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“DIE TWA” Frysk en Fruitig in muzikale achtbaan
Al enkele jaren gaat het zeer voorspoedig met de muzikale carrière van het duo Krijn
Jacob Dijkstra en Jacob Dijkstra van “DIE TWA”. Uniek daarbij de vele overeenkomsten
tussen deze beide artiesten. Daar zijn de gelijke achternamen, de gedeeltelijk gelijke
voornaam en hieraan toegevoegd ook nog de vele jaren dat beiden in de Jacob van
Tuinenstraat (alweer Jacob) woonachtig zijn geweest. Bekend van feestjes en partijen,
dorpfeesten en Hollandse muziekfestivals timmeren de beide heren steeds nadrukkelijker
aan de weg. En nu daarbij ook het uitbrengen van de eigen nummers en de daarbij
behorende clips hun weg vinden in hitlijsten en YouTube registraties lijkt hun nog prille
loopbaan in een stroomversnelling te komen. Twee nuchtere en vrolijke jongemannen
met een groot hart voor muziek en sfeer zetten Berlikum en Friesland op de lichtvoetige
muzikale kaart. Jacob Dijkstra noemt het treffend “Neat oan de hân muzyk”, daarbij
onderstrepend dat het vooral gezelligheid moet brengen en enthousiasme moet
uitstralen.
Niet alleen het zingen van de geijkte “evergreens”, “alle dertien goed!” en “toppers van
toen” komen bij hun optreden aan bod, ook is er een succesvolle start gemaakt met het
uitbrengen van eigen nummers. Hun eerste single “Asto mar by my bist” gaf meteen al
blijk van hun “songwriters” kunsten. Een prima melodie en een prachtig geschreven tekst
met daarbij de nodige verpakte humor én met als resultaat een notering in de Hollandse
single top 100 (hoogste positie 48e!). Het geeft dan ook een gevoel dat naar meer
smaakt! En dat gevoel is er in de vorm van de nieuwe single “Famke fan myn dreamen”,
opgenomen in Sans Souci in Berlikum. Vele vrienden, familie en bekenden uit alle
leeftijdscategorieën gaven hierbij “acte de presence”, met daarbij de “ouderen” achterin
de zaal en voor de camera veelal onzichtbaar, meer onder de noemer “morele steun”.
Wederom een nummer met hitpotentie en de nu al vertoonde clip op YouTube zal
ongetwijfeld de bekendheid vergroten. Hun platencontract bij “Dieseljoy” is daarbij
alweer een stap in de goede richting.
Het typerende beeld van Jacob achter de keyboard en de beweeglijke Krijn Jacob aan het
front. Er is een goede klik en dat zie je terug in de clips en tijdens de optredens. Krijn

Jacob kan dit alleen maar beamen:“We fiele inoar goed oan en binne hiel bêst op inoar
ynspile. As je sa faak meiinoar op paad binne moat it fansels ek goed passe.” Krijn Jacob
is van oorsprong Beetgumer maar samen met Renea alweer geruime tijd naar
tevredenheid inwoner van Berlikum.
Zoals vermeld mag Jacob Dijkstra er graag de typering “Neat oan de hân” muziek aan
geven maar een mooie variant heeft hij ook nog wel voor handen. Ik siz ek wolris “Frysk
en fruitig”. Der moat wat swung yn sitte. We boekelje sa moai wat troch en it giet noch
altyd om de wille dy‟t wy mei ús muzykmeitsjen hawwe, mar it wurd sa staadichoan
allegear wat mear profesjoneel.” Ambities zijn er volop en de agenda is vanaf hun
debuutjaar met “DIE TWA” in 1995 alleen maar voller geworden met optredens.
“Kommend foarjier hoopje wy mei ús earste album te kommen. Krijn Jacob en ik
“brainstorme” dan wat mei de nûmers, de ideeën derby en sa komme wy ta in
einresultaat.” Ook hun nieuwe nummer “Famke fan myn dreamen” staat nu op de
drempel van de single top 100 en wordt zoals dat zo mooi heet, goed ontvangen. “Wy
krije der in protte goede reaksjes op en de single wurdt ek faak “delhelle” fan de
computer. Ek is YouTube fansels in prachtich medium om faaks besjoen te wurden.”
Jacob had het gevoel voor muziek in zijn genen en enkele basisbeginselen van Rienk
Schroor ‟s keyboardlessen, maar vooral de deskundige muzieksessies van Frans Zwart
voor het kerkorgel (Jacob speelt nog steeds in de Kruis en Koepelkerk) hebben met zijn
aangeboren talent een stevige basis gelegd. De Keyboard in huize Dijkstra was dan ook
heel goed aan hem besteed. Maar ook aan de nodige humor heeft het Jacob nooit
ontbroken. “Frans is hiel perfeksjonistysk, en dat is goed fansels. En doe‟t ik foar it earst
yn tsjerke spylje mocht fan Frans, ûnder de kollekte, die ik op de “generale repetysje”
opsetlik net sa goed myn bêst. Frans siet der doe bot oer yn mar ik hie it wat foar de
grap dien want yn de tsjinst wie der neat mear oan de hân en ha ik lekker spile.”
We gaan de komende jaren ongetwijfeld nog veel horen van “DIE TWA”, want er zit
muziek in dit duo! En hoewel nieuwe singles, een platencontract en clips het
professionele karakter en ontwikkeling van het duo aantonen zal voor Krijn Jacob en
Jacob het plezier van muziek maken altijd vooropstaan.

Benefietconcert KiKa
Wij, chickies voor KIKA organiseren op zondag 30 augustus een benefietconcert voor
stichting KIKA!, kinderen kanker vrij! Nederlandstalige artiesten die belangeloos
meewerken zijn: Ricky, Nadia Stylow, Twan Lijten en Anne Rodenburg (imitator Andre
Hazes).
Het feest barst los om 15.00 uur en eindigt ongeveer 20.00 uur. Het vindt plaats in
de TDF te Berlikum en de zaal is open om 14.30 uur.
Voorverkoop bij Keunst en Kids in Berlikum en Expert Meyer in St.Annaparochie. Voor
meer informatie kijk op chickies-voor-kika-hyves.nl. We hopen jullie allemaal te mogen
zien op 30 augustus, Tot Dan!
Chickies : Douwina Vrij, Jolanda Nauta, Eelkje Woudstra en Sjoukje Baarda

Ik jou de pin troch,
een bijdrage van Doetie de
Vries
En dan krijg je de pen …. Een hele
eer maar wat zal ik schrijven?
Ik ben niet het type dat vooraan
staat en haar verhaal overal kwijt
moet. Toch ben ik een redelijk
bekend gezicht in het dorp. Jaren
was ik immers “de mevrouw van de
bibliotheek”. Vooral de jeugd
fluisterde regelmatig deze woorden
als ze met mem of heit mij
tegenkwamen in het dorp. En die
“mevrouw” ben ik nog steeds, al
werk ik niet meer tijdens de
openingsuren van de bibliotheek
van Berlikum. Ik ben nu teamleider
binnen de bibliotheken van
NoordWest Fryslân en ben
verantwoordelijk voor het reilen en
zeilen van de bibliotheken in
Menaldumadeel en op het Bildt. Een
baan die me op het lijf geschreven
is. Voor een deel heb ik contact met
de klant; een stuk dienstverlening.
En voor een deel is het werk achter
de schermen; organiseren en
plannen.
Ik heb iets met het boek. Dat had
ik al toen ik als jong meisje naar de bibliotheek van Bolsward ging. In die stad ben ik
opgegroeid. Met boeken gaat er een andere wereld voor je open. Ik las alles wat los en
vast zat en werd op woensdagmiddag voorgelezen door de jeugdbibliothecaresse.
Voorgelezen worden blijft je bij; die knusse momenten waarop je meegenomen wordt in
het leven van de hoofdpersonen van het boek en de avonturen die ze beleven. Na mijn
Atheneum opleiding in Sneek, met alle talen in het pakket waardoor ik grote
boekenlijsten kon afwerken, ben ik een studie begonnen aan de Bibliotheek en
Documentatie academie. Tijdens mijn studie zag ik wat er allemaal bij komt kijken
voordat er ook maar één boek op de plank staat. Ook werd de nadruk gelegd op het
bijhouden van de informatiestroom, je moest overal iets vanaf weten. Dat maakt het
vakgebied erg breed.
Ik lees allerlei boeken maar hou toch wel het meest van goed geschreven thrillers, het
liefst met verrassende wendingen die je op het verkeerde been zetten. Een goede tweede
en derde zijn literatuur en psychologische romans. Ook films zijn favoriet bij mij. In ons
huis aan de Meseame bekijken we regelmatig films. Omdat ik deel uitmaak van een
mannengezin (3 zonen op de bank; Bouke Pieter, Meindert Jan en Rinke Geert) zien we
veel thrillers, science fiction en avonturen films. Ook spannende boekverfilmingen zijn
populair. Romantische films werden afgekeurd maar nu één van de zonen een vriendin
(Simone) heeft krijgen wij dames meer invloed op de keuze.
Baan en gezin slokken veel van mijn tijd op, zeker nu de zorg voor het gezin, huis en
tuin alleen op mijn schouders rust. Na het, binnen vier maanden, overlijden van Jan
(mijn man), zijn broer Harry en mijn schoonzusje Josiena moest ik zelf weer richting
geven aan het leven. Dat vraagt veel energie. Hoe je in het leven wilt staan en welke
kant je op wil werpt je terug op jezelf. Dat gaat niet zonder slag of stoot en ook niet van
de één op andere dag. Het verdriet en gemis gaan niet over, dat gaat in het rugzakje
mee. Maar het leven neemt je ook weer mee en brengt je nieuwe uitdagingen, een
opnieuw genieten van andere dingen. Het wordt nooit meer zoals daarvoor maar anders.

Daar heb je mensen bij nodig: je kinderen, vrienden, familie, collega‟s en andere mensen
die op je pad komen.
De tijd die overblijft gebruik ik o.a. om naar (klassieke) muziek te luisteren, op het
voetbalveld de jongens aan te moedigen, met vrienden uitstapjes te maken naar het
theater, bioscoop of een concert. Of zo maar een reisje naar een bestemming.
Verder maak ik deel uit van de leesgroep van Berlikum. Ondertussen is er een tweede
groep gestart en staat er misschien een derde op stapel. We lezen in het winterseizoen 4
titels en komen bij elkaar om het boek te bespreken. Zo lees je boeken die je anders niet
zo snel zou pakken.
Ook heb ik zitting in de werkgroep Brede School Berlikum. Het stond een tijdje op een
laag pitje maar is nu weer actueel. Wat zou het fijn zijn voor het dorp als er een gebouw
komt te staan waarin allerlei instanties met elkaar samenwonen maar vooral met elkaar
samenwerken. Instanties die elkaar steunen en versterken in de zorg rond het kind in de
breedste zin van het woord.
In een kort stukje iets vertellen over jezelf valt nog niet mee. Ieder mens kan immers
een boek schrijven over zijn of haar leven!
De pen wil ik graag overdragen aan Meindert Mak. We hebben al heel wat gesprekken
gevoerd over de Brede School, voetbal, bibliotheek, aardwarmte, de kas en het leven in
het algemeen en in het bijzonder. Wil je ook een klein kijkje in jouw leven geven?
Met vriendelijke groet,
Doetie de Vries

WOM tefreden oer opbringst kollekte
De WOM is bot te sprekken oer de opbringst fan de kollekte fan begjin april yn alle
doarpen fan de gemeente. In 140 kollektanten wurken mei om € 7169.02 by mekoar te
bringen; goed € 800,- mear as ferline jier! De leden fan de WOM binne fan doel it jild te
brûken yn Roemenië, mar ek foar it nije inisjatyf fan dokter Jan Willem Langendijk fan
Bitgummole yn Súd-Afrika. In bydrage fan € 2000,- giet nei it projekt Daya Pertiwi,
earder troch de WOM opset yn Yndonesië. Mear ynformaasje oer de WOM, bygelyks oer
de opbringst fan de kollekte yn jo eigen doarp stiet op www.menaldumadeel.nl ûnder
„welzijn‟. Foar ynformaasje 058 2541542 skilje kin ek.

Vrijwilligerscentrale Menaldumadeel, Steunpunt voor vrijwilligerswerk en
mantelzorg
Officiële opening donderdag 24 september
Het steunpunt voor vrijwilligerswerk en mantelzorg, de Vrijwilligerscentrale
Menaldumadeel is met ingang van maandag 17 augustus in het Groene Kruisgebouw
gevestigd. De officiële openingshandeling wordt verricht op donderdagmiddag 24
september door wethouder Ineke Verdoner om 15.00 uur, waarbij u van harte
uitgenodigd wordt. Inwoners en organisaties die met vrijwilligers werken, maar ook
individuele bewoners kunnen bij deze nieuwe faciliteit terecht met vragen over
vrijwilligerswerk en mantelzorg. Naast bemiddeling van vrijwilligers naar organisaties is
het geven van advies en ondersteuning een belangrijke taak van de
Vrijwilligerscentrale Menaldumadeel.
Bij de Vrijwilligerscentrale kunt u terecht voor informatie en advies over:
-Bemiddeling tussen vraag en aanbod;
-Deskundigheidsbevordering;
-Rechten en plichten van vrijwilligers;
-Promoten van vrijwilligerswerk.

De vrijwilligerscentrale is er voor:
-Iedereen die zich wil laten inschrijven als vrijwilliger;
-Organisaties die met vrijwilligers werken;
-Iedereen die al vrijwilligerswerk verricht.
Ongeveer een kwart van de Nederlanders doet vrijwilligerswerk. Dat betekent dat er in
de
gemeente Menaldumadeel ruim 3500 vrijwilligers actief zijn in sport, zorg, welzijn,
politiek,
kerk, onderwijs en cultuur. Velen zijn zich er niet eens van bewust dat ze vrijwilliger zijn,
zij doen dat gewoon. Voor veel mensen is het vanzelfsprekend om bardiensten te draaien
bij de voetbalvereniging, collecte te lopen voor een goed doel of in een
activiteitencommissie
te zitten. Vrijwilligerswerk draagt bij aan de kwaliteit van onze samenleving. Zonder
vrijwilligers is er voor iedereen die zin heeft om de handen uit de mouwen te steken.
Leeftijd
en diploma‟s zijn niet belangrijk. Het gaat om inzet, enthousiasme, betrokkenheid en
plezier
in het werk. Vrijwilligerswerk past bij iedere agenda. U bepaalt zelf hoeveel tijd u wilt
besteden en voor welke periode. Een voorbeeld die de Vrijwilligerscentrale
Menaldumadeel
aangeeft, is de mantelzorger die voor een aantal uren per dag voor langere tijd een
gehandicapt kind verzorgt of een buurman die ongeneeslijk ziek wordt. Of u verzorgt uw
partner die Alzheimer heeft. Dikwijls bent u de mantelzorger zonder dat u het beseft.
U doet het gewoon. Het leven verandert door het geven van zorg. Mantelzorgers zitten
vaak in een dubbelrol. Zij zijn vooral zorgverlener maar kunnen, als zij overbelast of
zwaarbelast raken zorgvrager worden. Als mantelzorger kun je niet zomaar stoppen. Het
is van belang op tijd uw grenzen aan te geven, hulp te vragen en tijd voor uw zelf te
nemen.
Bij de Vrijwilligerscentrale kunt u terecht voor advies, informatie en om ondersteuning
te vragen. De Vrijwilligerscentrale is een onderdeel van Stichting Welzijn Middelsee
en is gevestigd in het Groene Kruisgebouw, Sportleane 7 te Berlikum, tel. 0518-462363.
Het inloopspreekuur is op dinsdagmorgen van 9.00-12.00 uur en de contactpersoon is
mevrouw Koos Pot en zij is mobiel bereikbaar op 06-12161610.
Hieke Osinga-Greidanus

De Wmo in Menaldumadeel: van beleid naar uitvoering
De Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. De gemeente is
verantwoordelijk voor de uitvoering van die wet. Een aantal onderdelen daarvan heeft de
gemeente uitbesteed aan de dienst SoZaWe noardwest Fryslân, namelijk de
huishoudelijke verzorging en de voorzieningen (bijvoorbeeld rolstoel, scootmobiel,
woningaanpassingen). De gemeente heeft beleid ontwikkeld voor de informatie- en
adviesfunctie, vrijwilligerswerk en mantelzorg.
Uitgangspunten voor het beleid
De uitgangspunten voor dat beleid zijn:
 dichtbij de mensen
 gebruik maken van wat er al is en van wat goed is
 maatwerk bieden
 de Wmo gaat over iedereen (jong, oud, alleen, gehandicapt, enzovoort)
 duurzame vorm van samenwerking realiseren
Omtinkers
Om een goede informatie- en adviesfunctie te creëren willen we in Menaldumadeel
werken met omtinkers. Omtinkers zijn professionele mensen die nu al als klantadviseur

in onze gemeente werkzaam zijn. Deze mensen, die verbonden zijn aan verschillende
organisaties, willen we in een omtinkersteam bijeenbrengen. Op die manier brengen we
de maximale kennis bijelkaar. Vragen over wonen, welzijn en zorg kunnen straks gesteld
worden bij de omtinkers. Zij kunnen die vragen of direct beantwoorden of ze zorgen
ervoor dat er zo snel mogelijk een antwoord komt. Bovendien proberen ze ook samen
met degene die de vraag stelt een oplossing te zoeken. De omtinkers werken op een
persoonlijke manier en zullen een bezoek afleggen om een vraag helemaal goed in beeld
te krijgen.
Verbinding met vrijwilligers
In onze ogen kunnen de omtinkers niet zonder vrijwilligers. De omtinkers zullen
oplossingen voor hulpvragen vaak eerst in de eigen omgeving van de klant zoeken.
Familie, buren, maar ook vrijwilligers uit het dorp. De omtinkers maken gebruik van het
bestaande netwerk aan vrijwilligers, maar willen dat netwerk ook graag uitbouwen.
Andersom kunnen vrijwilligers of mantelzorgers ook de omtinkers raadplegen of de hulp
van de omtinker inschakelen. In september start in het gebouw van de Groene
Kruisvereniging in Berlikum de vrijwilligerscentrale Menaldumadeel, een steunpunt voor
vrijwilligerswerk en mantelzorg. Koos Pot van het steunpunt adviseert
vrijwilligersorganisaties, ondersteunt hen, heeft een aanjagersfunctie én brengt vraag
naar en aanbod aan vrijwilligerswerk bijelkaar.
Wat betekent de Wmo voor Berlikum?
In ons Wmo-beleid gaan we er van uit dat in een plattelandsgemeente als
Menaldumadeel er in de dorpen nog structuren of netwerken zijn waarbinnen mensen
een oogje in het zeil houden of elkaar helpen wanneer dat nodig is. Zonder daar veel
ophef over te maken. Van die netwerken willen we voor de uitvoering van de Wmo
gebruik maken. Dat geldt ook voor Berlikum.
Heel concreet kunnen mensen uit Berlikum met een vraag op het gebied van wonen,
welzijn en zorg de omtinker benaderen. Hiervoor komt een telefoonnummer dat nog
bekend wordt gemaakt. De omtinker zal met de klant een oplossing gaan zoeken. Die
oplossing kan eenvoudig zijn, maar vergt soms ook de inzet van anderen, vrijwilligers, bij
voorkeur uit het dorp.
We hebben dorpsbelang gevraagd om hier een rol in te spelen. Dorpsbelang weet veel
over het dorp en de mensen in het dorp. In onze ogen zijn de dorpsbelangen een
belangrijke schakel tussen de vraag naar en het aanbod aan vrijwilligers. We hebben
dorpsbelang gevraagd om de Wmo als vast agendapunt op te nemen in de
vergaderingen van dorpsbelang en om een contactpersoon Wmo aan te stellen: dit kan
iemand uit het bestuur van dorpsbelang zijn, maar dat hoeft niet. De contactpersoon
hoeft zelf geen dingen te regelen, maar is aanspreekpunt voor de omtinker en de
gemeente en natuurlijk andersom. De contactpersoon kan doorverwijzen, kan tips en
advies geven over vrijwilligers.
In het algemeen vragen we van de inwoners uit onze gemeente en dus ook uit Berlikum
om zich ervan bewust te zijn wat ze voor een ander kunnen betekenen: door eens een
kopje koffie te drinken met de buurvrouw, iemand zonder vervoer een lift te geven naar
de stad, mee te doen in activiteiten of plaats te nemen in een bestuur. Alleen dan kunnen
we het in onze dorpen plezierig en leefbaar houden.
Voor meer informatie over het Wmo-beleid van de gemeente kunt u contact opnemen
met Annewiep Bloem, a.bloem@menaldumadeel.nl of 0518-452920. Ook op de website
van de gemeente is meer informatie te vinden over de Wmo: www.menaldumadeel.nl onderwijs, welzijn en zorg – Wmo.

Succesvol optreden CMV “De Bazuin” op plein Berlingahiem
Maandagavond 22 juni organiseerde de Christelijke Muziekvereniging “De Bazuin” o.l.v.
Tjipke Pasma een geweldig „Dankjewelconcert‟ op het plein van Berlingahiem. Bezoekers
konden staand of zittend, op het plein of balkon genieten van het korps, de majorettes
en solisten. Het was een mooie, nieuwe buitenlocatie en zeker voor herhaling vatbaar.
Het feit
dat er veel publiek aanwezig was, had zeker ook te maken met de ideale
weersomstandigheden. Ook de akoestiek tussen de vleugels van het nieuwe gebouw
kwam goed uit de verf. De muzikanten en majorettes wisten door een gevarieerd
programma aan te bieden, de luisteraar gedurende ruime een uur te blijven boeien. Ook
de solisten Doeteke Vrieswijk pasten
goed in het geheel. Het optreden
met de vlaggen van de A-majorettes
o.l.v. Esther Metzlar kwam ook heel
goed uit op deze lokatie. Bijna aan
het einde van de avond gaven
topsolist Nanne Dirk Posthumus
(xylofoon) met het korps een
geweldig optreden.
In het nieuwe seizoen is er plaats
voor nieuwe majorette-leden vanaf
6 jaar. Zij gaan in het nieuwe
seizoen weer van start op
donderdag 20 augustus om 18.3019.30 uur in „De Klinker‟ o.l.v.
Esther Metzlar. Neem vrijblijvend
een kijkje of surf eerst eens naar
www.debazuinberlikum.nl omtrent
de mogelijkheden van muziek en
beweging binnen deze vereniging in
het nieuwe seizoen.
Hieke Osinga-Greidanus

Openlucht dienst Berlikum
Zondag 23 augustus houden we de tijd van vrij zijn en vakantie nog even vast.
Eén van de dingen die de vakantietijd zo aangenaam maken is: Je hoeft niet op de klok
te kijken, omdat het alweer tijd is. Even geen wekker, geen race tegen de klok. In de
vakantie leef je even zonder tijd, en daarom heb je alle tijd en de tijd aan jezelf.
THEMA is dan ook: „TIJD‟; aanvang: 09.30 uur.
We kunnen rekenen op de muzikale medewerking van de Bazuin en de Klimop.
Voorganger is ds. Arjan Bouwknegt. We ontmoeten elkaar als de weergoden ons gunstig
gezind zijn, op het veld achter de Kruiskerk. Als we nattigheid voelen, dan is de Kruiskerk
dichtbij.
Neemt u de tijd om er bij te zijn? U bent van harte welkom!
Namens de Protestantse Gemeente i.w. Berlikum,
Ds. Arjan Bouwknegt

Start to Run, zin om te bewegen
Je hebt je voorgenomen om te gaan sporten
Op steeds meer plaatsen in Nederland zie je groepen en individuele hardlopers. Ook jij
wilt wel beginnen, hardlopen lijkt je wel wat want het is makkelijk in je drukke leven in te
passen! Maar die eerste stap is zo lastig. Wat wie neemt zich niet regelmatig voor om te
gaan lopen en eindigt dan toch weer op de bank of een terrasje? De Atletiekunie begrijpt
dat en wil je graag helpen. Daarom bieden we het Start to Run programma aan.
Start to Run is:
Gezellig, leuk, sportief en met „medebeginners‟ ga je samen over die drempel heen. Start
to Run wordt gegeven op ruim 115 verschillende locaties verspreid over Nederland. Op
zes zaterdagochtenden om 09.30 uur krijg je training van gekwalificeerde trainers op de
mooiste plekken in en rondom Berlikum omgeving. De trainers geven je een goede basis
met zowel theorie- als praktijkoefeningen. Na zes weken ben je in staat minimaal drie
kilometer aan één stuk hard te lopen.
'Ik wist niet dat ik dit in me had‟ is een veel gehoorde reactie. Start to Run is het beste
begin van je weekend. Je krijgt conditie en raakt ook nog eens kilo‟s kwijt. Kortom: een
heerlijk gevoel.
Klik hier om je aan te melden.
De trainingen:
De Start to Run trainingen gaan op zaterdag 12 september 2009 om 9.30 uur van
start. Plaats Sportcomplex SC Berlikum.
Professionele training
6 trainingen onder begeleiding van ervaren trainers, waardoor je in staat zult zijn
minstens 3 kilometer hard te lopen; online advies en trainingsschema's
Voordeelpakket
4 maanden lidmaatschap Atletiekunie, met de volgende voordelen: Atletiek Magazine; De
Nationale Sportpas; Verzekering tijdens het sporten; Korting op Atletiekunie producten,
trimlopen en activiteiten; Gratis Start to Run Magazine én een gratis editie van Runner‟s
World; T-shirt; Digitale nieuwsbrief; Deelname aan Start to Run kost maar € 30,(VGZ Verzekerden betalen een gereduceerd tarief van € 20,-). Aarzel niet en geef je snel
op via de website www.starttorun.nl.

Is volksdansen ook iets voor u?
De Berlikumer volksdansgroep „De Trochsetters‟ gaat 15 september 2009 weer van
start met haar dansmiddagen. We dansen elke dinsdag van 14.00-15.30 uur in ‟t
Heechhout. Bent u graag in beweging en nieuwsgierig of volksdansen ook wat voor u is,
dan bent u van harte welkom eens een les bij te wonen. Meer informatie kunt u
verkrijgen bij mevr. J. Terpstra, Gratemawei 8, telefoon: 0518461783.

Grootste collecte ooit blijft nodig
KWF start collecteweek op 7 september
Maandag 7 september gaat de grootste collecte van Nederland weer van start. Met maar
liefst 120.000 vrijwilligers heeft KWF Kankerbestrijding het grootste aantal vrijwilligers
op de been wat resulteert in de hoogste collecte opbrengst. Al zestig jaar is collecteren
heel succesvol.
KWF Kankerbestrijding gaat al 60 jaar voorop in de strijd. Sinds de oprichting in 1949 is
de vijfjaarsoverleving bij kanker gestegen van 25 naar 55 procent. Afhankelijk van de
soort kanker en het stadium van ontdekking. Die successen halen we niet alleen, maar
samen! Met collectanten, donateurs, wetenschappers, artsen, verpleegkundigen,

patiënten, patiëntenorganisaties, bedrijven en heel veel vrijwilligers. Samen strijden we
voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven.
De strijd tegen kanker is nog niet gestreden. Ondanks de goede resultaten hebben we
nog een lange weg te gaan want helaas overlijden er nog jaarlijks 38.000 mensen aan
kanker. Wetenschappelijk onderzoek blijft daarbij nog steeds heel hard nodig. Maar
zonder geld geen onderzoek! Geef daarom gul aan KWF Kankerbestrijding en help mee in
de strijd voor gezondheid.
De collectant van KWF Kankerbestrijding komt in de week van maandag 7 t/ m 12
september
weer bij u aan de deur. Elke collectant kan zich legitimeren. KWF Kankerbestrijding is te
herkennen aan het rood-wit-blauwe logo met de krab en aan het Keurmerk van het
Centraal Bureau Fondsenwerving. Wie de collectant mist, kan een gift overmaken op giro
26000.
Mirjam Dijkstra, Coördinator afdeling Berlikum

Uitnodiging 75 jaar Gymnastiekvereniging “BERLIKUM” 10 oktober 2009
De gymnastiekvereniging “Berlikum” bestaat dit jaar 75 jaar. Voor belangstellenden,
(voormalig) bestuurders, leiding en leden organiseren wij op 10 oktober a.s. een
jubileum receptie van 15.00-17.00 uur met aansluitend een broodmaaltijd in ‟t Centrum,
Bûterhoeke 1 te Berlikum. De kosten hiervoor bedragen € 15.00 p.p. U kunt zich
hiervoor opgeven bij: D.C. de Boer-Clowting, Túnboustrjitte 32 te Berlikum. tel. 05186461463.
Het bedrag kan worden overgemaakt op onze bankrekening bij de Frieslandbank ,
rekening nr. 29.38.72.260 te Berlikum (met vermelding van broodmaaltijd). ‟s Avonds is
er een gymnastiekuitvoering in het dorpshuis ‟t Heechhout , te Berlikum, aanvang 19.30
uur.
Het bestuur.

WIER - it paad nei tsjerke
Alle sneonen weroan kundigje trije grutte buorden by de yn-en útgeande wegen fan Wier
oan dat der in expositie in de kerk is. Al fanôf 4 july is der elke sneon in útstalling te
sjen fan alle kearen in oare keunstner. En alle kearen is der flinke belangstelling foar. Dat
leit net allinne oan de toande skilderijen, de tsjerke sels is ek it besjen wurdich. Net omt
er sa moai en knap ûnderholden is, mar wól omdat er him by útstek liend foar
eksposysjes. Hjir en dêr môgich, skurf en skeind. Dêrtroch mei der hast rûnom wol in
spiker slein wurde as dat nedich is. Spinreach, in útinoar fallen preekstoel en gatten yn
de lambrisearring foarmje in prachtige entoeraazje foar knap skilderwurk.
Ôfrûne sneon wiene der twa lytse jonkjes mei de mem meikommen. Se krigen wat út de
grabbelkoer, se boarten wat. Doe kaam der in tredde jonkje yn mei syn pake. Hy hold
pake stiif by de hân, doe't de beide oare jonkjes mei him boartsje woene. Hy lake net, hy
prate net. Hy seach benaud om him hinne. Wat wie it gefal? Dit jonkje gie sneins altyd al
mei nei tsjerke en wist dat er dan hiel stil wêze moast. Nei in skoftsje wennen doarst
hy mei te dwaan. Sideplakjehonk boartsje achter de banken.
De tsjerke libbet wer!
Op 22 augustus litte Wytze Fopma en Anke van der Schaaf seefdrukken en foto's sjen.
Iepen fan 13.30 - 17.00 oere. Gjin yntree.
Op 29 augustus komt Arend Douma (wa soe him net mear kenne?) om tekst en útlis te
jaan oer it Kleaster Anjum. Mei praatsjes en plaatsjes sil er ús meinimme nei dat kleaster
fan salang lyn. Tsjerke iepen om 13.30. Arend begjint om 14.00 oere.
Om 15.00 oere wurde wy meinommen troch in pear hynderkes en sille wy meiinoar in
besite bringe oan in natuergebiet.
Dêrnei bêste minsken stiet de kofje klear mei wat der by.

Wa't dan nòch net in gesellige middei hân hat...
Op 5 september eksposearret Dorien van der Meer út de Harkema.
It giet wer fligend yn Wier!

Brandstichting in de Bûterhoeke
Zaterdag 8 augustus een avond als alle anderen in de Buterhoeke. Twee boten leggen in
de haven bij de ijsbaan aan om te genieten van een rustig weekend in het mooie rustige
Berlikum!
Helaas om +/- 1 uur s‟nachts gaat het mis, één passagier van de boot wordt wakker van
lawaai op de brug bij de haven, het wordt snel weer rustig en deze meneer moet
(gelukkig) naar het toilet. Dan ziet hij het vuur op de hoek van onze schutting. Hij denkt
geen seconde na en bonkt op de ramen om iemand wakker te krijgen en zijn
medepassagier toetert als een gek met de scheepshoorn. Dan kijken we uit het
slaapkamer raam en zien allemaal vuur onder het raam. We sprinten naar buiten om de
tuinslang aan te sluiten en 112 te bellen ook de buren zijn wakker geworden van het
lawaai en proberen uit allemacht het vuur uit te krijgen. De politie is binnen een paar
seconden in de Bûterhoeke en ziet dat het vuur uitgaat. De brandweer kan halverwege
de rit gelukkig terug naar huis.
Was niemand wakker geworden van het lawaai bij de brug dan had het niet veel langer
moeten duren of de brand was overgeslagen naar het woonhuis en was de ramp niet te
overzien. Het was duidelijk brandstichting, Wij blijven nu verbaasd achter want welke
imbeciel haalt zoiets uit om een gezin in deze situatie te brengen!
Wel is het voor ons duidelijk geworden wat je aan je buren hebt het spreekwoord zegt
het al: “beter een goede buur dan een verre vriend”
Die nacht slapen er nog maar weinig mensen op dit hoekje van de Bûterhoeke waar het
dus normaal gesproken zo rustig is!!
Fam Runia van de Bûterhoeke

Uitnodiging Informatiebijeenkomst Dorpsplein / Multifunctioneel speelveld
Al geruime tijd wordt er door een enthousiaste groep dorpsgenoten nagedacht over en
hard gewerkt aan de plannen voor een nieuw dorpsplein, want: wat is een dorp zonder
dorpsplein? Tijdens de informatiebijeenkomst wordt u op de hoogte gebracht van: de
aanleiding voor het initiatief; het doel van het project; de huidige status van de
plannen en wordt u tevens in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en eventueel
opmerkingen te plaatsen.
Voor wie:
alle geïnteresseerde inwoners van Berlikum
Wanneer:
dinsdag 8 september
Aanvang:
20.00 uur
Waar:
Dorpshuis ‟t Heechhout
Met vriendelijke groet, De Werkgroep en Stichting Berlikumer Belangen

Dierenbescherming zoekt dringend hulp
Dierenopvang ´De Wissel´ in Leeuwarden zit tot de nok toe vol met dieren. Op dit
moment verblijven er 110 katten in het asiel. Het grootste gedeelte van deze katten zijn
nog niet eens twee maanden oud! Bijna iedere dag worden er kittens in het asiel
binnengebracht. Ze worden gevonden in een afgelegen weiland, in een doos onder de
brug of zijn gedumpt in een reismandje bij het asiel.
Dierenopvang „De Wissel‟ vangt zwerf- en afstandsdieren op uit 15 verschillende
gemeentes. In het asiel worden alle dieren liefdevol en deskundig verzorgd, daar staat de

Dierenbescherming voor. Maar de kosten rijzen de pan uit. En daarom hebben we uw
hulp hard nodig.
Voor de collecte die de Dierenbescherming houdt in de week van Werelddierendag, 4
oktober, wordt dringend hulp gezocht. De Dierenbescherming is op zoek naar
enthousiaste collectanten, maar ook naar iemand die de collecte wil organiseren in zijn of
haar eigen dorp. Leuk en dankbaar werk voor iemand die van organiseren en coördineren
houdt.
Vrijwilligers die mee willen helpen om geld in te zamelen zijn van harte welkom. De
opbrengst van de collecte wordt rechtstreeks besteed aan alle dieren in ‟De Wissel‟.
Wilt u helpen? Neemt u dan contact op met Thea Zuidema, 058-2150413 of e-mail:
collecte@dierenbeschermingleeuwarden.nl.
Namens alle dieren: heel veel dank!
De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren,
Afdeling Leeuwarden, p/a ‟‟De Wissel‟‟, Kalverdijkje 76-1, 8924 JJ Leeuwarden.

Opening Berlingahiem
Het is zover! Woensdag 2 september a.s. om 14.00 uur vindt er een feestelijke opening
van appartementencomplex Berlingastate aan de Hofsleane in Berlikum plaats.
Meer informatie hierover vindt u vanaf maandag 24 augustus op de website van Wonen
Noordwest Friesland (www.wonennwf.nl) en www.berlikum.com.

Doopsgezinde Gemeente Berlikum
Hert nieuwe seizoen staat weer voor de deur ( we zeggen liever niet “winterseizoen”,
dat klinkt zo koud), dus wordt het weer tijd voor de plannen.
De gesprekskring liep goed vorig jaar, daar gaan we dus mee door. De kring gaat
starten op donderdag 17 september aanstaande om 14.00 uur. Ook in de maanden
die volgen is de gesprekskring steeds op donderdag. De Algemene Doopsgezinde

Sociëteit (ADS) reikt de gemeenten regelmatig jaarthema‟s aan waar je een heel
seizoen/ jaar mee aan de slag kunt. Het bestaande thema is: “Aandachtig leven” en
het nieuwe thema luidt: “Water in wijn veranderen”. We moeten maar eens zien wat
we kiezen.
Op 24 september om 19.30 uur komt de zusterkring weer voor ‟t eerst bijeen.
Dan gaat onze gemeente door met wat al bijna een traditie aan het worden is, de
boekenmarkt in de Vermaning. Dit jaar op zaterdag 21 november aanstaande. Alles
waar een kaft omheen zit is welkom: reisboeken, kookboeken, hobbyboeken,
oorlogsboeken, thrillers, detectives, stripboeken en nog meer! U kunt ze brengen bij
Hollie Meijer, telefoon 461753.
Tot slot de start van het nieuwe seizoen: die is zondag 6 september om half tien,
dienst met zr. J. Boonstra-Duyf. Na afloop uiteraard koffiedrinken. Niet alleen in deze
dienst maar bij alle activiteiten is ieder van harte welkom. Tot ziens!
Bernard Posthumus

Piippraat
Ook tijdens de zomerstop zitten we niet stil. Misschien hebt u wel gezien dat we op het
moment druk bezig zijn met klussen in ons pand aan de Buorren. Als u ziet dat we bezig
zijn mag u altijd even binnen komen om te kijken.
Voor de zomerstop hebben we onze afsluitavond gehad. We mochten het schuimkanon
van Sans Souci lenen!!! Wat een feest was het. Het schuim stond meters hoog in het
Piipskoft. Alle kinderen hebben zich prima vermaakt. Ze zijn echter wel wat nat
geworden.
Ook het Piipskoft Kamp was weer een groot succes. Er waren dit jaar weer meer
deelnemers dan vorig jaar. We hebben weer veel leuke spellen met elkaar gedaan.
Vooral de opblaasbaan vonden de kinderen geweldig. Tijdens de spooktocht zijn er wel
een paar kinderen flink geschrokken.
Nu gaan we weer op naar een nieuw seizoen. De eerste openingsavond voor de
basisschool is op 4 september We zullen hiervoor ook nog posters ophangen.

De eerste openingsavond voor de jongeren van het voortgezet onderwijs is op 5
september
Houd ook onze website www.piipskoft.nl en onze lichtkrant voor het raam in de Buorren
goed in de gaten voor het laatste nieuws.
We gaan er weer een leuk seizoen van maken met veel activiteiten voor de jeugd van
Berlikum.
Jouke

