Fan bargeteller by de marine oant fotomaster
By myn besite oan Tiede en Sippie Tolsma yn it âlde postkantoar oan it begjin fan ‘e Buorren
yn Berltsum falle my de opfallende foto’s op fan frou en bern. Oan dizze foto’s is te sjen dat
dizze makke binne troch in professional. En dat is Tiede.
Syn hjoeddeistige wurkjouwer belle him yn 2005. Hy woe in fotografyske oplieding opsette
yn Grins en wie op siik nei immen dy’t dat foar him opsette koe. Tiede Tolsma hie earder de
oplieding ta fotograaf folge by de Amsterdamske festiging fan dizze skoalle en hie sjen litten
dat hy it nedige yn syn mars hy. Sawol op fotografysk gebiet as op it gebiet fan it opsetten fan
in bedriuwsplan.
Tiede wie earder by de marine, fan maart 1989 ôf allerearst as
helikoptermonteur foar syn nummer en dernei fan medio 1990
ôf as radar/sonar operator. Mar hy krige yn 1994 lêst fan syn
eagen by in besyk oan de Kielerwoche yn Dútslan. Dêr waard
iris ûntstekking konstatearre. Op himsels wie de oandwaning
goed te behanneljen, mar foar syn wurk by de Marine betsjutte
dit in te grut risiko. Hy koe dus net langer farre by de marine.
Yn de re-yntegraasjetocht nei oar wurk, kamen ferskillende
mooglikheden foarby. Hjirby wie ek de mooglikheid om fan
syn hobby fan fotografy syn wurk te meitsjen. Om’t de amtlike
molens net sa fluch draaie duorre it grif in pear jier foardat
meiwurking ferliend waard om oar wurk op te pakken.
Underwilens waard der wol tydlik wurk dien ûnder de pet fan
definsje. Sa waard Tiede ynsetten as amtlik waarnimmer ûnder
de bargepest in 1997. In bysûndere taak, sa seit Tiede achterôf.
Net leuk mar wol yndrukwekkend. Hy moast de bargen telle dy’t nei it slachthûs giene.
Dêrnei mei de frachtwein fol bargen meiride nei it slachthûs en dêr it gewicht opnimme.
Yn januari 1999 kaam dan dochs de mooglikheid om nei de oplieding te gean. It ûnderdiel
sjoernalistike fotograaf wie itjinge dat Tiede by de Marine altyd útdaagjend fûn hie.
Fotografearjen by rampen en yn oarlochsgebieten wie dan ek syn takomst, sa tocht er. It die
lykwols bliken dat hy hjir net genôch talint foar hie. Dus waard binnen de oplieding de switch
makke nei fakfotograaf. Wat is it ferskil? De sjoernalistyk fotograaf lit yn ien foto in
kompleet ferhaal sjen. As fakfotograaf werke jo mear yn ‘e bân fan de keunst. De echte
keunstner sil him faak net beheine ta in fotografyske skoalle, maar giet nei de keunstakademy.
De gruttte groep is net direkt op de keunstige toer en derby giet it mear om de mooglikheid
om te ferkeapjen fan datjinge wat it publyk moai fynt. Hjirby past ek de lânskipsfotograaf.
Tiede is dan ek as lânskipsfotograaf ôfstudearre. Dit is ien fan de dreechste takken fan de
fotografy. Jo moatte hjirby foaral oandacht hawwe foar de ljochtynfal. Tiede hat op dat
ûnderdiel in soad ûndersyk dien. As leafhawwer fan ‘e Waadsee en alles wat dêr te sjen is, hat
hy it belang fan de beljochting sels ûnderfûn. Hy is dan ek mei prachtige foto’s slagge foar
syn oplieding. “ It is de keunst om it mystike gefoel fan it Waad oer te bringen mei in foto.
As jo in goeie fotograaf binne, bepaalt de fotograaf datjinge wat jo sjogge.”

Is der dan ek soksawat as in staazje tidens sa’n oplieding? Syn ûnderfining hat Tiede ûnder
oare opdien by Hommema yn Frentsjer. Dat wie in prima learmaster op it gebiet fan
portretten, bedriuws- en troureportaazjes. Tiede erkent dat hy de earste kear by it meitsjen fan
sa’n troureportaazje it him tin ôfgie. Letter ferlear dit ûnderdiel de spanning foar Tiede. Hy
docht it dan ek leaver net mear en lit it graach oan oaren oer dy’t der mear plesier oan belibje.
Tiede is dus no lokaasjemanager oan de Fotoacademie Groningen. Mar hoe krije jo as relatyf
jonge fotograaf in kans om sa’n skoalle op te setten en te lieden? Us direkteur is in man dy’t
op syn yntuysje ôfgiet. Hy woe in fotograaf foar de klasse dy’t wit hoe’t jo in foto-opdracht
meitsje. Dêrneist binne noch in oantal persoanlike eigenskippen fan belang en dizze hie hy by
my ûntdutsen.
Tiede is inisjatyfnimmer west foar de MBO-oplieding in Grins. Underwilens draait dizze ek
op de oare festigings yn Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Nijmegen.
Mar der binne dochs al MBO opliedings? Dit binne dei-opliedings. De oplieding sa as dizze
troch Tiede opsetten is , is fleksibel en foaral oantreklik foar minsken dy’t net de mooglikheid
ha om in trochrinnende oplieding te folgjen. De HBO-opliedingen binne begûn mei 25
studinten en der binnen no circa 80. Bij de MBO opliedingen studearje op it stuit sa’n 20
studinten. Dêrby is der sprake fan in erkinde beropsoplieding. De oplieding bestiet út
oandacht foar de technyk, it meitsjen fan in plan en útfiere, en josels in spesjalisaasje eigen
meitsje. Doel: Jo moatte josels ûnderskiede binnen jo fakgebiet. It fototastel is jo ark, jo eigen
talint en entûsjasme bepale de ûntwikkeling. Jo moatte motivearre bliuwe. Derneist hawwe
we yn Grins ek de Fotoschool, dêr’t men terjochte kin foar (amateur) kursussen op it gebiet
fan ‘e fotografy. Tiede is dan ek graach ree om hjir mear ynformaasje oer de opliedingen of
de ferskate kursussen te jaan: infogrn@fotoacademie.nl. Sa witte yntusken ek learlingen as
wurkre-yntegraasje de oplieding te finen.

Ik jou de pen troch
Mijn naam is Bart van Zeijl, 24 jaar, en sinds mijn 8e woonachtig in Berlikum. In 1996
verhuisden wij, de familie Van Zeijl, in het kielzog van de tuindersfamilie Van Uffelen vanuit
het Westland naar Berlikum. Inmiddels wonen we nog steeds met veel plezier op de
Appelhof. En wat een verschil was dat, voetballen op straat was in Kwintsheul onmogelijk!
Hier in de straat stopten de auto’s gewoon zodat je alle tijd had om aan de kant te stappen.
Ook de scholen waren niet met elkaar te vergelijken, waar in Kwintsheul ze gerust twee
lokalen konden vullen met kinderen uit groep 4 zaten op de Lyts Libben groep 3 en 4 gewoon
bij elkaar in één lokaal.
Via Lyts Libben ben ik naar de Piter Jelles in Sint Annaparochie gegaan waar ik de HAVO
drie jaar met veel plezier gevolgd heb. Voor de laatste twee jaar ben ik naar de Montessori
school gegaan in Leeuwarden. Na de HAVO opleiding viel mijn keuze op de HBO opleiding
Bedrijfseconomie. Na 4,5 jaar studeren werd in 2010 ook dit diploma behaald.
Na mijn studie ben ik aan het werk gegaan bij de ING, hier heb ik mij bezig gehouden met het
opheffen en deblokkeren van bankrekeningen. Sinds oktober ben ik in dienst bij de
Belastingtelefoon als informant. Mensen kunnen bij vragen contact opnemen en dan proberen

wij ze verder te helpen met bijvoorbeeld hun aangifte. Op een hele werkdag krijg ik dan zo’n
100 telefoontjes. Het leuke is dat je van tevoren niet weet wie je aan de lijn krijgt of wat het
onderwerp gaat zijn.

Ja en dan nog iets over hobby’s, favoriete tijdsbesteding of hoe men het ook maar noemen
wil. Mijn grootste hobby, passie en tweede huis is SC Berlikum. Hier ben ik gerust de hele
zaterdag te vinden. Iets om naar uit te kijken gedurende de werkweek. Sinds anderhalf jaar
ben ik als secretaris ook lid van het hoofdbestuur van deze mooie vereniging. Erg leuk en
interessant om alles mee te krijgen dat binnen een vereniging speelt. Het motto ‘Samen maakt
Sterk’ kan niet vaak genoeg gebruikt worden en kenmerkt SC Berlikum. Het mooie is ook dat
mijn gehele vriendengroep eigenlijk wel iets doet voor de vereniging, dit was al rond de
leeftijd van 16 jaar zo en nu nog steeds. Met deze vriendengroep gaan we jaarlijks een
weekendje weg in januari. Dat zijn heerlijke weekendjes met veel ouwehoeren, leuke
activiteiten (karten, paintballen etc.) en ook de nodige sapjes. Laten we het zo zeggen, in
februari kijken we er alweer naar uit en zijn we al met het volgende weekendje bezig. Tot
zover mijn bijdrage, ik geef de pen door aan mijn medebestuurslid Douwe Reitsma.

Van Tuinen Tuinservice geeft Koningslinde cadeau
Johan van Tuinen greep de troonswisseling aan om Berltsum een
cadeau te geven. Dit in de vorm van een Koningslinde, die
geplant werd in de tuin van Berlinga State. Maandagavond 29
april werd het planten van de boom afgemaakt. Symbolisch
vulden de drie wethouders van de gemeente Menameradiel de
grond rondom de Koningslinde aan met nog wat aarde en
daarmee was het cadeau een feit.
Een cadeau van blijvende waarde en een prachtige herinnering
aan dit gedenkwaardig gebeuren. Muziekkorps Opmaat zorgde
voor een vrolijke noot tijdens de korte ceremonie.

Ria Algra publiceert verhalenbundel ‘Even dit en even dat’
Vers van de pers is de bundel ‘Even dit en even dat’. Een
verzameling korte verhalen geschreven door Ria Algra.
Alledaagse gebeurtenissen, op luchtige en humoristische wijze
gevangen in woorden. Inspiratiebron voor haar verhaaltjes, ook
wel columns of blogs genoemd, vindt Ria in haar gezin, haar
kleinkinderen, de hond, de natuur en de wereld om haar heen.
Sommige van de verhalen publiceerde zij eerder op
www.berlikum.com.
Helemaal nieuw zijn de humoristische cartoons van Paul Kei
(pseudoniem). Tekeningen die vaak al een verhaal op zich
vertellen. Ria Algra (1958) woont in Berltsum. Het schrijven
van columns doet ze vanuit hobby. In het dagelijkse leven runt
ze haar eigen bedrijf Algra Kantoorservice. Van daaruit houdt
Ria zich onder andere bezig met het schrijven van tekst op velerlei gebied en webredactie.
‘Even dit en even dat’ brengt een glimlach van herkenning op je gezicht. Leuk om cadeau te
doen en te krijgen. De afhaalprijs voor deze unieke bundel is € 9,80. Voor € 2,50 extra krijg je
het boek thuisgestuurd. Bestellen kan via ria.algra@gmail.com en binnenkort ook via
www.mijnkorteverhalen.nl.
Verkooppunten:
Berltsum: Fleurich, Hôfsleane (oude bibliotheek), Ria Algra, (tussen 18.00-19.00 uur).
St. Jabik: Bertina Algra, G. Veenhuizenstraat 1a (tussen 18.00-19.00 uur)
Franeker: Oars Kunst en Kleding, Dijkstraat
Eerste jeugdtennis regiocompetitie groot succes!
Afgelopen maart is voor het eerst een competitie opgezet voor de jeugdspelers van St. Jabik,
Minnertsga, Schatzenburg en Berlikum. In de leeftijden van 6 tot en met 17 jaar kon er
worden deelgenomen. De spelers waren verdeeld over vier categorieën, namelijk:
Rood (miniveld), hier werd met een iets grotere en ook lichtere bal gespeeld zodat de
kinderen meer kans hebben om de bal in het spel te houden. De kinderen sloegen om beurten
op en konden hier punten mee verdienen. Elke gewonnen slag telde voor een punt en er werd
gewoon doorgeteld tot het kwartier om was.
Oranje (¾ veld), hier werd met de gewone bal gespeeld met dien verstande dat deze zachter
is als gewoonlijk. Na een kwartier spelen werden de games genoteerd. Als het jeuce stond dan
gold de beslissend punt regel, meteen game betekende dit.
Groen (grootveld, met zachte bal), deze bal is weer iets harder dan die van de oranje
categorie. Ook hier gold de beslissend punt regel.
Geel (normale spelregels), er werd hier gespeeld met de gewone bal.
Omdat bij alle verenigingen de jeugd een prominente plaats inneemt, is het belangrijk om
deze spelers eens iets extra’s aan te bieden. Zo kunnen ze alvast wennen aan het spelen van
“echte” wedstrijden. En leren de kinderen spelenderwijs de spelregels van het tennisspel. Dit
is een goede voorbereiding op de KNLTB voorjaarscompetitie die in april van start gaat.

Alle categorieën waren goed bezet, in totaal deden er 60 spelers mee. De jeugdspelers konden
nu eens hun tennistalent tonen op andere tennisparken en tegen nieuwe tegenstanders spelen.
De kinderen en ouders waren erg enthousiast over deze nieuwe opzet. Helaas zat het weer niet
altijd mee, waardoor één speeldag moest worden afgelast. Ook de andere dagen was het nog
erg koud, maar dat mocht de pret niet drukken.
Een dikke pluim voor alle vrijwilligers van alle verenigingen! Zonder deze mensen zou het
evenement niet kunnen plaatsvinden. Bardienst, tellen, velden voorbereiden, kachel aanzetten,
inkopen doen etc. Bedankt allemaal!!
Voor volgend seizoen hebben zich al een aantal verenigingen gemeld omdat ze ook graag mee
willen doen! Al met al kan over een groot succes worden gesproken. En zal het hopelijk een
jaarlijks terugkerend evenement voor onze jeugdspelers worden!

Eindstanden per categorie:
Rood:
1.
Gerrit de Vries (TV De Fjouwere)
2.
Mette de Vries (TV St.Jacob),
2.
Liesbeth Schuiling (TV De Fjouwere)
3.
Jildert Brouwer (TV de Vierslag)
Oranje:
1.
2.
3.
4.

Lennart Miedema (TV de Vierslag)
Mats Valk (TV Schatzenburg)
Hanne Siegersma (TV De Fjouwere)
Cornelis van Dijk (TV de Vierslag)

1.
2.
3.
4.
5.

Sil Bloemhof (TV St. Jacob)
Jord Adema (TV De Fjouwere)
Rudmer van Erp (TVSchatzenburg)
Robbin Atema (TV Schatzenburg)
Marlou Meijer (TV St. Jacob)

1.
2.
3.
4.

Job Jebbink (TV Schatzenburg)
Esther Broersma (TV Schatzenburg)
Brent Bosker (TV Schatzenburg)
Pelle Wilbers (TV Schatzenburg)

Groen:

Geel:

Stichting de Grusert
Documentatiecentrum & Historisch Archief Berltsum
Bewaar uw oude foto’s en krantenknipsels alstublieft
Het komt nogal eens voor dat opruimacties leiden tot het weggooien van oude foto’s.
Men denkt dan ‘Och wie heeft er nou wat aan?’ of ‘De kinderen en kleinkinderen geven er
toch niks om’. Dat is dan erg jammer voor het nageslacht. Er zijn heel wat mensen in
Berltsum bezig met de historie van Berltsum en die zouden heel graag zien dat oude foto’s en
krantenknipsels door u worden bewaard.
Dus bent u thuis aan het opruimen en komt u iets tegen gooi het niet weg. Wij zouden het erg
op prijs stellen dat wij deze foto’s van u mogen ontvangen. U kunt de foto’s afleveren bij het
documentatiecentrum. Het documentatiecentrum is elke donderdagavond vanaf 19.30 uur
geopend. U bent van harte welkom!
Nieuws van De Fûgelsang
Schoolvoetbaltoernooi De Fûgelsang
Na het goede presteren op het zaalschoolvoetbaltoernooi in Franeker, moesten de jongens van
De Fûgelsang op woensdag 10 april 2013 aantreden op het Gemeentelijke
Schoolvoetbaltoernooi op Schatzenburg. Het team bestond uit Ruben Brouwer, Niels
Nieuwhof, Marcel Schram, Herman Wiersma, Arjen Herder en Stefan Heitmeijer uit groep 8
en Ruben Tim Schram, Bauke Jan Zuiderhof en Timo Tuinenga uit groep 7. De zeventallen
streden in twee poules. De eerste wedstrijd tegen het Anker uit Dronryp kwam een beetje
moeilijk op gang, maar toen Niels na een mooie assist van Herman wist te scoren, kwamen de
jongens los. Ruben en Marcel (prachtig vrijgespeeld door Stefan) zorgden uiteindelijk voor de
3-0 eindstand op het scorebord.
Vervolgens werd ook de Martenaskoalle uit Bitgum over de knie gelegd. Ruben was goed op
dreef. Een prachtig afstandsschot verdween in de verre benedenhoek. Vervolgens verdween
ook een vrije trap op de rand van de zestien van Ruben in de netten. Bauke Jan zorgde voor de
nodige verwarring door de bal nog even aan te raken met zijn lange hanenkam.
De derde wedstrijd was erg belangrijk. Ook de Master Cammingaskoalle uit Deinum had zijn
eerste twee wedstrijden gewonnen. Het bleek een stugge ploeg te zijn. Hoewel de Fûgelsang
continue het overwicht had, creëerde het weinig kansen. Nadat Ruben nog de paal raakte,
waren het vooral Herman, Stefan en Timo die verdedigend ook flink aan de bak konden.
Hoewel ze dit erg verdienstelijk deden, konden ze niet voorkomen dat hun snelle spits één-opéén op Arjen af kwam. Arjen bleef erg koelbloedig en liet zien dat hij een de betrouwbare
sluitpost van het team is. Het bleef 0-0.

De laatste wedstrijd van de poule was belangrijk om als poule- winnaar naar de finale te gaan.
Het doelsaldo zou bepalend zijn. De Romte uit Dronryp werd direct onder druk gezet. Er werd
goed en fel gevoetbald. De mooie aanvallen werden beloond met een viertal goals in de eerste
helft. De handige balgoochelaar Bauke Jan opende de score. De tweede goal kwam tot stand
door een kopbal van Ruben, nadat eerdere schoten van Bauke Jan en Niels werden gepareerd.
De derde goal ging vooraf door prachtig “tikkie-takkie” voetbal. Niels scoorde na een assist
van Bauke Jan. Bij de vierde goal kon dit tweetal elkaar weer goed vinden. Met de buitenkant
van de voet legde Bauke Jan de bal prachtig klaar voor Niels. In de tweede helft wilde
iedereen graag een goal maken en hierdoor vergaten de jongens goed te combineren. Ze
waren teveel uit op eigen succes en hierdoor moesten Stefan en Ruben verdedigend af en toe
nog flink aan de bak. Dit deden ze overtuigend en ze wisten Marcel via een snelle counter vrij
voor de goal te spelen. De 5-0 bleek echter een voldoende oppepper voor het doelsaldo te zijn
om door te gaan naar de finale.
In de finale troffen ze het sterke team van de OBS De Cingel uit Menaam. Deze ploeg bleek
eerder in de poule al het sterke team van Lyts Libben te hebben verslagen met 1-0, waardoor
de blauw- zwarten genoegen moesten nemen met de troostfinale om de 3e plaats. De
Fûgelsang speelde echter verdedigend erg sterk met Timo, Marcel, Stefan en Arjen. Helaas
wist De Cingel één van de twee echt goede kansen te benutten. Helemaal kansloos waren
onze jongens echter niet, maar de stugge Menaemer verdediging gaf weinig weg. Helaas
kregen ze maar één goede kans, maar die werd helaas niet verzilverd. De teleurstelling was
groot toen de scheidsrechter na 15 minuten de wedstrijd beëindigde. Deze maakte na een half
uur plaats voor tevredenheid, zeker toen ze de meiden van De Fûgelsang ook nog eens de 3e
prijs pakten na een schitterende goal van Tessa.
De dag werd afgesloten met een gezamenlijke fietstocht naar Berltsum onder begeleiding van
Sita Kuipers.
Maandag 22 april 2013 mocht groep 5 van de Fugelsang op excursie naar de schaapskooi van
de familie Tuinenga. De schapen en hun 65 lammeren sprongen vrolijk in de wei.

Stratenvolleybal toernooi Berltsum 2013
Het wordt dit jaar alweer de 26e keer dat Volleybal Vereniging Berltsum het jaarlijkse
stratenvolleybaltoernooi organiseert en wel op vrijdag 21 juni vanaf 18.30 uur op het
kaatsveld van Sportcomplex de Koekoek.
Een evenement, waarbij de straten onderling strijden voor de hoogste plaats en de eer!

Supporters, die hun buurtbewoners komen aanmoedigen, zijn natuurlijk ook van harte
welkom.
Het volleybaltoernooi zal ook dit jaar weer tijdens het kermisweekend worden gehouden. Op
het kaatsveld is ook dit jaar weer een feesttent aanwezig waar ,tussen de wedstrijden door of
na afloop van het toernooi, even gezellig kan worden nagepraat. De prijsuitreiking zal ook dit
jaar weer in de feesttent plaatsvinden.
Buurtverenigingen hebben reeds de opgavenformulieren en de informatie ontvangen.
Wij, de organisatie, zijn afhankelijk van de contactpersonen die wij doormiddel van deze
informatiebrief aanschrijven. Wij hopen dan ook dat deze contactpersonen stappen zullen
ondernemen om een team uit hun straat of buurt samen te stellen. Is de uitnodiging in de
verkeerde brievenbus beland, dan gaan wij er van uit dat hij/zij de brief bij de juiste persoon
brengt. Zonder deze mensen krijgen wij geen opgave. Mocht je als straat geen team op de
been kunnen krijgen, dan mag je combineren met een andere straat of vrienden. Succes!
Het inschrijfgeld is €12,50 per team, te voldoen bij opgave. Het volledig ingevulde opgave
formulier kan je inleveren voor 1 juni bij: Leo Faber, Krússtrjitte 3.

Het project gezinsmaatje is van start gegaan!
Vrijwilligerscentrale Middelsee en het Centrum voor Jeugd en gezin Middelsee hebben de
handen ineen geslagen en hebben samen het project ‘gezinsmaatje’ opgezet.
Gezinsmaatjes zijn vrijwilligers die gekoppeld worden aan gezinnen met jonge kinderen. Op
dit moment zijn er 7 vrijwilligers gekoppeld aan gezinnen. Zij komen gemiddeld 1 keer per
week bij elkaar.
Voorbeelden van activiteiten zijn:
- de dorpskrantjes lezen om naar (gratis) activiteiten te gaan
- naar de bibliotheek
- de kinderen naar bed brengen om het slaapritueel aan te passen
- met de ouder kijken naar spelmogelijkheden die bij het kind past.

De bedoeling is dat de vrijwilliger zichzelf weer overbodig maakt en dat de eigen kracht van
het gezin versterkt wordt. De vrijwilliger komt dus niet om problemen op te lossen maar is
een maatje dat vooral komt luisteren en gezamenlijk activiteiten onderneemt. De vrijwilligers
van het project komen regelmatig bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en samen het

project verder op te bouwen. Het project is eerst nog kleinschalig en loopt van maart 2013 tot
oktober 2013. Daarna wordt gekeken hoe het mogelijk verder voortgezet kan worden.
Mei UBW nei it Iepenloftspul yn Dronryp
Wêrom fier fuort as de wille sa ticht by de doar is?
Kultuur yn eigen Gemeente, bûten yn in pracht fan in Iepenloftteater, mei jo doarpsgenoaten
en kollega-ûndernimmers, in jûntsje út, te kultuursnúven yn Dronryp mei UBW.
Op dizze jûn wurde jim útnoege om mei elkoar nei it stik Terpwert te gean.it stik is skreaun
troch Pieter Jan Smit en Janneke Bergsma en wurdt regisearre troch Janneke Bergsma.
Fan’t winter 21 desimber soe neffens de Maya kalinder de wrâld fergean. In nijskjirrich tema
foar in stik tochten de skriuwers. De wrâld sil fergean en Terpwert bliuwt oer. Wat bard der
mei de minsken yn in doarp dat ûntdekst dat sy de útferkoarene binne en hoe moai is dat?
Leauwe jo der yn of net. Wat docht it mei de bûtenwrâld en hoe soargje jo, dat it doarp de
tastream yn’é klauw hâldt nei it doarp ta?
UBW biedt jo per bedriuw 1 kaart foar de helte fan de priis oan. De kaarten kostje normaal €
17,50. Jo kinne de kaarten foar 15 maaije bestelle fia ús mailadres of per post. Dan allinne is
de koarting te ferkrijen. Derneist krije jo fan UBW 2 komumpsjebonnen.
It liket fier foarút, mar bestel de kaarten op tiid (foar 15 maaije), it soe spitich wêze dat jo
krekt te let binne. Wy soargje dat jo de kaarten krije en dan sjogge wy jo yn Dronryp efter de
Alde Wite om 20.30 ûre.
Mei freonlike groetnis,
Bestjoer Undernimmend Berltsum Wier
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik wol …………..kaart(en) ha foar 15 juni foar it Iepenloftspul “Terpwert”
Bedriuwsnamme: …………………………………..
Besoargje op adres……………………………………….
Stjoere nei Janneke Bergsma, Hofsleane 76, 9041 AT Berltsum
Of mail: info@jawistraining.nl
Oare plannen yn it kader fan foar de leden troch de leden
28 maaie komt Ria Algra útlis jaan oer it belang fan Social Media en it belang fan in webside
fan ús bedriuwen. De jûn is om 20.00 ûre yn it Heechhout. Komme, it wurdt ynteressant foar
eltsenien!! Ria: Besjoch dyn webside troch de eagen fan de besiker. Mear as in pear tellen
hat de besiker net nedich om te beslissen oft er bliuwt ja of nee. Dêrom is it tige wichtich
fuort en daliks dúdlik te meitsjen hokfoar probleem atsto oplost foar him of har. Gjin lange
ferhalen fan hoe goed atsto wol net biste. Mar hoe pakke pakke je it dan al oan? As
webredakteur en tekstskriuwer sil ik jimme dêr it ien en oar oer fertelle. Derneist lit ik myn
ljocht skine oer Social Media as Facebook en Twitter. Hoe kinst dy ynsette foar dyn bedriuw?
Op stapel: Duorseme Energymerk of ter wol: Duurzame Energiemarkt.
In wurkgroep is dwaande mei de tarieding. Wol jo bedriuw ek mei passende produkten/
ynformaasje op disse merk stean? Meldt jo oan by it bestjoer, by Rients Tijsma dy’t foarsitter
fan de wurkgroep is.

Dè Theatertsjerke van Noord-west Fryslân
Nu het voorjaar uitbarst in vele frisse kleuren kijken wij even terug op de afgelopen seizoenen
in de Theatertsjerke van Wier.
Acht maanden van activiteit. Na de restauratie en de officiële opening op 6 september 2012,
gingen de activiteiten meteen van start met een lezing van Maarten van Rossem op 7
september in een bomvolle theaterkerk. Er zijn lezingen geweest, zoals van Sieds Boersma
over vogels op Groenland, over sterren en het heelal door Hans Molema en over de werking
van hersenen en het verschil in leerprestaties tussen jongens en meisjes door drs. Lydia
Sevenster.
Verhalen werden opgehaald door Jan Arendz en Marijke Geertsma over hun vele jaren bij
Tryater, verhalen over mazzel en misêre door Sietske Ypenga met gedichten van Roeli
Walraven en Simy Sevenster met kerstvertellingen. Er draaide een film van de Haak van
Johannes Spyksma en vele films op een heus filmfestival gedurende twee dagen. Zeker voor
herhaling vatbaar. Er werd muziek gemaakt door leerlingen van muziekschool Muzarthe uit
St.-Anna en optredens van Bauke en Greetje de Groot, Grytsje Kingma, Rob du Jardin en
Truus de Vries. Muzikaal programma 'Rijk en beroemd' van Tseard Nauta en zoon.
Muziektheater met kunstexpositie van Baukje Fennema van Ithaka en Susan Dittler. Jazzvoorstelling op 14 februari, genaamd Jolly Falentino door Jolanda Miedema en Frits Verheij.
Jankobus Seuninga vulde een hele middag met o.a. Herman gaat naar Brada. Sexton Creeps
kwam met een bijzonder originele muziekvoorstelling geënt op een preek. Mannenkoor
Sjongendewiis uit Berlikum o.l.v. Jan Hoogterp en vrouwenkoor de Maria singers o.l.v. Piet
Vessies uit Menaam. Trekharmonikagroep Oostergo uit Grouw. Internationaal ensemble o.l.v.
Meindert Mak uit Berlikum, speelde muziek van Schubert/Matiegka, Paganini en Piazolla.
Heel bijzonder was het 'Art Appeldiner', dineren met kunst, waarbij de chef-kok Mattie van
Dijk ervoor zorgde dat niemand met ook nog maar een piepklein leeg plekje in zijn maag het
theater verliet.
De maandenlange expositie van de vrolijke en frisgekleurde schilderijen van Hilly
Stellingwerf uit Berlikum werd feestelijk afgesloten met genodigden.
De volgende exposante Mieke Vastrick, ook uit Berlikum, heeft nu haar schilderijen een plek
gegeven. Zij dienden als achtergrond bij de trouwerij op 8 mei van Wiebe-Jan de Jong met
Elske Zuidema. De eerste trouwerij in dit gebouw sinds 1951.
Wij danken de vele bezoekers die met ons hebben willen meegenieten van al deze mooie en
goede voorstellingen. Natuurlijk verwelkomen wij u van harte op onze volgende
voorstellingen in juni:
2 juni: Muziektheater: Bennie Huisman samen met Frederike Kleefstra: 'De Laitsjende
Wierheid'
9 juni: Theaterconcert van muziekgroep Rij12 uit Rotterdam
23 juni: Lezing 'Europa, succes of een ramp,' door voormalig militair Bauke Snoep uit Uden.

Deze beginnen allemaal om 15.00 uur en de entree is vastgesteld op 5 euro p.p.

Trottoirs Hôfsleane worden hersteld
In opdracht van de gemeente Menameradiel worden de trottoirs aan beide kanten van de
Hôfsleane de komende weken volledig hersteld. Uitritten worden verstevigd met dikkere
tegels en de trottoirpaden worden weer toegankelijk gemaakt. Een verbetering voor alle
aanwonenden en andere wandelaars.

Standhouders Midzomermarkt Berlikum gezocht
Op zaterdag 29 juni organiseert Sportclub Berlikum de eerste Midzomermarkt. Deze markt
zal plaatsvinden op en rond het nieuwe dorpsplein van 17.00 tot 21.30 uur. De markt bestaat
uit een braderie en rommelmarkt en zal muzikaal ondersteund worden. Daarnaast is er de
mogelijkheid tot het nuttigen van een hapje en een drankje.
Voor dit evenement zijn wij nog op zoek naar standhouders voor zowel de braderie als de
rommelmarkt. Geïnteresseerden kunnen voor 1 juni contact opnemen met Jaap Plekkringa op
telefoonnummer (06) 46 59 70 17.

Bloemenwinkel in Berltsum weer open
Vanaf 25 april kan men in Berltsum weer terecht voor bloemen, planten en snijbloemen.
Menita Dijkstra opende de winkel Fleurich Blommen en mear… In deze winkel zijn ook
leuke woonaccessoires en cadeautjes te verkrijgen. Het loont echt de moeite om eens een
kijkje te komen nemen. De winkel kunt u vinden in de voormalige bibliotheek naast de Spar.
Geopend van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en op zaterdag van 9.00 tot 16.00
uur. Maandag en woensdagmiddag is de winkel gesloten.

Mennonites in Berltsum op 8 & 9 juni
Zaterdag 8 juni is het weer zover, een bus vol Mennonieten doet Berlikum aan. Zij hebben
dan al het één en ander in Amsterdam bekeken waaronder ongetwijfeld het pas heropende
Rijksmuseum. En ze hebben een trip gemaakt door Menno’s land, met name Pingjum en
Witmarsum.
De groep telt deze keer veertig personen, inclusief de chauffeur. Leiding is deze keer in
handen van Wilmar Martin, ook hij is al vele malen in ons dorp geweest. En, hoe kan het
ook anders, John Ruth is weer van de partij. Niet voor niets kan hij zeggen: ”Coming to
Berlikum is like coming home” (In Berlikum aankomen is net zoiets als thuiskomen).
Aankomst is zoals gebruikelijk in de namiddag op zaterdag 8 juni. De exacte tijd hopen
we nog door te geven via de website en telefonisch aan de gastgezinnen.
Een verzoek namens de commissie voor de Mennonites (Onijdes Sijtsma en Frederika
Hiemstra). Als u toezegt één of twee gasten in huis te nemen voor ‘bêd en brochje’ , doe
dan uw toezegging gestand. Natuurlijk kunnen zich onverwachte situaties voordoen, dat
is begrijpelijk. Maar het zou vervelend zijn als mensen op de laatste dag of zelfs het
laatste ogenblik afzeggen.
Zondag 9 juni is er een gezamenlijke dienst van gasten en gastgezinnen in de Berltsumer
Fermanje. Zoals bekend kunnen de Amerikaanse doopsgezinden prachtig vierstemming
zingen. Zij gaan zeker weer het één en ander laten horen! Voorganger in genoemde dienst
is zr. Tineke Huying-Zijlstra. Aanvang 9:30 uur, komt allen!
Bernard Posthumus

Uitverkoop voorjaarsmode op 13 juni voor alle belangstellenden!
Op 13 juni is de uitverkoop van de voorjaarsmode van Marion Mode is te bewonderen in
Berlingastate, Hofsleane 30A te Berltsum. De modewinkel aan huis betreft mode voor 55+. Er

is gelegenheid om de kleding te passen. Een mooie en gezellige gelegenheid om dicht bij huis
de uitverkoop van de voorjaarscollectie te bewonderen en eventueel te kopen.
We hopen u te zien!
Op een rijtje:
Wat
: Uitverkoop voorjaarsmode Marion mode
Plaats
: Berlingastate, Hofsleane 30A te Berltsum
Datum
: Donderdagochtend 13 juni 2013
Tijd
: 10:00 – 12:00 uur
Kosten
: toegang is gratis

Piippraat
Toiletpapier actie
De vrijwilligers van It Piipskoft zijn in de week van 15 t/m 19 april bij u aan de deur geweest
om toiletpapier te verkopen. Met als doel om onze kas aan te vullen en zo door te kunnen
gaan met het organiseren van diverse activiteiten. Heel veel leuke reacties hebben we
gekregen; verbazing en spontane lachuitbarstingen van mensen die ons hebben gesteund. In
menig huishouden ligt er nu een pak ‘Piipskoft’ toiletpapier in het toilet!
Middels deze weg willen wij iedereen bedanken die mee hebben geholpen aan deze actie,
zowel de kopers als de verkopers!
Koninginnedag
In samenwerking met Oranje Nationaal hebben wij met Koninginnedag weer een aantal leuke
activiteiten voor de kinderen en jongeren kunnen opzetten. Zo trok het King-Kong spel
ontzettend veel bekijks door jong en oud. Een spel waarbij de deelnemers aan elkaar zaten
vastgebonden met een elastiek en punten moesten verzamelen door het pakken van bananen
en kokosnoten. Kracht en behendigheid kwamen goed van pas bij deze fysieke uitdaging. Ook
erg in trek was het mega twisterspel waarbij menig deelnemer zijn of haar lenigheid goed kon
testen. De hele dag stonden er vrijwilligers klaar om te schminken of het haar te versieren met
mooie kleuren haarspray. Tot slot hebben Sander Born en Cheyenna Luistra nog een mooie
prijs gewonnen bij de stoepkrijt wedstrijd.
Avond vierdaagse 2013
Dit jaar organiseert It Piipskoft op 4, 5, 6 en 7 juni weer de jaarlijkse avond vierdaagse.
Iedereen, jong en oud, kan weer kiezen uit mooie routes van vijf of tien kilometer om
uiteindelijk die felbegeerde medaille in ontvangst te kunnen nemen. Zoals veel
avondvierdaagse organisaties is ook It Piipskoft aangesloten bij de KNBLO-NL
(wandelsportorganisatie Nederland). Deze landelijke organisatie is betrokken bij de opzet van
ruim 300 avondvierdaagsen. Omdat wij elk jaar tegen hogere contributie en andere kosten
aanlopen, hebben wij besloten om het inschrijfgeld dit jaar naar € 5,00 p.p. te verhogen.
Een extra positieve draai aan de avond vierdaagse geven?
Laat je sponsoren door familie of vrienden en zamel hiermee geld in voor een zelfgekozen
goed doel! Meld je hiervoor aan via contact@piipskoft.nl.

Op dinsdag, woensdag en donderdag kan er gekozen worden om 5 of 10 kilometer te lopen.
Op vrijdag gaan wij de week afsluiten met een gezamenlijke loop met alle deelnemers, de
kleuters en het korps, om vervolgens samen te komen in ’t Centrum voor de uitreiking van de
medailles. Zoals u van ons gewend bent worden dan ook de prijzen uitgereikt voor de jongste
en de mooist verklede deelnemer!

Cultuurhistorische Fietsroute Menameradiel
Bitgum, 08-04-2013
De Cultuurhistorische Fietsroute door Menameradiel is ontstaan op initiatief van acht
verenigingen van dorpsbelangen in de gemeente Menameradiel. Deze fietstocht van ongeveer
45 km. laat u genieten van prachtige dorpen, mooie staten en stinsen en natuurlijk het weidse
terpen-landschap van de gemeente Menameradiel. De route is aangegeven door middel van
speciale bordjes. Langs de route zijn informatiepanelen geplaatst met daarop tekst en uitleg
over de historie van die omgeving of plaats. De route heeft als start en eindpunt Leeuwarden,
maar de route kan in bijna alle dorpen in Menameradiel gestart worden.
Een boekje met een volledige routebeschrijving en nadere informatie is voor € 3,50 te
verkrijgen bij onder andere:
- de balie van het gemeentekantoor in Menaam
- bakkerij Huizinga Greatebuorren 8 in Menaam
- het VVV-kantoor in Leeuwarden
Het distributieadres van de boekjes is mevr. Willie Runia Fûgelsang 18, 9041 CW Berltsum,
tel. (0518) 46 18 15.
Inmiddels is de route al weer 10 jaar oud is (geopend op 5 oktober 2002) en wordt nog steeds
door een werkgroep in stand gehouden. De route is de laatste jaren aangepast en uitgebreid,
denk aan stuk Marsum-Ingelum en in Berltsum de route door het Hemmemapark.
De werkgroep heeft er mede voor gezorgd dat in de NW-tangent een extra kunstwerk in de
route is aangelegd bij Cleyn Alsert (route Ingelum-Bitgummole). Het plan is dat dit werk
officieel voor de zomer voltooid is, echter doorgang is nu al mogelijk.
De werkgroep draagt zorg voor het in stand houden van routeborden en panelen en overlegt
met de gemeente over al of geen beweiding van schapen langs de route. Maar bovenal willen
wij deze unieke fietsroute promoten bij de inwoners van de gemeente Menameradiel en de
toeristen die hier vertoeven.
De werkgroep wenst u allen veel fietsplezier langs de cultuurhistorisch fietsroute!
Namens de werkgroep, Koba Sybrandi

Opfriscursus Scootmobiel rijden
Als scootmobielrijder veilig in het verkeer

Palet, Stichting Welzijn Middelsee, Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) en
Gemeente Menameradiel in samenwerking met Lammert de Vries en Veilig Verkeer
Nederland organiseren een opfriscursus voor scootmobielrijders.
De cursus wordt gehouden in Berltsum en is opgedeeld in twee middagen namelijk,
dinsdagmiddag 11 en 18 juni. De nieuwe verkeersregels en behendigheidsvaardigheden staan
centraal om scootmobielrijders veiliger aan het verkeer te laten deelnemen.
Het verkeer wordt steeds drukker, verkeersdeelnemers ongeduldiger en verkeersregels
wijzigen. Scootmobielrijders voelen zich hierdoor steeds minder veilig in het verkeer. Men
besteedt tijdens de opfriscursus aandacht aan hoe scootmobielrijders veilig deel kunnen
nemen aan het verkeer. Praktijkdocenten van SVB analyseren samen met de
scootmobielrijders ter plekke diverse verkeerssituaties en leggen uit hoe de deelnemers het
veiligst kunnen rijden tijdens de rit door Berltsum en omstreken. Rond het Dorpshuis it
Heechhout in Berltsum wordt een behendigheidstest uitgezet zodat deelnemers met eigen
scootmobiel kunnen oefenen of een ander model kunnen testen.
De middagen beginnen om 14.30 uur in dorpshuis It Heechhout te Berltsum, Sportleane 5.
De kosten voor de opfriscursus zijn € 3,00 per persoon.
Deelnemers kunnen zich voor 3 juni opgeven bij het KlantAdviesCentrum van Palet telefoon
(0900) 321 321 3.
Kofjemoarn Berltsum
De laatste woensdag van de maand organiseert St. Welzijn Middelsee een kofjemoarn voor
55-plussers. Deze kofjemoarn vindt plaats in de grote zaal van het Groene Kruisgebouw van
10.00 – 11.30 uur in Berltsum. De kosten hiervoor zijn € 1,50 per persoon.
Tijdens de kofjemoarn is het de bedoeling dat er zo nu en dan een gastspreker langs komt of
dat er een activiteit wordt gedaan. Tussendoor is er volop tijd om even met uw buurvrouw of
buurman te praten.
De eerst volgende keer is op woensdag 29 Mei. Tijdens deze morgen begroeten we
mevrouw H. Snippe uit Leeuwarden. Zij komt niet alleen want ze neemt haar
blindengeleidenhond Kjeld mee. Begrijpelijk, want mevr. Snippe is blind en zal ons, op haar

vertrouwde sprankelden wijze, informeren over haar leven en de plaats die Kjeld hier in heeft.
Ook vertelt zij hoe een hond een goede blindengeleide hond wordt.
Kofjemoarn
Tijd
Plaats
Kosten

:
:
:
:

Woensdag 29 mei 2013
Aanvang 10.00 uur.
Groene Kruis gebouw
€ 1.50 per persoon

Wilt u meer informatie of heeft u ideeën? Of staat u open voor deelnemers aan de kofjemoarn
en mogen we eens bij u op locatie komen? Dan kunt u contact opnemen met Sieta Kuipers,
ouderenwerker van Stichting Welzijn Middelsee, (0518) 46 08 05, e-mail:
s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl.

Nieuws van OBS Lyts Libben
Op woensdag 3 april kregen OBS Lyts Libben en CBS De Fûgelsang gezamenlijk een
rondleiding door de Brede School. De nieuwe locatie vraagt nog wel de nodige
verbeeldingskracht maar het ziet er allemaal groots uit.
Op 10 april was het weer zover, het gemeentelijke
schoolvoetbaltoernooi te Schatzenburg.
Omdat het jongensteam het in de zaal had geschopt
tot de Provinciale Kampioenschappen, en daar heel
goed heeft gepresteerd, was de verwachting voor dit
toernooi dan ook hoog. De tegenstand bleek sterker
dan verwacht en een derde prijs was het resultaat.
Ook hier mogen jullie best tevreden mee zijn lijkt
me. Jullie hebben heel leuk en goed gespeeld en laten
zien dat jullie inzicht hebben, dat telt ook mannen!

+

Ook de meiden van Lyts Libben hebben zich kranig geweerd! Er werden 2 wedstrijden
gewonnen, 2 gelijk en maar 1 verloren! Ook hier zag je dat de intentie er vaak wel was maar
dat de techniek het soms een beetje liet afweten. Wees trots op jullie team, samenspel kan
meer betekenen dan een prijs!

De kinderen van OBS Lyts Libben hebben op 12 april, net als de kinderen van de Fûgelsang,
de straten van Berlikum weer een beetje netjes gemaakt. De kinderen kregen om de beurt een
grijper en iedereen droeg ‘tandartshandschoenen’ voor de hygiëne. Een aantal kinderen droeg
gele vestjes van ‘de Himmelwike’ zoals u kunt zien op de foto. Deze actie wordt in de gehele
gemeente Menaldumadeel gehouden. Bedankt allemaal voor jullie inzet!

Meer foto’s te zien op onze website www.obslytslibben.nl

Fertelling Gjalt de Groot
Op Freed 24 maaie 2013 om 20.00 oere wurdt der yn de Maria Tsjerke fan Boer in fertelling
hâlden troch in wiere fjildman en skriuwer, Gjalt de Groot
Gjalt de Groot werkte als voorlichter en was varkensboer. Ook was hij bestuurlijk actief,
waaronder voorzitter van de BFVW. Sinds hij is gestopt als boer is hij onder andere
weidevogelbeschermer en houdt hij zich bezig met het schrijven van boeken, vissen en paling
roken. In 2009 publiceerde hij "De jonge aaisiker fan Luctor et Emergo".
In dit boek schrijft hij over het type boerenleven dat honderden jaren heeft bestaan maar in de
jaren 60 verdween. Het "aaisykjen" loopt als een rode draad door het verhaal. Gjalt de Groot

laat zien dat aaisykjen niks te maken heeft met eieren rapen maar alles met het historisch
besef en liefde voor de natuur.
In "It swetshok" staat wat riet tegen de muur, hangen wat palingfuiken tegen de wanden en
een oude schoolplaat met vissen hangt erbij. Een paar polsstokken en een oude snoekhengel
hangen tegen het plafond. Een paar eendenkorven liggen in de hoek en op een plank staan een
paar flessen drank plus wat andere attributen met een eigen verhaal. Dit is de plek waar
zomaar wat smeuïge verhalen kunnen bovendrijven. Een aantal van deze verhalen is in het
boek "It swetshok" gebundeld.
In zijn boek "It leste aai" kijkt hij terug op belangrijke zaken in zijn leven: het leven als een
boer en het leven als een "aaisiker". Hij beschrijft hoe het is om varkensboer te zijn in
Dongeradeel, het land van de landhouderijen en veehouderijen. Het is een verhaal over de
strijd om het hoofd boven water te houden, een strijd tegen mensen en ziektes. De passie voor
het veld en het "aaisykjen" maakt dat hij "de kop derfoar hâld". Op aanstekende wijze vertelt
hij over het wonder van het ei, de schoonheid van het veld. Hij geeft inzicht in de rituelen van
de "aaisikersclub"en haalt met smaak anekdotes aan.
In tige noflike jûn mei skriuwer en ferhaleferteller Gjalt de Groot. Sûnt er net mear buorket is
er poldermûnder en greidefûgelbeskermer en hâldt er him dwaande mei skriuwen, fiskjen,
ielrikjen en einekoerflechtsjen.
Plak;
Tiid;
Yntree;
Opjaen;

Maria Tsjerke yn Boer
24 maaie fanôf 20.00
€5 inclusief consumptie
(06) 30 13 92 60

Zingen in Menaam
De Schola Cantorum Mistúra en het Seizoenenkoor zongen op 13 april in Joure tijdens het
concours/zangersfeest van de Bond van Zangkoren in Friesland. De SCM zong in categorie A
en behaalde 194 punten; het Seizoenenkoor zong in categorie B en behaalde 212 punten. Het
was een prettige en leerzame, maar zeker ook gezellige bijeenkomst.
Het Klassiekkoor sloot op 21 april het Mendelssohnproject af met een concert in Deinum. Het
vrouwenkwartet “Femm’tet” zingt, evenals het Vocaal ensemble “Musica Maria” tijdens de
Stipelrûnte (organisatie: Keunstwurk) op 25 mei aanstaande.
Op 23 juni staat de Schola Cantorum Mistúra, tijdens een speciale kerkdienst, stil bij het
koperen koorjubileum; uitgevoerd wordt, naast de liturgische gezangen van die zondag, de
Missa Frysia, een Friestalige Mis, van Piet Vessies. Na afloop van de kerkdienst is er een
gezellig samenzijn. De voorbereidingen voor het koperen koorjubileum van het
Seizoenenkoor zijn zowel muzikaal als ook organisatorisch in volle gang. Dit concert staat
gepland in het najaar, op vrijdag 8 november en krijgt een Italiaanse tint.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze concerten en andere activiteiten, of wellicht
zelf meezingen? Stuur dan een e-mail met uw verzoek naar info@dezangbodem.nl. Bellen
kan ook: 0518 - 45 17 04 / 06-22 65 08 24. Op onze website www.dezangbodem.nl vindt u
verdere informatie.
Agenda
25 mei - Stipelrûnte: korenfestival georganiseerd door Keunstwurk
Voor meer informatie, zoals het korenrooster: www.keunstwurk.nl/muziek
23 juni 11.00 uur - Viering rond het 12½ jarig bestaan van de Schola Cantorum Mistúra in de
St. Bonifatiuskerk, Bonifatiusplein 20, Leeuwarden
8 november - Jubileumconcert Seizoenenkoor vanwege het 12½ jarig bestaan
Verdere informatie volgt

Open repetitie Noordijper Kamerkoor
Maandag 27 mei in ‘de Weme’
Wanneer u zin heeft om een uurtje mee te zingen of te luisteren naar de 4-stemmige koorzang
van het Noordijper Kamerkoor bent u van harte welkom op maandag 27 mei a.s. in ‘de
Weme’ (Mieddyk 3) in Menaam. Vanaf 19.45 uur is er een gratis toegankelijke en open
repetitie. U kunt hier binnenlopen en vertrekken wanneer het u uitkomt.
De bijeenkomst wordt georganiseerd om dit koor wat meer bekendheid te geven bij de
inwoners van Menaam en omgeving.
Het Noordijper Kamerkoor werd in 1992 opgericht in Dronrijp (de naam verwijst naar het
anagram in de Anton Wachterromans van Simon Vestdijk). Onder leiding van de enthousiaste
dirigente Martijn van Dongen wordt wekelijks op maandagavond in “de Weme” gerepeteerd.
Jaarlijks wordt een concert verzorgd. Recent nog zeer succesvol in de kerk van Tzum en in
het najaar volgt een optreden in Drachten. Het repertoire bestaat uit klassieke muziek in de
breedste zin van het woord. Het koor bestaat momenteel uit 6 sopranen, 6 alten, 3 tenoren en
3 bassen maar er wordt gestreefd naar een wat ruimere bezetting. Vooral de goede onderlinge
sfeer wordt geroemd en belangrijk gevonden voor het zangplezier en de kwaliteit van de
uitvoering!
Wij hopen u op 27 mei te mogen ontmoeten. U kunt ook telefonisch informatie verkrijgen bij
de bestuursleden Wil van der Molen 058-2670431 en Johan de Lange 058-256 20 00.

Kinderkleding- en speelgoedbeurs Bitgummole wederom geslaagd!
Zaterdag 20 april vond in de Molewjuk te Bitgummole de tweede gebruikte kinderkleding- en
speelgoedbeurs plaats. Dit keer lag het accent op voorjaars-/zomerspullen. Deze vonden gretig
aftrek. Misschien mede door het heerlijke voorjaarsweer deze dag?!

Bij het openen van de deuren om half tien was er een mooie stroom bezoekers en de sfeer zat
er meteen goed in. De zaal was overzichtelijk ingericht en alle spullen lagen of hingen netjes
gesorteerd.
Dankzij een groep enthousiaste inbrengers was er weer een ruim assortiment spullen. Van
zwembroek tot zomerjas en van t-shirt tot slippers. Ook in speelgoed was er voldoende keus.
Fietsjes, schommels, loopauto’s, boeken, DVD’s, etc. Voor ieder wat wils! Menigeen verliet
de Molewjuk dan ook met een tas vol aankopen en een tevreden gezicht.
Het doel van de beurs was geld inzamelen voor stichting ABA uit Franeker. Deze stichting zet
zich in voor het verbeteren van de leefomstandigheden op het Indonesische eiland Nias. ABA
betekent letterlijk “Voor het dorp”. Op dit moment wordt gewerkt aan het opzetten van een
drinkwaterbedrijf op Nias. De opbrengst van de beurs betekent weer een klein stapje
dichterbij de realisatie van dit project. Voor meer informatie over stichting ABA bekijkt u de
website: stichting-aba.blogspot.com.
We willen iedereen die op welke wijze dan ook een steentje heeft bijgedragen aan de beurs
heel hartelijk bedanken! Zonder jullie medewerking/inbreng was het onmogelijk geweest om
deze dag te organiseren.
Op zaterdag 28 september volgt de herfst-/wintereditie van de beurs. Wij hopen dat we dan
weer op zoveel enthousiasme mogen rekenen! Elizabeth Schaaf-Westra en Marian Westra

