andere verplichtingen. Hoewel de zesde stek niet tot de meeste verbeelding sprak waren dat wel de 

woorden van Jacob Dirk Tuinenga die nog eens benadrukte dat een ieder betrokken bij de 

kaatsvereniging trots mag zijn op de vereniging en dat ook gerust eens mag uitdragen. Jacob Dirk en 

Bauke van der Graaf hebben nu overigens een stapje teruggedaan om kaatstalenten de kans te geven 

hun plek over te nemen in het senioren partuur. Aan de jeugdige aanstormende talenten dus de 

uitdaging om voor nieuwe successen te zorgen samen met inmiddels routinier Frederik van der Meij. 

Hierna was het de beurt aan de winnaars van de Dames PC Leonie van der Graaf, Fenna Zeinstra en 

Lisette Wagenaar geflankeerd door hun coach Tjamme Valk. Leonie, wie anders, was op de Dames 

PC ook nog eens tot Koningin van het partuur verkozen, wat het feest helemaal compleet maakte. 

Tjamme Valk werd door de drie dames via een fleurige Powerpoint presentatie nog even opzichtig in 

het zonnetje gezet want begeleider zijn van drie ambitieuze en gedreven kaatsers met een absolute 

winnaarmentaliteit valt uiteraard niet mee! 



Ook het vervolg van de huldiging kwam voor rekening van de dames in de personen van Leonie van 

der Graaf, Harmke Siegersma en Ilse Tuinenga voor hun winst op de NK Dames. Dit in deze 

samenstelling voor de derde keer op rij, een waar huzarenstukje! Ook vaste begeleidster, ‘moeder en 

hoeder’ van het kaatstrio Fokelina Siegersma werd gelukkig niet vergeten voor haar 

teamspiritkwaliteiten. Naast mooie woorden van Johannes Siegersma, verliezend finalist Iris van der 

Veen gaf ook wethouder Lute Pen nog even ‘acte de presence’. Via een mijlenverre omweg van 

gesproken woorden over investeringen door de gemeente in sportvoorzieningen in Berltsum, 

vernielingen in de nieuwe speeltuin en mogelijke nieuwe, op stapel staande, plannen kwam de cirkel 

uiteindelijk toch weer rond bij de kaatsers. Gezien het gehouden betoog mocht van de inhoud van de 

enveloppen overigens niet veel meer verwacht worden. 

Het officiële gedeelte kwam tot zijn eind met de huldiging van de tweede plaats van de NK Meisjes 

Ilse Tuinenga, Anke Zwart en Esmée Ynema, waarmee een goed georganiseerde avond ten einde 

kwam. Het is uiteraard niet eenvoudig een dusdanige avond in stijl te organiseren en mensen  blijvend 

te enthousiasmeren voor de gang naar een jaarlijks terugkerende huldiging gezien de teruglopende 

belangstelling. Toch was deze avond zonder meer geslaagd ook gezien de vele analyses, discussies, 

betogen en blijde gezichten die na afloop het tijdelijke ‘Kaatspodium’ van Sans Souci beheersten.  

Resumerend dus een Ladies Night waarbij de heren toch wel enigszins als toeschouwers fungeerden. 

Gelukkig is er genoeg talent binnen de kaatsvereniging om prestaties van de jongens en de meisjes en 

de dames en de heren kaatsers weer enigszins in evenwicht te krijgen. Moge de kaatsheren de 

komende jaren de ‘want’ weer oppakken en strijdlustig het ‘jongens tegen de meisjes’ gevecht weer 

nieuw leven inblazen met klinkende resultaten!                                                                                                                                            

Huldiging van de dames 

JAN J 

 

Redactie biedt u een uitdaging aan 

De samenstelling van een krant is iets waarmee veel mensen al zijn geconfronteerd toen ze nog op 

school zaten. Na die schooltijd is het voor velen iets geworden dat in het verleden plaatsvond. Nu je 

dit stukje tekst leest, mag het ook jou duidelijk worden dat het maken van een krant vandaag de dag 

nog steeds plaatsvindt. We noemen het nu niet schoolkrant, maar een dorpskrant. Het gaat nu niet over 

de school, maar over activiteiten in onze woon- c.q. leefomgeving. Heel herkenbaar en iets waarvan 

het goed is om zo nu en dan bij stil te staan.  

Als redactie willen we graag meer dorpsbewoners bij het maken van de krant betrekken. Nieuwe 

mensen bij de redactie of mensen die af en toe voor de redactie gaan schrijven. Het geeft deze mensen 

zicht op het samenstellen van een hedendaagse krant en de mogelijkheden die dit schrijven biedt. Voor 

de redactie betekent het nieuw bloed verfrissing en andere ideeën. Je begrijpt het al, we geven mensen 

graag de ruimte. Als groep zorgen we voor begeleiding en coaching. Jullie hebben het de laatste 

edities van ‘Op ‘e Roaster’ al kunnen lezen; er is plaats voor alle leeftijden. Creativiteit maakt het 

schrijven wel een stuk gemakkelijker, en daarbij verbetert de spellingscontrole tegenwoordig de 



fouten, dus ook dat biedt kansen. Kortom versterk ons team en meld je aan bij: 

roaster.berlikum@gmail.com. Niet langer twijfelen, want het is gewoon leuk. 

Verder bereiden we een paar vaste rubrieken voor. Een daarvan is het wereldkundig maken van 

bijzondere uitspraken van kinderen van 0 tot 80 jaar. Aan de lezers wordt gevraagd om hieraan mee te 

werken. Bijzondere opmerkingen die u beluistert kunt u  inzenden aan: roaster.berlikum@gmail.com. 

Namen van personen worden niet gepubliceerd. En zo maken we dan samen een krant. Beetje serieus 

en soms met een glimlach. Op ‘e Roaster wordt weer leuk om te lezen! 

DICK  

 

De Maankrant van Jens Tolsma 

Hallo, ik ben Jens Tolsma en ik heb een krant over de maan: De Maankrant. De Maankrant is mijn 

krant over de maan en hemellichamen. De krant komt tweemaandelijks uit en heeft een eigen website. 

Op de website staat dan elke twee maanden een nieuwe krant, die ik dan zelf maak. 

Voordat de Maankrant er was… 

Voordat ik de Maankrant wilde stichten, om het zo maar te zeggen, was ik vooral geïnteresseerd in het 

maken van een website. 

Ik heb allemaal website-bouw programma’s uitgeprobeerd, tot ik uiteindelijk bij Webnode kwam.  

Hier heb ik een hele tijd mee zitten puzzelen, en ook met andere namen en onderwerpen, zoals: de 

Berlikumer krant (krant over Berlikum) groenten Berlikum (een website met groenten die je kon 

kopen) en tot slotte heb ik nog een website over de sterren gemaakt.  Uiteindelijk dacht ik: ”Waarom 

maak ik telkens van die rare websites? Ik kan veel beter een goed onderwerp kiezen!”. Toen heb ik dus 

een krant gemaakt waarbij ik een (volgens mij) goed onderwerp gebruikte. Dit is de Maankrant 

geworden. 

 

Het begin is er! 

Toen ik dus eindelijk was begonnen, moest ik een goede website bouwen. Dit was niet super 

makkelijk, maar het is gelukt!  Het was toen ongeveer eind februari 2014.  Toen heb ik ook de eerste 

maankrant gemaakt. Na een tijdje heb ik de site verbreed, en de krant uitgebreidere rubrieken gegeven.   

Zo hebben we nu:  

- Maanjournaal, rubriek waarbij de schijngestalten van de maan voor de komende twee 

maanden in een tabel staat 

- Planetenoverzicht, de zichtbaarheid en helderheid van de planeten en of ze wel te zien zijn 

- Te zien met het blote oog, alle belangrijke gebeurtenissen aan de nachtelijke hemel die te zien 

zijn zonder telescoop 

- Zon op en onder, de opkomst van de zon, het moment waarop de zon op zijn hoogste punt 

staat, de zonsondergang en de uren daglicht.   

Hoe maak ik de Maankrant? 

Ik maak de Maankrant met een boek als bron. Ik vat de tekst samen en ik ‘probeer’ ze te vertellen in 

eigen woorden. Mijn oude klasgenoten zeiden dan:” en nu even in het normale Nederlands?” 

Zo komt er dus elke keer een nieuwe maankrant met de voorspellingen voor de komende twee 

maanden. 

Hoe kun je een abonnement afsluiten? 

Je kunt abonneren door bijvoorbeeld een e-mail naar jens_2003@hotmail.nl te sturen. 

Je kunt ook naar de startpagina van de website gaan, www.maakrant.nl; daar vind je een formulier. 

Het kan natuurlijk ook ouderwets: je vraagt mij of ik een papieren formulier naar je toe wil sturen. Het 

voordeel van een abonnement is wel dat er een extra lang stuk bij zit over een willekeurig onderwerp 
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met als thema sterrenkunde.  Vergelijk maar eens een Maankrant in de abonnee versie en die op 

internet, je zult merken dat het op de website bij de 4 vaste rubrieken ophoudt.  Bij de abonnee versie 

is er dus altijd een vijfde rubriek meer: Deze keer voor abonnees. 

Als dit jou interesseert, ga dan naar www.maakrant.nl, en word abonnee! 

Jens Tolsma 

 

Kampioenen zonder publiek!  

Een gesprek met Germ Siegersma, Aat Filemon en Johan Groeneveld brengt ons in de wereld van de 

vogelliefhebbers. Niet de vogelliefhebber die met een verrekijker op pad is om bijzondere vogels te 

zoeken, maar liefhebbers die enorm veel tijd en energie steken in hun hobby om de mooiste vogels, de 

kampioenen van de show, aan het publiek te tonen. Ze doen dit tijdens clubkampioenschappen, maar 

deze kampioenschappen vinden ook provinciaal, landelijk en zelfs op wereldniveau plaats. Zo staat in 

januari 2015 een wereldshow in Rosmalen gepland. 

Deze heren werden tijdens de laatstgehouden wedstrijd in november 2014 op een wel heel bijzondere 

wijze verrast. Een ervaring die ze graag met ons willen delen, maar die ze deels liever niet weer 

meemaken. 

In het weekend van 21, 22 en 23 november 2014 werd door Volière Vereniging ‘De Nachtegaal’ een 

vogeltentoonstelling gehouden. Op woensdag 19 november 2014 hadden de heren hun vogels 

weggebracht naar Marrum naar dorpshuis ‘De Nije Tille’, om deze de volgende dag te laten keuren. 

Op donderdag zijn de vogels gekeurd door verschillende keurmeesters. Aansluitend werd ’s avonds 

klokslag half acht, de show geopend door de heer Simon Terpstra en werden de prijswinnaars bekend 

gemaakt. De drie deelnemers uit Berltsum waren met hun vogels winnaar in verschillende groepen 

geworden. Vervolgens werden keurbriefjes en catalogi uitgedeeld en na nog heel even een blik in de 

zaal te hebben geworpen werd het hele gebouw afgesloten.  

De zaal was op last van de voedselwarenautoriteit afgesloten in verband met de ontdekking van 

vogelgriep in een ander deel van Nederland. De vogels moesten blijven waar ze waren. Meenemen en 

vervoeren kon een bekeuring opleveren van €350,- per vogel.  

 
De drie kampioenen  

 

Blij omdat ze alle drie hoofdgroep kampioen waren, teleurgesteld omdat ze ‘hun werk’ niet konden 

tonen aan het publiek. Daarbij was het voor Johan en Germ extra zuur omdat het hun eerste keer was 

dat ze aan een wedstrijd meededen en dit resultaat niet mochten delen met anderen! 

Er komt heel wat kijken om een goede kanarievogel te fokken. Dit wordt mij uitgebreid en 

overtuigend uitgelegd door Aat Filemon. Op zijn achttiende woonde hij in Noord Brabant in een dorp 

waar volgens hem niks te doen was. Hier leerde hij van een Nederlands kampioen de kneepjes van het 
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kweken van kanaries. De vogels worden op een degelijke manier gevoed, waarbij rekening wordt 

gehouden met de kleur van de vogels. Maar ook de stand van veren en de stand in de kooi (borst 

vooruit) tijdens een tentoonstelling, is van belang tijdens een keuring. Deze elementen worden 

allemaal beïnvloed/getraind door deze vogelliefhebbers. De manier waarop ze dit doen, blijft echter 

een geheim van deze mensen. Ze hebben mij het een en ander verteld maar ik noem het maar ‘Het 

geheim van de smid’. Regelmatig vers bloed in de kooi om de groei op peil te houden, is van groot 

belang.   

De heren zijn lid van de Nederlandse bond van vogelliefhebbers en iedere lid heeft zijn eigen nummer 

op de ring. In de praktijk kan een eigenaar maximaal twee jaar met een vogel tentoonstellingen 

bezoeken, dit wordt ook wel ‘spelen’ genoemd. En wat gebeurt er vervolgens met de vogels? Ze gaan 

naar andere liefhebbers die de vogels niet gebruiken voor tentoonstellingen of naar opkopers die ze 

verhandelen naar Amerika. Het schijnt een grote handel te zijn. Maar voor deze mannen is het een 

hobby en net zoals altijd: ‘Een hobby kost geld’.  

Van de show is deze keer niks terecht gekomen. Vereniging en dorpshuis hebben beide een financiële 

strop gehad. De deelnemers hielden eveneens en vreemde nasmaak aan hun kampioenschappen over. 

Je leeft ergens naartoe, maar de climax blijft uit en voor publiek en deelnemers rest een teleurstelling.  

Eind november 2015 wordt opnieuw een grote show gehouden in Marrum. Hierbij zullen dan alle 

districtskampioenen aanwezig zijn. Dit was een clubkampioenschap met 400 vogels, maar naar 

verwachting zullen dit volgend jaar ongeveer 1.500 vogels zijn.   

Eind november 2015 is de grootste show van het district Fryslân (de Friese kampioenschappen) in het 

dorpshuis ‘De Nije Tille’ in Marrum. Naar verwachting zullen alle leden van de Nederlandse bond van 

vogelliefhebbers uit Fryslân hieraan deelnemen met ruim 1.500 vogels. Een datum om te onthouden. 

DICK 

 

 

BERN MEI IN FERHAAL - JONGEREN MET ‘FRIS ELAN’ DOEN VAN ZICH SPREKEN! 

 ‘Op ‘e Roaster’ gaat enigszins verjongen en is al van start gegaan 

met een jeugdrubriek! Afwisselend wordt van de beide 

basisscholen de Fûgelsang en Lyts Libben of van iemand die een 

ander leertraject volgt, uit groep 8, gevraagd om iets over zich zelf 

te vertellen en ons dorp Berltsum eens goed onder de loep te 

nemen. Wat is er allemaal goed in ons dorp en wat kan misschien 

beter. De doelgroep van dit vraaggesprek zijn de jongens en 

meisjes die op de drempel staan van een nieuwe start in het 

voortgezet onderwijs en een nieuwe fase in hun leven tegemoet 

treden. Ditmaal het woord aan Jade Bouwknegt. In deze 

kersteditie lezen wij hoe hij zijn dagelijks leven in Berltsum 

ervaart. Hieronder volgt dan ook zijn eigen geschreven relaas! 

Mijn naam is Jade Bouwknegt en ik ben 12 jaar. Ik heb twee 

broers. De jongste broer heet Nathan en mijn oudste broer heet 

Christiaan. Ik kom oorspronkelijk uit Kaapstad in Zuid-Afrika en 

ben, evenals mijn broertje Nathan, geadopteerd. 

 

 

Mijn vader heet Arjan Bouwknegt en is Dominee en mijn moeder heet Jaqueline. Mijn moeder is 

gastouder en oppas voor kinderen van werkende ouders. Ik vind het heel leuk om met andere kinderen 

te spelen, zoals met mijn vrienden uit mijn klas. Ook game ik heel graag en voetbal ik bij de SC 

Berlikum in de D3.  

 



Soms vind ik school leuk maar het valt ook nog wel eens tegen. Mijn lievelingsvakken zijn taal en 

gym en natuurlijk vind ik de pauzes leuk! Na groep 8 ga ik naar het voortgezet onderwijs en 

waarschijnlijk ga ik naar de AMS in Franeker. Ik weet nu nog niet welke opleiding ik ga volgen. Ook 

mijn toekomstige beroep weet ik eigenlijk nog niet. Misschien wel kok. 

 

Ik vind Berltsum een mooi dorp om in te wonen. We hebben nu een hele mooie speeltuin en ook een 

goed voetbalveld. Ook de nieuwe school vind ik heel mooi geworden. Eigenlijk vind ik niets verkeerd 

aan Berltsum. Ook de voorzieningen in Berltsum vind ik goed zoals de sportvelden en de winkels. Van 

mij hoeft er niks veranderd te worden in Berltsum, ik vind het zo wel goed. De speeltuin is pas ook al 

veranderd! Misschien blijf ik altijd wel in Berltsum wonen, maar dat weet ik niet zeker. Over ‘Op ‘e 

Roaster’ had ik weleens gehoord, maar dat de jeugd gehoord moet worden, maakt mij eigenlijk niet 

zoveel uit denk ik! 

 

Tot zover de bevindingen en gedachten van Jade Bouwknegt over zijn leven in Berltsum en zijn 

vervolgstudie straks na afronding van groep 8 op de Fûgelsang.  Het is zoals valt te lezen lang niet 

altijd eenvoudig om als leerling uit groep 8 na te denken over mogelijke veranderingen en 

verbeteringen in ons dorp. Toch levert iedere bijdrage van onze jeugdigen weer een verrassende kijk 

op en we zijn dan alweer benieuwd naar de volgende uitgave van ‘Bern mei in ferhaal.’ Wie er dan in 

de pen klimt is nog een verrassing maar ongetwijfeld geeft het weer stof tot nadenken, want de jeugd 

heeft ook in Berltsum de toekomst! 

 

Timo Schraa loopt New York marathon voor KiKa 

2 november jongsteleden liep Timo Schraa de marathon in New York, zijn tweede marathon. 

Timo was altijd al een sportief baasje; zo tenniste hij tot hij een jaar of tien was, waarna hij is gaan 

voetballen. Begin 2013 kwam hij erachter dat hardlopen ook een erg leuke, maar ook verslavende 

vorm van sporten is. De Condensloop in 2013 was zijn eerste ‘echte’ wedstrijd en dat ging hem goed 

af. Langzaam maar zeker werden de afstanden groter en uiteindelijk liep hij begin 2014 in Apeldoorn 

zijn eerste marathon. Omdat hij in 2006 al eens met een groep Heerenveen-supporters naar Amsterdam 

fietste voor KiKa om daar de wedstrijd Ajax-Heerenveen te zien, leek het hem ook voor de marathon 

van New York leuk om er een goed doel aan te verbinden. Ook deze keer werd het KiKa. In totaliteit 

brachten de lopers voor KiKa ruim € 700.000,- in het laatje, een fantastisch bedrag waarmee deze 

stichting de strijd tegen kanker bij kinderen kan voortzetten.  

Donderdag 30 oktober vertrok Timo met zijn vader en vele anderen naar New York. Na een vlucht van 

ruim 8 uur kwam hij rond middernacht aan in New York. Zijn sportbegeleider had hem aangeraden 

direct even een half uurtje te gaan lopen omdat de spieren na zo’n lange vlucht toch stijf worden.  

Vrijdag stond in het teken van een door KiKa georganiseerd programma, het ophalen van de 

startnummers en verkenning van het laatste stuk van de route in Central Park. ’s Middags en ’s avonds 

heeft hij een aantal van de vele highlights van New York gezien.  

Zaterdag heeft Timo met een paar collega-lopers weer wat ontspannen gelopen om de spieren wat los 

te maken en te houden voor het grote avontuur op zondag. ‘s Middags onder anderen bij Ground Zero 

en het nieuwe One World Trade Center gekeken, wat zeer indrukwekkend was.  

Zondag – dè dag van dè marathon 
Om 3.45 uur ging de wekker al af want Timo moest om 5.00 uur al in de lobby van het hotel klaar 

staan voor het gezamenlijke ontbijt. Daarna ging hij per bus naar het startgebied op Staten Island. Het 

was erg koud en het waaide erg hard zodat de gevoelstemperatuur onder het vriespunt lag; zowaar 

geen gemakkelijke opgave om een warm en wind vrij plekje te vinden. Om 8.30 uur nog wat warm 

gelopen en toen naar het startvak... Nadat het startschot was gelost ging Timo met circa 50.000 andere 

lopers van start voor de 42 km door New York. Een fantastische ervaring, waarbij hij alle 5 boroughs 

(stadsdelen) van New York doorkruiste. Overal een enthousiast publiek dat aanmoedigingen riep, wat 



ook wel nodig was, want door de vele bruggen die het 

parcours telt is deze marathon wel erg zwaar. Na circa 30 

km komt Timo eindelijk aan in het Central Park, waar 

uiteindelijk ook de finish is, maar ook hier is het parcours 

sterk glooiend.  

Doelstelling van Timo was om de marathon binnen 3 uur 

te lopen. Als hij nog een paar kilometer moet gaan en hij 

nog een kleine marge heeft op zijn eindtijd van drie uur, 

realiseert hij zich dat het gaat lukken! Met een vette 

medaille om zijn nek verlaat hij het finish-terrein, op zoek 

naar zijn vader om zo snel als mogelijk terug te keren 

naar het hotel om daar heerlijk in de jacuzzi te dobberen. 

Timo eindigde als 5
e
 Nederlander (van de 1.223 

Nederlanders) en als 675
e
 van de circa 50.000 finishers, 

zowaar een hele prestatie. Van harte proficiat!   

 

 

 

Timo in actie tijdens de New York marathon! 

Bezoek van Sinterklaas 

Op zaterdag 22 november bracht Sinterklaas een bezoek aan Berltsum. Tijdens de intocht 

konden alle kinderen samen met een grote kindervriend op de foto.  

[Hier collage van foto’s plaatsen: Sinterklaas1, Sinterklaas2, Sinterklaas3, Sinterklaas4] 

Deze foto-actie was een samenwerking tussen ‘It Piipskoft’ en ‘Op ‘e Roaster’. Een 

deel van de opbrengst wordt gebruikt om ook volgend jaar de intocht mogelijk te kunnen maken. 

 Wethouder Dijkstra bezoekt ‘Fit op Freed’ 

‘Fit op Freed’ is een samenwerkingsproject dat is opgestart door Palet en fysiotherapiepraktijk Jelle 

Eijzenga uit Berltsum. Gedurende 10 weken komt een groep van 16 ‘ouderen’ bij elkaar in de grote 

woonkamer van Berlingastate. Zij volgen hier de cursus ‘In Balans’ die wordt gegeven door een van 

de fysiotherapeuten van Fysio Eijzenga. Door middel van voorlichting en oefeningen wordt 

valpreventie gegeven. 

Na de cursus is er tijd voor gezelligheid onder het genot van een kop koffie. ‘Fit op Freed’ wordt 

afgesloten met een volledige warme maaltijd, die wordt klaargemaakt door vrijwilligers uit het dorp. 

Iedere week wordt er een volledig 3-gangen menu geserveerd. 

Iedere week is de verpleegkundige van Palet aanwezig voor eventuele vragen. Deze keer was ook een 

diëtiste aanwezig om iets over voeding te vertellen. De predikant van de gemeente Berltsum is oom 

een aantal keer langs geweest. Iedere week zijn er vrijwilligers om te helpen met serveren en opruimen 

van de tafels. 

 

 

 



Voor wethouder Dijkstra een prachtige gelegenheid om namens de gemeente Menameradiel eens te 

kijken hoe na 1 januari 2015 de wereld van de decentralisatie er uit zou kunnen gaan zien. Daar waar 

mensen met elkaar bereid zijn in een dorp zich te verenigen en samen te werken, daar zou de WMO en 

de participatie tot prachtige initiatieven kunnen leiden. Volgens wethouder Dijkstra is ‘Fit op Freed’ 

een mooi voorbeeld van zo’n initiatief. De gemeente, maar ook dorpsbelangen zouden hierin een 

faciliterende rol kunnen spelen. 

 
Wethouder Dijkstra neemt een kijkje bij de bijeenkomst van Fit op Freed.  

 

Groot onderhoud Koepelkerk Berltsum gestart 

De Koepelkerk van de Protestantse Gemeente Berltsum staat sinds kort in de steigers voor het 

schilderwerk en het voegwerk. Het is belangrijk dat het periodiek schilderwerk na vier jaar weer wordt 

uitgevoerd. Omdat de steigers om de kerk staan, kon het voegwerk van de muren ook op enkele 

plaatsen worden vernieuwd. Maar ook in de kerk worden schilder- en stukadoorwerkzaamheden 

uitgevoerd.   

In het voorjaar wordt de hardstenen stoep en ingang hersteld want door verzakking ontstonden 

scheuren in de stoep en de ingang van de kerk. De aannemers zorgen ervoor dat de kerkdiensten 

gewoon door kunnen gaan. De directievoering is in handen van de Stichting Behoud Kerkelijke 

Gebouwen in Friesland. 

Het Mitterreitherorgel in de kerk wordt ook hersteld. 

Vooral de windlade was nodig aan vervanging toe. 

Binnenkort wordt het pijpwerk uit het orgel gehaald 

en samen met de windlade in de werkplaats van 

Orgelmakerij Reil uit Heerde hersteld en vernieuwd. 

De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door 

onder andere subsidie van de provinsje Fryslân, de 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en bijdragen van 

diverse fondsen. 

De hoofdaannemer voor het groot onderhoud is 

Bouwbedrijf Bijland BV (Berltsum) en de aannemer 

voor de restauratie van het orgel is Orgelmakerij 

Reil uit Heerde, die al enkele generaties lang het 

orgel in onderhoud heeft. 

De onderaannemers zijn: 

 Schilderspecialisten de Boer (Berltsum) 

 Siegersma Gevelrenovatie (Menaam) 

 Jorna Steenhouwerij (Leeuwarden) 



Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, 

de heer Durk Osinga via mobiel (06) 17 14 61 34, telefoon (0518) 46 23 45 of e-mail 

durkosinga@upcmail.nl.   

 

Opbrengst collecte Multiple Sclerose   
Tijdens de MS collecteweek is in Berltsum het mooie bedrag van € 983.- opgehaald. 

Wij zijn heel erg blij dat u ons weer heeft gesteund!  

Dankzij deze opbrengst kan het Nationaal MS Fonds nuttige dingen doen én regelen voor mensen met 

Multiple Sclerose (MS). Met uw hulp krijgen meer mensen met MS zicht op een toekomst. Het MS 

Fonds helpt mensen die Multiple Sclerose hebben met coaching, voorlichting en financiering van 

wetenschappelijk onderzoek.  

Multiple Sclerose is de meest invaliderende aandoening onder jonge mensen, zelfs kinderen, in 

Nederland. Helaas is het nog niet mogelijk om MS te genezen. We bedanken de gevers maar uiteraard 

ook de collectanten die door weer en wind op pad zijn gegaan. Hebt u de collectant gemist? U kunt 

altijd een bijdrage overmaken op giro 5057 te Maassluis. 

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant? Neem dan contact op met de 

heer H. Veldema via telefoon (06) 25 18 20 80 of kijk op de website www.nationaalmsfonds.nl.  

  
Nieuws van De Fûgelsang 

Op bezoek bij Comenius Zamenhof 
Wij, groep 8 van de Fûgelsang, zijn bij Comenius Zamenhof geweest (scholengemeenschap voor 

praktijkonderwijs en vmbo). We zijn er in auto’s heen gebracht. Toen we er waren moesten we op 

andere scholen wachten. Toen iedereen er was werden we in groepen verdeeld.  

Wij zijn eerst naar het technieklokaal gegaan. Daar hebben we een standaard voor onze mobiele 

telefoon gemaakt. Wij vonden dat leuk om te doen. Daarna kregen we voorlichting over de school 

Comenius en welke niveaus ze daar hebben. We zijn ook aan het gymmen geweest. Daar hebben we 

basketbal gespeeld en moesten we dribbelen met de bal. En als laatste moesten we de bal in de basket 

gooien. Na het gymmen hadden we pauze ,daar kregen we drinken en een koekje.  

Na de pauze zijn de jongens aan het pepernoten bakken geweest en de meisjes aan het nagellakken. De 

meisjes mochten hun nagels bij elkaar opdoen. Nadat de meisjes hun nagels hebben gelakt, en de 

jongens pepernoten hebben gebakken zijn we naar het lokaal ‘handel en administratie’ geweest.  

Comenius heeft daar ook een winkel en daar mochten we zelf wat uitzoeken. Daarna moesten we 

formulieren invullen. We moesten de formulieren doorgeven en de bestelde spullen voor elkaar 

inpakken. Daarna moesten we het weer aan elkaar geven. Toen we daar mee klaar waren zijn we naar 

‘consumptief’ geweest. En daar hebben we lekkere puddingbroodjes gemaakt. Dat vond iedereen heel 
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leuk om te maken. En toen het afgelopen was zijn we naar de kantine gegaan. Daar was een man en 

die hoopte dat we het leuk hadden gehad.  

Dit was het verslag van Comenius Zamenhof, 

Ymke Kemper en Nienke Zijlstra 

 
Groep 8 van de Fûgelsang neemt een kijkje in de keuken 

 van Comenius Zamenhof.  

 

Actie Schoenmaatjes  

De actie Schoenmaatjes is alweer afgesloten, en 

wel met een geweldig resultaat! 

Dit jaar hebben wij 86 schoenendozen 

verzameld. Prachtig versierd en met allerlei 

spulletjes erin die voor kinderen in 

ontwikkelingslanden van grote waarde zijn. 

Enkele weken hebben ze de lokalen en de 

personeelskamer versierd en nu zijn ze, 

gecontroleerd door de activiteitencommissie en 

afgeleverd door onze oud collega meester 

Dijkstra, op weg naar landen als Ghana, Irak, 

Malawi en Oeganda. 

Schoenmaatjes is een actie van de 

ontwikkelingsorganisatie Edukans waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met 

schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor kinderen in arme landen.  De afgelopen jaren zijn 2 

miljoen kinderen verrast met een prachtig cadeau. 

Wij willen alle ouders en kinderen, namens de kinderen in de ontwikkelingslanden, heel hartelijk 

bedanken voor het versieren en vullen van zoveel dozen! 

  

 

 

 

 



Schoolschaatsen CBS de Fûgelsang 
 

De hele klas van groep 5 van basisschool de Fûgelsang volgt schoolschaatslessen in de IJshal in 

Leeuwarden. De kinderen leren van professionals wat een goede schaatshouding is, hoe je moet 

schaatsen in bochten en oefenen speciale valtechnieken. Aan het eind van de cursus kun je pas goed 

zien dat het schaatsen op een hoger niveau is gebracht. En nu maar hopen op een forse winter! 

 

 

 

Opnieuw Fries Kampioenen bij GVBerlikum! 
Op zaterdag 22 november hebben zes dames namens GVBerlikum meegedaan aan het Fries 

Kampioenschap groepsspringen in Kollum. Hiervoor hadden de dames zich op 1 november geplaatst. 

Er werd op drie onderdelen gesprongen: minitramp-valmat, lange mat en plank-kast. Op plank-kast 

zijn de dames Fries Kampioen geworden, een geweldige prestatie! 

 

Nieuwe turnpakjes 
De kersverse Fries Kampioenen waren tijdens het kampioenschap gekleed in onze nieuwe turnpakjes. 

Omdat de ‘oude’ pakjes qua kleurechtheid te wensen overlieten, hebben we onlangs geïnvesteerd in 

nieuwe pakjes. In tegenstelling tot voorheen, blijven de pakjes nu in beheer van de vereniging en 

worden in bruikleen gegeven voor wedstrijden. Ouders hoeven dus geen pakje meer aan te schaffen en 

alle pakjes ondergaan hetzelfde was-proces. Om dit alles te kunnen bekostigen hebben we alle 

gymleden gevraagd om mee te doen aan een actiedag waarbij de leden zich konden laten sponsoren 

voor het afleggen van een leuk parcours. Nou, dat hebben we geweten! Het was een geweldig leuke 

middag waarbij iedereen ontzettend zijn/haar best heeft gedaan. In totaal hebben de leden op deze 

manier ongeveer € 1.200,- bij elkaar gebracht. Top! 

 

Pilates gestopt wegens te weinig deelname… Mogelijk alternatief: Yoga. 

Helaas hebben we moeten besluiten om de Pilates lessen op dinsdagavond te stoppen. Erg jammer 

maar een aantal dames van de Pilates groep heeft zich inmiddels bij de Dames Conditie Groep (DCG) 

gevoegd. Nu zouden we graag iets nieuws willen opstarten. We denken aan yoga lessen. We willen 

graag weten of hier belangstelling voor is in Berlikum (en omstreken) Dus: lijkt het je leuk om aan 

yoga te doen, laat het ons weten via gymberlikum@gmail.com. Bij voldoende deelname (minimaal 10 

personen) kunnen we wellicht al per 1 januari starten met de lessen. Binnenkort volgt hierover meer 

informatie. 

 

Wij wensen iedereen prettige kerstdagen en een gezellige jaarwisseling! 

Bestuur Gymnastiek Vereniging Berlikum 
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Activiteiten Hemmemapark  

Aanleg boomgaard 

Zaterdag 22 november is het perceel achter de werkschuur aan de Singel aangeplant met 32 

fruitbomen. Het zijn 25 appelbomen en 7 perenbomen, allemaal van verschillende rassen. In het park 

staan nu bijna honderd rassen en kan men met recht spreken van arboretum van fruitbomen.  

Berltsum was voorheen hét fruitgebied van Fryslân. Omstreeks 1830 was er zeker 35 hectare fruit in 

80 kleine percelen. Veel gardeniers hadden een perceel hoogstam fruit met bessen er onder. Ook 

werden hier fruitbomen gekweekt voor verkoop in de regio. 

Met de aanleg van dit fruitperceel willen we de instandhouding van de oude peren- en appelrassen 

bewerkstelligen. We doen dit in overleg met de Stichting Frysk Fruit. Daarnaast willen we uit 

cultuurhistorische overwegingen in het oude deel van het Hemmemapark het fraaie beeld van 

hoogstamboomgaarden in stand houden en reconstrueren. 

Een deel van de kosten neemt Landschapsbeheer Friesland voor haar rekening 

Snoeicursus 

Met het oog op het vele snoeiwerk dat op ons afkomt, hebben we in januari 2015 een snoeicursus 

georganiseerd. Het maximale aantal van 25 deelnemers is al gehaald. Mensen die nog belangstelling 

hebben kunnen zich opgeven voor de reservelijst bij Rienk Bouwma via telefoon (0518) 84 01 51. 

Aanleg bloemenweide. 

Vanwege het grote succes van de bloemenweide op de Pôlle, zal nu ook een bloemenweide aangelegd 

worden bij de ingang van Hemmemastate. Dit 

staat in het teken van versterking van de 

Biodiversiteit in en rond Berltsum. Dit is niet 

alleen gunstig voor de vele soorten bijen, maar 

ook zullen veel vogels op de zaden afkomen. 

Daarnaast zal er een mooi beeld ontstaan van 

veel bloeiende planten en krijgt het de functie 

van plukweide.  

Kachelhout verkrijgbaar. 

Na tien jaar is het nodig om de houtopstanden te 

dunnen. Vorig jaar zijn wij er al mee begonnen. 

Er was meer vraag naar het hout dan er 

beschikbaar was. Wie interesse heeft in het hout 

(tegen een redelijke vergoeding) kan bellen naar 

Matthé van Hout via telefoon (0518) 46 14 49.  

Bestuur Stichting Hemmema 

 

Nieuws van de PKN Dronrijp 

Met de aanvang van het nieuwe jaar gaat er voor kerk- en niet kerkleden een gespreksronde van 3 

avonden van start met als onderwerp: ‘Kom Heilige Geest vernieuw uw kerk, vernieuw mijn leven’. 

Tijdens de eerste avond spreken wij over wat de Heilige Geest doet in de schepping en de 

herschepping. Tijdens de tweede avond gaat het over vernieuwing van de kerk in Efeze en hoe dat in 

zijn werk ging. De derde avond gaat over het zelf ontvangen van de Heilige Geest en daardoor de 

vernieuwing van uw en mijn Leven. Cursusleider is ds. J. de Kok (predikant te Diever).  

De avonden vinden plaats op donderdag 15 januari, donderdag 29 januari en op donderdag 12 februari 

in "De Alde Wite", Tsjerkebuorren 1 in Dronrijp. We beginnen om 20.00 uur en eindigen om 

ongeveer 22.00 uur. Vanaf 19.45 is er koffie.  

U kunt zich inschrijven voor € 10,00.  

 

Voor meer informatie en om u op te geven kunt u contact opnemen met Jaap van der Schee via 

telefoon (0517) 234 814 of e-mail j.v.d.schee@kpnmail.nl.  
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35 jaar fysiotherapie in Berlikum  

Eind jaren ‘70 zijn wij met onze praktijk voor fysiotherapie vanuit Sint Jacobiparochie een 

dependance in het oude Groene Kruisgebouw aan de Hofsleane gestart. Daar hebben we jarenlang 

gewerkt totdat het Groen Kruis verhuisde naar het Heechhout aan de Sportleane, en wij 

meeverhuisden! Hier zitten we nu nog steeds, samen met allemaal andere disciplines in de 

gezondheidszorg: een klein gezondheidscentrum.  

Op het ogenblik werken Hanneke Hoffmann, kinderfysiotherapeut, Jos Anema, algemeen en  

bekkenbodemfysiotherapeut, Astrid de Boer, algemeen fysiotherapeut en Marit Koster,  

kinderfysiotherapeut, in Berlikum. Astrid de Boer werkt ook in het Groene Kruisgebouw in  

Minnertsga. Marjan Leenstra en Henny van der Kolk werken beide in Sint Jacobiparochie.  

 

Wilt u meer informatie? Bekijk dan onze website: www.maatschapvoorfysiotherapie.nl of neem 

telefonisch contact met ons via (0518) 46 13 82.   

 
De fysiotherapeuten van de Maatschap voor Fysiotherapie in Berlikum. 

 

Informatiemiddag ‘Senioren en Veiligheid’ 

Op donderdag 27 november organiseerden Stichting Welzijn Middelsee, PCOB en ANBO 

Menameradiel een informatieve middag met als thema ‘Senioren en Veiligheid’ in ‘It Heechhout’ in 

Berltsum.  

 

Mevrouw Sieta Kuipers van stichting Welzijn Middelsee opende de middag en verwelkomde onze 

gastspreker de heer Hans Haven die wijkagent Menameradiel is. 

Meneer Haven nam als leidraad voor de inleiding “Neem je eigen gedrag eens onder de loep en kijk 

wat je zou moeten doen”. Dit werd aan de hand van de volgende 7 punten behandeld: 

Veilig voelen, veilig wonen, babbeltrucs, veilig over straat, veilig pinnen, internet bankieren en 

persoonsgegevens. Al met al werd het een leerzame middag met een groot aantal praktische tips. 

 

Vakantie en reisbeurs - 7 februari in het Heechhout 

Herkent u dit? U heeft een hotel, appartement of camping geboekt. In de folder, op het internet of bij 

het reisbureau leek het u fantastisch, maar uiteindelijk valt het bitter tegen. 

 

Foto's en schijn bedriegen, de beste reclame is toch mond tot mond. Dit jaar organiseert It Heechhout 

voor u een reis/vakantie beurs. Tijdens deze beurs hoort u wat uw dorpsgenoten ervaren en beleefd 

hebben op de plek waar u misschien naartoe wilt. En misschien krijgt u wel extra leuke toeristische 

tips die in geen enkele folder staan. Het wordt een gezellige interactieve middag. 

 

Op 7 februari staan de deuren voor u open van 13.30 tot 17.30 uur. Misschien hebt u ook tips en 

materialen voor een ander? Samen kunnen wij een voordelige en inspirerende reisbeurs creëren met 

als hoofddoel de geslaagde vakantiebestemming! 
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Wilt u zich alvast opgeven voor een vakantiestand? Neem contact op met de Activiteitencommissie 

van It Heechhout via Inge van Schepen, Hennie van der Graaf en Janneke Bergsma op 

telefoonnummer (0518) 46 20 21.  

 

Stichting de Grusert 

Documentatiecentrum & Historisch Archief Berlikum 

Onze hartelijke dank aan alle mensen die een Amaryllis bol van ons hebben gekocht. Met de 

opbrengst hiervan kunnen wij het Documentatiecentrum voor een gedeelte draaiende houden. 

Waarschijnlijk heeft u de afgelopen weken een brief van ons gekregen. Wij zouden het op prijs stellen 

als u gehoor wilt geven aan de oproep in deze brief. Hierdoor helpt u ons ook geweldig in het 

voortbestaan. Alvast heel erg bedankt hiervoor. 

Zoekt u nog een cadeau voor de kerst? Dan is het boek ‘Berlikum een beeld van een dorp’ misschien 

een idee. Voor de koop van dit boek kunt u terecht bij Froukje Weijer via telefoon (0518) 46 13 72 of  

(06) 27 17 46 96. 

Wij blijven op zoek naar alles wat met Berltsum te maken heeft. Dit kunnen foto’s zijn, maar ook 

documenten, kaarten en krantenknipsels. Dus bent u thuis aan het opruimen en komt u iets tegen over 

Berltsum? Wij zouden het erg op prijs stellen dit van u te mogen ontvangen. 

Het documentatiecentrum is elke donderdagavond vanaf 19.30 uur geopend. U bent van harte welkom. 

Wij wensen u noflike krystdagen en in lokkich nijjier! 

 

 

Kerstprogramma 2014 Protestantse Gemeente Berltsum 

Dinsdag 23 december 

Knutselmiddag voor de kinderen van groep 3 t/m 8 

Tijd: 14.00 – 16.00 uur 

Zoals elk jaar in de kerstvakantie, gaan we ook dit jaar iets moois knutselen. We gaan glazen potten 

met een lichtje erin versieren. Daarna hebben we een spannende bingo met cadeautjes. 

Alle kinderen van groep 3 t/m groep 8 zijn welkom in het lokaal onderin de Kruiskerk.  

Opgave kan via e-mail: kerstknutselen@gmail.com of telefoon (06) 50 65 36 71 (Sijtze Sijens). 

Hopelijk zien we je dan! 

 

Woensdag 24 december - Kinderkerstfeest               

Tijd: 19.00 uur 

Kinderkerstfeest is nu op kerstavond! 

Het welbekende kerstfeest voor de kinderen, anders altijd 's middags op Eerste kerstdag, zal dit jaar 

plaatsvinden op kerstavond, woensdag 24 december. Om 19.00 uur, als het donker is, begint dit knusse 

samenzijn. Zoals altijd zullen we jullie verrassen met onze invulling van het verhaal, omlijst door 

muziek. Na afloop krijgen alle kinderen, van 0 jaar tot groep 8 van de basisschool, een boekje en wat 

lekkers mee. Iedereen is welkom, neem je vriendjes, ouders en pake en beppe mee! De 

Kindernevendienst 

 

Woensdag 24 december - Kerstnachtdienst 

Tijd: 21.30 uur 

Voorganger: Ds. A.J. Bouwknegt 

Samen met Muzykferiening ‘OpMaat’ onder leiding van Tjipke Pasma gaan we de bekende 

kerstliederen zingen en kunnen we genieten van een prachtig optreden van Opmaat.  

Na deze bijzondere dienst is iedereen van harte welkom om een glaasje warme Glühwein of 

chocolademelk te drinken en proosten we op het feest. 
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Donderdag 25 december 

Vroeg in de morgen gaat de jeugd van JOP kerstliederen zingen door het dorp 

Dienst Eerste kerstdag - Tijd: 9.30 uur 

Voorganger: Ds. A.J. Bouwknegt 

In de kerstmorgen vieren we het feest van het kind dat is geboren. 

In deze dienst zal Cantorij Belcanto uit Berltsum ons muzikaal ondersteunen.  

 

Vrijdag 26 december 

Dienst Tweede kerstdag - Tijd: 9.30 uur 

Voorganger: Ds. A.J. Bouwknegt 

Zanggroep ‘De Welle’ uit Britsum zal muzikaal meewerken aan deze dienst.  

 

Alle kerkdiensten en activiteiten vinden plaats in de Kruiskerk.  

Namens de kerstcommissie wensen wij u een prettige kerstdagen toe en hopen samen met  u deze 

bijzondere diensten te kunnen vieren.  

 

Mefrou Snippe mei har hûn Kjelt op besite by ledegearkomste  
De Protestantse Christelijke Ouderen Bond ( PCOB) ofdieling Menameradiel hie op moandeitemiddei 

17 novimber yn ‘de Molewjuk’ yn Bigummole har ledegearkomste. 

Neidat de gebrûklike aginda en de meidielings, mei foaral omtinken foar de foaroarings yn de soarch, 

ôfwurke binne is it tiid foar ús gast fan dizze middei Hilda Snippe. Se fertelt earst wat oer harsels. As 

‘slechtziende’ mei in sicht fan 15% is se berne en dat is no noch mar 1%. Mei har man en 3 soannen 

wennet se yn Ljouwert, wer’t se ek foarsitster is fan de ‘Werkgroep Toegankelijkheid’. 

 

Se hat basis- en middelber ûnderwiis folge. Mei help fan har ‘blinehûn’ Kjelt’ kin se in hiel soad: 

troch de stêd rinne, mei trein as bus reizgje. Dêrby makket se ek noch gebrûk fan in ‘taststok’. As se in 

wei oerstekke wol en se stekt har stok foar har út dan moatte automobilisten wachtsje. Dat is in 

wetlike ferplichting. Se giet faak op har gehoar ôf, sa as by stopljochten mei in ‘rateltikker’. In 

gewoane auto heart se wol mar in elektryske net. 

 

Se hat no har 3de hûn. De ‘Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds’, koart sein: 

‘KNGF  Geleidehonden’ soarget foar it fokken en de oplieding fan dizze hûnen. De earste 7 wiken 

binne de pups mei de mem yn in ’fokgastgesin’. Dêrnei wurdt de opfiedingstaak oernommen troch in 

oare wichtige groep frijwilligers: it ‘puppypleeggezin’. Dat gesin soarget in jier lang foar de opfieding 

en fierdere sosjalisaasje fan de jonge hûn. Dêr leart hy û.o. kommando’s, goed gedrach, betrouberens 

en stabilens. Nei dat jier giet de hûn nei de ‘geleidehondenschool’ foar it geskikt meitsjen foar in 

‘baas’.  In hûn kostet tusken  € 35.- en € 40.000.-  De basisfersekering fergoedet derfoar 1/3 diel en 

KNGF 2/3 diel. 

Nei in lytse demonstraasje wer’t se sjen lit hoe’t har hûn op har kommando’s oant wurk giet, slút mefr. 

Snippe har ferhaal, dat se  mei in soad humor en anekdoates brocht, ôf. 

De foarsitter betanket mefr. Snippe foar har respektfolle bydrage oan dizze middei wer’t wy as 

‘sjenden’ noch hiel wat fan leare kinne en wiist de oanwêzigen op de mooglikheid  om donateur te 

wurden fan KNGF. 

De earstkommende ledegearkomste is op moandei 19 jannewaris 2015 om 14.00 oere yn de ‘Molewjuk’ 

yn Bitgummole. Sprekster is dan mefr.M. Corby - van Praag, gids yn it ‘Joods Historisch Museum’ yn 

Amsterdam.   

A.S.-J.                         

 

 



Brouwersfonds 

De Diaconie van Protestantse Gemeente Berltsum houdt de jaarlijkse zitting van het Brouwersfonds. 

Deze vindt plaats op woensdag 31 december van 10.00 uur tot 11.30 uur in ’t Centrum. Iedere weduwe 

uit Berltsum kan dan persoonlijk een Kerstbrood en een pakje roomboter ophalen. Volgens het 

reglement van het Brouwersfonds mag het brood en de boter niet door derden worden opgehaald. 

Degene die door omstandigheden niet zelf kan komen, kan dit tot 30 december telefonisch doorgeven 

aan Hieke Hoogterp (0518) 46 21 43 of Jitty Koning (0518) 46 22 61. Het brood en de boter worden 

dan 31 december thuisbezorgd. Tijdens de zitting is er ook gelegenheid om een kopje koffie te 

drinken. 

Wanneer:  woensdag 31 december 2014 

Waar:  ’t Centrum 

Tijd:  10.00 tot 11.30 uur 

 

Speelpark Berltsum  

Een park zonder overlast en een speelparadijs voor de kinderen 

  

Al sinds een paar maanden is het speelpark open en is het dagelijks een prachtig gezicht om te zien 

hoe alle kinderen genieten van de speeltoestellen en vooral van de nieuwe dubbele kabelbaan. In eerste 

instantie was het idee om het park volledig open te laten zodat iedereen ervan kan genieten. Helaas 

zijn we genoodzaakt om een aantal aanpassingen door te voeren om het volgende te kunnen 

bewerkstelligen: 

 Terugdringen lawaai, vooral in de avond- en nacht 

 Stoppen van overlast van jeugd die in de fietshokken urineren en rotzooi maken 

 Duurzaamheid van speeltoestellen vergroten doordat 's avonds niet meer meerdere oudere 

(zwaardere) jongeren op de toestellen zitten. 

 Verminderen van rondslingerend vuilnis.  

 Voorkomen van het vernielen van grasveld door brommers en fietsers 

 Ervoor zorgen dat er geen hondenpoep wordt aangetroffen 

 Minder overlast van geparkeerde fietsen. 

Het bovenstaande gaat lukken als iedereen zich houdt aan de regels die door toegangsborden worden 

gecommuniceerd. Deze borden zijn belangeloos beschikbaar gesteld door Uiting Reclame, waarvoor 

onze dank! Bij daglicht is het park toegankelijk voor iedereen. Fietsers zijn niet verboden maar 

worden gevraagd om af te stappen. Honden zijn niet toegestaan. Binnenkort worden hekken geplaatst 

waar fietsen tegenaan kunnen staan.  

In overleg met de politie wordt het juiste artikel vermeldt op de borden. Dit maakt mogelijk dat de 

politie optreedt als mensen het park betreden buiten de aangegeven tijden die staan vermeldt op het 

toegangsbord.  

De Speeltuinvereniging en Stichting Berlikumer Belangen wil iedereen vragen om zich te houden aan 

de regels zodat we nog lang met veel plezier kunnen genieten van het Speelpark Berltsum. 

De Speeltuinvereniging Lytse Rakker in samenwerking met Stichting Berlikumer Belangen.  

 


