
 

WEBEDITIE OP ‘E ROASTER, Juli 2010 

 

Activiteitendag in Berltsum 

Zaterdag 11 september wordt een drukke dag in Berltsum. Er staan allerlei activiteiten op het 

programma. Zo is de Koepelkerk geopend in het kader van de Monumenten en Orgeldag van 10.00-

17.00 uur. Muziekvereniging De Bazuin organiseert een Rideldei (van 10.00-16.00 uur). Van Tuinen 

Tuinservice houdt Open Dag van 11.00-16.00 uur en last but not least, in het kassengebied vindt de 

onderhand traditionele kassenloop plaats (start 14.30 uur). Johan van Tuinen heeft in de buidel getast 

en maakt het De Bazuin mogelijk het treintje te laten rijden. De haltes zijn bij de verschillende 

activiteiten. Zo kunt u zich makkelijk en comfortabel van het ene naar het andere punt laten 

vervoeren en wordt u bovendien getrakteerd op blaasmuziek.  
Treinroute: Klinker, Halte i.v.m. Rideldei, Vermaningsstrjitte, Buorren, Koepelkerk Halte i.v.m. 

Monumenten-/Orgeldag, Tsjerkestrjitte, Hôfsleane, Mulseleane, Slikkeleane, Bitgumerdyk,  Koko / 

Gulftankstation, Halte i.v.m. glazenstadloop, Bitgumerdyk, Hemmemaweg, Halte i.v.m. opendag Van 

Tuinen Tuinservice, Bildtdyk, Hofsleane, Klinker.  

Mochten zich wijzigingen voordoen in het programma, dan kunt u dat te zijner tijd lezen op 

www.berlikum.com.  

 
 

                                                    

Nieuws van De Bazuin  

 

Donateursactie 
De Bazuin wil alle donateurs hartelijk bedanken voor de donaties die de vereniging heeft gekregen voor het 

vervangen van het plafond in de Klinker. Hiermee bent u een grote steun geweest voor de vereniging! 

Rideldei 
Zaterdag 11 september organiseert De Bazuin geen rommelmarkt, geen fancy fair, maar wel voor het eerst 

in haar geschiedenis een Rideldei. Een dag in en bij de Klinker met verschillende activiteiten voor jong en 

oud onder het genot van een hapje en een drankje. Een mooie manier om de kas van de club bij te vullen. De 

Bazuin heet u dan ook graag welkom bij de Rideldei en om u een idee te geven van de activiteiten: 

springkussen, trampoline, scooterrace, sponsgooien, draaiend Rad, marktkraampjes en terras. Laat u 

verrassen! De Rideldei is van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

Treinvervoer langs Berltsumer activiteiten 
Omdat er in Berltsum diezelfde dag ook andere activiteiten worden gehouden, kunt u zich door het treintje 

naar verschillende bestemmingen (haltes) laten brengen waar Bazuinisten hun muzikale kwaliteiten laten 

horen. 

De trein stopt bij: 

Halte Rideldei: Klinker, Hôfsleane;  

Halte Tsjerkepaad/Tentoonstelling/Orgeldag: Koepelkerk;  

Halte Glazenstadloop: Kassengebied;  

Halte Open Dag, Van Tuinen Tuinservice: Hemmemawei.  

Korps 
Vanaf 23 augustus start het korps na de zomerstop weer met de repetities. Zondag 19 september verzorgt De 

Bazuin een miniconcert ter gelegenheid van de fusie van de protestantse gemeente. Dit in samenwerking met 

Klimop in de tent op het kerkplein. Het miniconcert wordt besloten met een optocht onder muzikale 

begeleiding naar de Koepelkerk.  



 

 

11 september Glazenstadloop 
Zaterdagmiddag 11 september nodigen de Túnkers iedereen uit om deel te nemen aan de zesde 

glazenstadloop. Om half drie is de start van de 1500 meter voor de jeugd tot twaalf jaar. 

Na een half uur klinkt om drie uur het startschot voor het Fries kampioenschap op de 10 Engelse mijlen 

(16,1 km). Op deze afstand wordt ook gestreden door de túnkers om de bokaal voor de snelste túnker. Vijf 

minuten later wordt het derde startschot gelost voor de vier en acht km. Deze loop onderscheidt zich doordat 

het parcours deze middag geheel autovrij is, de vele prijzen in natura en er voor elke deelnemer bovendien 

een tas met tuinbouwproducten is. 

Ook zullen twee djembe bands met hun muziek de lopers stimuleren. Kortom een gezellig en uniek 

evenement in ons dorp. De organisatoren hopen naast veel deelnemers ook op veel publiek. De start en 

finish is bij het bedrijf “de groene tuin” van de familie Cornelissen dus daar waar de Bûtenpôle en de Bodde 

samenkomen. 

Ook als je een beginner bent is het ideaal om bijvoorbeeld mee te doen aan de vier km want het 

deelnemersveld is heel erg breed, van toppers tot beginners. Dus schroom niet om je in te schrijven. Dit jaar 

is er ook de mogelijkheid van voorinschrijving via de site van svfriesland.nl die dit loopfeest helpen 

organiseren. Tenslotte kunnen we het inschrijfgeld laag houden door de gulle sponsoring van de 

hoofdsponsor het uitzendbureau VZM dat veel werk verricht in dit tuinbouwgebied en de co-sponsor 

fysiotherapeut Jelle Eijzenga. 

Namens de organisatie, 

Jan van den Beukel 

 
Voorfietser Jan van den Beukel maakt zich ook dit jaar sterk voor een geslaagde loop. 

 

 

 

Open Dag Van Tuinen Tuinservice 

Hoveniersbedrijf Van Tuinen Tuinservice houdt zaterdag 11 september Open Dag. Van 11.00-16.00 

uur presenteert Johan van Tuinen zijn bedrijf aan het publiek.  
Op het terrein staan leveranciers van bijzondere materialen met producten als cortenstaal en wilgentenen. 

Producten die veel bij tuininrichting worden gebruikt en een authentieke uitstraling hebben. Tuinarchitect 

Siem de Vlas is aanwezig met voorbeelden van tuinontwerpen en hij maakt u graag deelgenoot van zijn 

werkwijze. Verder geeft Aly van der Mark acte de présence. Zo’n 35 jaar was zij een van de boegbeelden 



van Omrop Fryslân. Nu heeft ze een tuinverhaal geschreven ‘Fan roazen en framboazewyn’  en met haar 

bekende stem vertelt ze erover. En uiteraard staat Johan van Tuinen klaar om uw tuinvragen te 

beantwoorden. Kinderen kunnen zich intussen vermaken met een ponyritje onder begeleiding. Het geheel 

wordt omlijst met trekzakmuziek van het duo Dy Oare Twa.   

 

Fusie Protestantse Gemeente i.w. wordt feit  

  

Zondag 19 september gaan de voormalig gereformeerde kerk en 

hervormde gemeente, sinds enige tijd de Protestantse Gemeente 

in wording Berlikum fuseren. Als Protestantse Gemeente Berltsum gaat de gemeente verder. 
De fusie kan gezien worden als het eindpunt van een lange weg die Samen-op-Weg is afgelopen. Maar meer 

nog betekent de fusie de start van één gemeente. De beide predikanten J. van den Boogaard-Bongers en A.J. 

Bouwknegt blijven aan de gemeente verbonden en voorlopig blijven beide kerkgebouwen in gebruik.  

Zondag 19 september wordt er feestelijk uitgepakt. Alle inwoners van Berltsum en Wier mogen zich bij het 

feest uitgenodigd weten.  In de ochtenddienst gaan de beide predikanten voor. Cantorij Bel Canto zingt en 

Alef Wiersma speelt op het orgel. Tijdens de dienst wordt de fusieakte getekend. Na de dienst wordt het 

feest voortgezet in de tent op het plein voor de Klinker. Met koffie, limonade, springkussen, Oudhollands 

spelen, muziek van Krijn Jacob en Jacob van DieTwa, muziek van De Bazuin en Klimop, ruimte om 

gezellig bij te praten, soep en broodjes.’s Middags om vier uur wordt de dag besloten met een vesper in de 

Koepelkerk.  

Tentoonstelling ‘Verbondenheid’ 
Met als thema ‘Verbondenheid’ is er rondom de fusie een tentoonstelling. Deze is in de Koepelkerk en in ’t 

Centrum en start zaterdag 11 september. Er wordt al druk geknutseld door deze en gene en daarnaast wordt 

diep in de historie gegraven. De start van de tentoonstelling valt samen met de nationale orgeldag. Zondag 

19 september is de laatste dag van de tentoonstelling. Als u iets wilt doen met de inspiratie opgedaan in de 

zomer, een mailtje of telefoontje is voldoende. Contactpersoon is Mintje Joostema, e-mail: 

jenmjoostema@hotmail.com, telefoon 0518-462469. Informatie over het inleveren van de bijdragen wordt 

als het bekend is, in de agenda van www.berlikum.com geplaatst.  

Vossenjacht 
JOP is van plan een vossenjacht te organiseren, niet alleen voor de jeugd, maar voor volwassenen. Ook 

hierover vindt u te zijner tijd informatie op www.berlikum.com.  

Nieuwe start, nieuw logo 
Het was u vast al opgevallen. Ons nieuwe logo. Kijk er maar eens goed naar. Het oogt fris, het getuigt van 

gemeenschap en met de omhoog gerichte handen spreekt het van vreugde. Marten Faber stak spontaan zijn 

handen uit de mouwen en toverde dit mooie beeldmerk uit zijn koker. 

Nieuwe start, nieuw e-mail adres 
Het algemene e-mailadres (van de scriba) is vanaf nu pgberltsum@gmail.com. Als u het oude e-mailadres 

scriba.kruiskerk@gmail.com gebruikt is dit geen probleem. Berichten die daar binnenkomen worden 

automatisch doorgestuurd naar het nieuwe adres.  

Tot slot 
Tot slot nodig ik u –namens de fusiefeestcommissie- hartelijk uit om samen het feest te vieren van de fusie. 

Dat de Protestantse Gemeente Berltsum een levende en dankbare gemeente mag zijn van onze Heer en 

Heiland. 

Fusiefeestcommissie, Ria Algra 

  



Het tennisseizoen gaat weer van start 
Tennisvereniging De Vierslag start maandag 6 september weer met de lessen. De lessen zijn een ideale en 

leuke manier om in kleine groepjes kennis te maken met tennissen of het spel beter onder de knie te krijgen. 

De groepen bestaan uit maximaal 8 personen waarbij de clubtrainer op een vakkundige maar leuke manier 

de basistechnieken van tennis bijbrengt. Daarnaast wordt de training ook gebruikt om bestaande technieken 

te verbeteren en of aan te scherpen. 

De tarieven zijn:   

Jeugd tot en met 17 jaar in een groep van maximaal 8 personen, 10 lessen € 25,-. Indien er een voorkeur is 

voor maximaal 4 personen, 10 lessen € 50,-. 

Senioren in een groep van maximaal 8 personen, 10 lessen € 55,-. Indien er een voorkeur is voor maximaal 4 

personen, 10 lessen € 110,-. 

De groepen worden zoveel mogelijk op speelsterkte ingedeeld. 

Opgave kan voor 31 augustus via vierslag@netscape.net of contactpersonen Anouk de Jager (jeugd), tel.0518-

400883; Rixt Bierma (senioren), tel.0518-462449 

Jelmer Algra 

 

 

Wier wit fan gjin ophâlden! 
Tsjerkepaad, alle sneonen iepen fan 13.30 - 17.00 oere, rint as in trein. Alle wiken komme  sa'n 70 à 80 

belangstellenden nei de eksposysjes yn de folslein fersutere tsjerke. Gauris deselden, ommers: Der is alle 

sneonen wat nijs! Mar ek minsken, dy't der noch noait earder west ha, sizze: 'Wy komme ris wer, wat is it 

hjir gesellich.' Dat de restauraasje takommene maityd troch giet stiet wol fêst, mar ek: der moat noch 

200.000 euro by. En dêrom sette wy fleurich troch. Oant en mei 11 septimber rint Tsjerkepaad en dat is 

tagelyk ek ien fan de 2 Iepen Monumintedagen. Op snein 12 septimber komt de muzykgroep Pidatch te 

spyljen en makket de skilder Fred Thoolen tidens de muzyk ferskate skilderijen tagelyk. Draaft er fan de 

iene ezel nei de oare. Elkenien kin komme te sjen en te harkjen, fan 13.30 oant 17.00 oere. 

Op 18 septimber jout Carry Ladiges út Tsjom skilderles oan elk dy't him hjir foar opjout. Se nimt sels alle 

materiaal mei en it kostet jo mar 8,50 om mei te dwaan. Oan de ein fan de les krije jo jo eigenmakke 

skilderij mei nei hûs. Jo kinne jo opjaan by Simy Sevenster: 0518-471123 

Op tongersdei 30 septimber komt Shane Alexander út de Feriene Steaten te sjongen. Middeis live yn de 

studio fan Omrop Fryslân, jûns om 20.00 oere yn de tsjerke fan Wier. By it ljocht fan kearsen en de 

swietrook fan wierook sjongt er syn gefoelige lieten. 

Kaarten à 10 euro binne te bestellen by Simy Sevenster: 0518-471123  

Oant sjen yn Wier 

 

 

Klompzeilwedstrijd en modelboten demonstratie in de zwemvijver van Slappeterp 
Stichting de Swanneblom organiseert zondag 5 september om 13.00 uur, in de zwemvijver, een zeilwedstrijd 

voor eigengemaakte klompzeilbootjes. Eigenlijk is het mini- skûtsjesilen. Het is natuurlijk leuk om naar deze 

spannende wedstrijd te kijken. Maar nog leuker is het om zelf mee te doen met je eigengemaakte 

klompzeilboot. Van OBS de Cingel en de Romte hebben vorig jaar 45 kinderen een zeilklomp gemaakt en 

meegedaan. We  hopen natuurlijk dat er ook nu weer veel mee gaan doen. Lijkt het jou ook leuk om mee te 

doen? Geef je dan nog snel op!! Misschien heeft je heit, pake, omke of buurman er nog wel één staan die je 

mag lenen of willen ze je wel helpen om één te maken (wij hebben wel een bouwtekening voor je).  

Wie weet heb jij de snelste of de mooiste. Voor beide is er een prachtige prijs te winnen (voor alle 

deelnemers is er een herinneringsmedaille). 

Om mee te kunnen doen (€.4,00 p.p.) moet je je aanmelden voor  

1 september op tel. 0517-233410 (b.g.g. 0651-275482) of  

via info@swanneblom.com. Mocht je een bouwpakket willen kopen (€.25,00) bestel deze dan voor 17 

augustus bij één van de genoemde tel. nummers. 



Van 12:00-16:30 uur is er een demonstratie van de scheepsmodelbouwgroep “Noordwest Friesland”. Zij 

zullen een 15-tal modelboten laten zien en varen waaronder een betonningsboot, een loodskotter, een 

blusboot, passagiersschip, een coaster en als het een beetje meezit ook nog een onderzeeër. 

 
Klompzeilen    Modelscheepsbouw 

 

 

 

Hendrik laat zich door 45-kilometerauto naar Leeuwarden vervoeren 
Na de zomervakantie gaat Hendrik de Haan, Kleasterdyk 7C naar het Friesland College in zijn 45-

kilomerauto. Zijn VMBO-t diploma haalde hij in juni in zijn exclusieve voertuig. Hij kiest voor de opleiding 

Engineering met als specialiteiten metaal en elektrotechniek. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want in zijn 

vrije tijd zijn al heel wat experimenten en werkzaamheden op dit gebied uitgevoerd. De redactie was in de 

buurt toen Hendrik een proefrit richting Leeuwarden maakte met zijn 45-kilometerauto. Sinds Hendrik 

beschikt over deze auto houdt hij niet meer zo van fietsen. In Drenthe zijn de 45-kilometerauto’s erg 

populair onder de jeugd. De redactie wenst Hendrik de Haan een goede tijd toe met zijn nieuwe opleiding. 

Gezien zijn motivatie zal dat vast wel lukken! 

Hieke Joostema-Greidanus 

 

 
Een proefrit naar het Friesland College langs de N383 (S10) 

 

Foto www.berlikum.com wint LC-publieksprijs 
In mei 2010 gaf Rients Gratama een try-out in het kerkje van Wier. De entreegelden waren voor de 

restauratie van dit kerkje. Voor de uitvoering van de try-out nam Hieke Joostema-Greidanus Rients Gratama 

op de foto op een plek waar het kerkje erg vervallen was. Deze foto werd naar de Leeuwarder Courant 



gestuurd, die een fotowedstrijd had uitgeschreven. De opdracht was dat de foto een bepaalde nieuwswaarde 

moest hebben en uiteraard van goede kwaliteit.  

Het is bekend dat het dorpje Wier al jaren actie voert t.b.v. de restauratie. Om de restauratie te bevorderen 

hebben veel mensen uit Berltsum, Wier en wijde omgeving op de foto van Rients Gratama in het vervallen 

kerkje van Wier gestemd. Met als doel om op deze wijze de noodzaak van restauratie weer onder de 

aandacht te brengen. Zoals het nu staat wordt in maart 2011 begonnen met de restauratie. Een gedeelte van 

de kosten moeten nog door eigen acties opgebracht worden. De foto kreeg verreweg de meeste stemmen 

medio juli. Het canvasdoek met daarop de winnende foto, de publieksprijs van de Leeuwarder Courant 

kwam over de post.  

De redactie hoopt dat de restauratie goed gaat verlopen, mede door de vele acties die gehouden zijn en ook 

deze zomerperiode gehouden zullen worden. Raadpleeg hiervoor de agenda van Op ‘e Roaster of 

www.berlikum.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hieke Joostema-Greidanus met de winnende foto in het kerkje van Wier 

 

 

 

Schoonheidssalon Moniek verhuist 
Op 1 december 2009 startte Schoonheidssalon Moniek op een tijdelijk adres aan de Sportleane. Met ingang 

van 1 september 2010 verhuist Schoonheidssalon Moniek naar de Sportleane 22. De behandelingskamer is 

erg mooi en ruim. Moniek verkoopt in de nieuwe salon een assortiment verzorgingsproducten op natuurlijke 

basis en leuke kleine attenties. Bij Schoonheidssalon Moniek kunt u voortaan ook in de avonduren terecht. 

Moniek is  bereikbaar op tel. 06-29172030. 

Wilt u de nieuwe salon aan huis bezichtigen? Kom dan woensdag 1 september op de open avond van 

19.00-21.00 uur op de Sportleane 22. Moniek heet u van harte welkom! 

 

 

 

Werkzaamheden op Pôlleterrein van start gegaan 
Het heeft even op zich laten wachten, maar de realisatie van woningbouwproject “De Pôlle” is gestart . Het 

zal veel Berltsumers niet ontgaan zijn dat onlangs de eerste schop in de grond is gezet. Momenteel werkt 

KWS aan het bouwrijp maken van een deel van het plangebied. De hoofdas van de wegenstructuur wordt 

aangelegd. Het terrein wordt daarvoor opgeschoond, de cunetten ontgraven en de riolering wordt aangelegd 

voor de woningen welke gepland staan voor de eerste bouwfase en de vrije kavels. 



De eerste bouwfase bestaat uit 4 halfvrijstaande woningen en 9 rijwoningen op de noordwest kant van het 

plan aan de Berlikumer vaart. De verkoop van deze projectmatige woningen start in de tweede helft van 

2010. De negen vrije kavels aan de zuidzijde van het plan, eveneens aan de vaart, zijn reeds in de verkoop. 

Naar verwachting wordt het gedeeltelijke bouwrijpe terrein omstreeks oktober 2011 opgeleverd. 

Het terrein met de hoofdas als tijdelijke bouwweg is dan klaar voor Bouwbedrijf Lont te St. Annaparochie 

en Friso Bouwgroep te Sneek om te kunnen starten met de bouw van de 

woningen. 

 
Straks verrijzen hier nieuwe woningen. 

 

 

 

Collecteweek Prinses Beatrixfonds 
In de week van 13-18 september wordt de jaarlijks collecte voor het Prinses Beatrixfonds gehouden. De 

collecte die ter bestrijding van spierziektes en bewegingsstoornissen is, heeft in 2010 wederom het thema 

‘Kinderen en Spierziekten’.  Ook zet het Fonds zich in de kwaliteit van leven van patiënten en hun naaste 

familie te verbeteren. Alvast bedankt voor uw gift aan de collectant. 

Hieke Joostema-Greidanus 

Collectecoördinator Berltsum/Wier  

 

 

Nieuws dorpsplein  
Begin september wordt officieel bekend gemaakt of de volledige subsidie toegekend wordt of niet.  De 

nieuwe werkgroep van het dorpsplein bestaat uit: Haaye Hoekstra, Durk Miedema, Johannes Siegersma en 

Robert Grovenstein. Deze werkgroep zal  het dorpsplein verder uitwerken. Zodra zij meer weten, wordt dit 

bekend gemaakt via Op ‘e Roaster en website. Als u meer informatie wenst of vragen heeft, dan kunt u 

contact opnemen met Johannes Siegersma, tel. 461333. 

 

 

Is volksdansen ook iets voor u? 
De Berlikumer volksdansgroep ‘De Trochsetters’ gaat 7 september 2010 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. 



 

 

Vrijwilligers gezocht voor Berltsumer Feilingdei  
Zaterdag 25 september wordt in ons dorp de Berltsumer Feilingdei gehouden. Op verschillende percelen 

rond het dorp worden daarvoor al verschillende producten geteeld. Her en der maken opvallende borden u 

daarop attent. De Feilingdei loopt vooruit op de plannen van Voortvarend Berlikum met het Pôlle-, 

voormalige veilingterrein en geeft een idee hoe het er vroeger op de veiling om en toe ging. Om er een 

geslaagde dag van te maken doet werkgroep De Afslag graag een beroep op vrijwilligers uit bedrijfs- en 

verenigingsleven.  

Gezocht wordt naar mensen die de verschillende organisatorische werkgroepjes willen komen versterken. 

Deze werkgroepjes worden aangestuurd door een of meerdere leden van werkgroep “De Afslag” en bestaan 

uit:  

-De werkgroep Productsamenstelling en Logistiek (Arjen Bouma en Bauke Wiersma)  

-De werkgroep Randprogramma en Catering. (Tjits Miedema en Jelle Kuperus)  

-De werkgroep Inrichting locatie, parkeren etc.(Sybren van Tuinen)  

-De werkgroep Financiën. (Klaas Toering/extern)  

De publiciteit en pr worden rechtstreeks vanuit de werkgroep georganiseerd en uitgevoerd.  

 

Verenigingen en bedrijven worden in de loop van de maand benaderd door de organisatie. Mensen die zich 

individueel willen aanmelden, kunnen dit doen door middel van een mail naar een van de volgende 

adressen: a.w.miedema@chello.nl, a.bouma@kpnplanet.nl, info@jellekuperus.nl, sjvantuinen@hetnet.nl, 

bureau@klaastoering.nl, wiersmatinga@kpnplanet.nl. 

 

 
De producten groeien als kool. Werkgroep De Afslag hoopt op een succesvolle oogst en veiling. 

 

 

Dubbel muzikaal dankjewel 
De muziekverenigingen De Bazuin en Klimop gaven woensdagavond 30 juni een gezamenlijk concert op 

het plein van Berlingastate. Een concert waarbij ieder zich uitgenodigd mocht weten. Een uniek concert, in 

die zin dat de beide korpsen dit 'dankjewelconcert' voor het eerst samen uitvoerden. Uniek ook, omdat het de 

eerste keer was dat het pas opgerichte jeugdkorps van zich liet horen. Onder leiding van Syde de Boer zette 

de jeugd een zeer verdienstelijke prestatie neer. Daarbij een klein beetje geholpen door een uit de kluiten 

gewassen 'kind' en een paar jeugdige leden die hun deuntje met het grote korps al een poosje meeblazen.  



De meisjes van de winterguard toonden hun vaardigheden met de vlag en in een cowboydansje. En uiteraard 

was ook de drumband van de partij. De ploeg is klein, de concentratie groot en hun muziek wordt met pit 

gebracht.  

De korpsen bliezen hun partijen onder leiding van de dirigenten Frederik Kampstra en Tjipke Pasma. 

Verrassende solo's waren er van Wouter Peters en Jaap Akkerman. En dat alles onder zeer genoeglijke en 

ontspannen omstandigheden, waarbij het weer voor de volle 100% meewerkte. En ook dat is best uniek.  

 
Wouter Peters tekent voor een verrassende solo. 

 

 

 
Gymnastiek weer van start 

 
Dinsdag 24 augustus start de gymnastiekvereniging Berlikum weer haar lessen. Dinsdag 24 augustus voor 

de dames en woensdag 25 augustus voor de rest van de leden. Nieuwe leden zijn dan van harte welkom. Ook 

ouders mogen die middag een les bijwonen zodat ze een indruk kregen wat er zo al tijdens een les gedaan 

wordt. 

De lestijden zijn als volgt: dinsdag 19.30 -20.30 uur, dames. Woensdag: 13.15-14.00 uur, Kleuters; 14.00-

15.00 uur: Meisjes 6-7 jaar; 15.00-16.00 uur: Meisjes 8-9 jaar; 17.00-18.00 uur: Meisjes 10-11 jaar; 19.15-

20.15 uur: Meisjes 12 jaar en ouder/dames. 

  



 

 

Concert 25 september 2010 
Zaterdag 25 september om 20.00 uur a.s. zal er een prachtig concert zijn in de Kruiskerk. 

Aan dit concert zullen 2 organisten meewerken te weten Tjeerd Lautenbach en 

Alef Wiersma. Zij zullen, ieder op zijn eigen wijs het orgel bespelen. 

Ook zal de groep ‘Collage’ uit Dokkum hun medewerking verlenen. Vocaal ensemble Collage is een 

enthousiaste groep amateur zangers en zangeressen, die zich vol overgave op een groot aantal muziekstijlen 

stort. ‘Veel van het zelfde’ zult u in het repertoire dan ook niet tegen komen. Van klassiek tot pop, 

volksliedjes, negro spirituals, evergreens, a capella gezongen of nummers met piano begeleiding. 

Collage werd in december 1990 opgericht door dirigent Sipco Soorsma, die nog steeds de muzikale leiding 

heeft. Hij streeft met ‘zijn’ ensemble naar originaliteit en een hoog niveau. 

In al die jaren heeft men een groot aantal optredens in binnen- en buitenland verzorgd: in kleine kerkjes en 

grote concertzalen, in sporthallen en dorpshuizen, solo of afwisselend met andere musici maar altijd met een 

aanstekelijk enthousiasme. 

Wij willen dit concert van harte bij u aanbevelen, noteer alvast de datum 25 september in 

uw agenda, het zal echte de moeite waard zijn, u zult er beslist geen spijt van krijgen. 

De Orgelconcert Commissie 

 

 

 

Helpt u mee om MS op de kaart te zetten? 

Balkons gezocht! 
Het Nationaal MS Fonds zoekt mensen met een balkon die hieraan, tijdens de collecteweek in november, 

een spandoek willen ophangen. Het Nationaal MS Fonds is een organisatie voor mensen met Multiple 

Sclerose (MS). MS is een sluipende ziekte en heeft een onomkeerbaar ziekteverloop. Een medicijn om MS 

te genezen is er helaas nog niet. Leven met MS is zwaar en ingrijpend, geen enkele dag is hetzelfde. Mensen 

met MS leven dagelijks met deze onzekerheid! Helpt u mee op MS op de kaart te zetten? Het spandoek is 3 

meter breed en 80 centimeter hoog. Uiteraard bent u als collectant ook meer dan welkom! 

Neem contact op met het Pamela Zaat van het Nationaal MS Fonds, 010-591 98 39 of via 

www.nationaalmsfonds.nl of doe een donatie op giro 5057. 

 

 

 

Schitterende talentenavond van de Fûgelsang 
Donderdagavond 17 juni werd er een “Talentenavond” gehouden door de kinderen van de Fûgelsang in de 

Kruiskerk in Berltsum. Verschillende talenten kwamen aan bod zoals dans, toneel en acrobatiek! De 

meesters en juffen hadden flink met de groepen geoefend en zo kwamen alle kinderen even in de spotlights 

op het podium. Groep 1 begon met het uitbeelden van een Fries prentenboek over een muisje die kamperen 

ging. Een heuse parachute werd gebruikt als tent voor alle kinderen. Daarna volgde groep 2 met het dansje 

Tsji-Tsji Wa. De kleuters en het publiek dansten er flink op los en hebben erg genoten van dit lied. Groep 3 

had een sketch over het geleerde van het afgelopen jaar, namelijk het ABC. Alle letters van het alfabet 

kwamen aan bod.  

Soms leek het wel of er deze avond ook mensen van het circus bij aanwezig waren, want groep 4 kwam met 

het onderdeel “acrobatiek”! Lastige kunstjes werden foutloos uitgevoerd. In groep 5 hadden de kinderen een 

toneelstukje ingestudeerd van ‘Boer zoekt vrouw’. De boer koos uit een aantal brieven een droomvrouw om 

deze beter te leren kennen. Ze gingen zelfs op liefdesreis naar Mexico! Hoe het dit paar later is vergaan is tot 

nu toe onbekend.  

Bij groep 6 kon iedereen weer lekker mee gaan swingen met een playback act van Joyfull Joyfull van Sister 

act. De kinderen waren eerst gekleed in een Amerikaans koor pak wat later werd verruild voor een hip 

kostuum.  Ook werd er gedanst in groep 7. Hier was elk stapje precies uitgeteld in country line dance passen. 

De kinderen waren mooi gekleed in een echt Western tenue. Als afsluiting ging groep 8 beginnen met een 

cabaret stukje van ‘Zaai’. Er werd hartelijk gelachen om Plien, Bianca en postbode Siemen. Daarna volgde 

nog een dans op een eigen gemaakte tekst van een liedje uit de musical ‘Windkracht 8’.  

Het was een fantastisch geslaagde avond met een enthousiast publiek. 



 
 

 
Met zulke talenten kan Berltsum jaren vooruit. 

 

 

Sociëteiten zijn van alle tijden 
Uit berichtgeving lezen wij dat sociëteiten al sinds 1748 bestaan. Met enige voorzichtigheid mogen we wel 

stellen dat ze van alle tijden zijn. De nel is troef en gezelligheid doet er niet voor onder. De leden kaarten, 

biljarten en praten. In Berltsum is er ’t Jounsintsje. Elke dag, met uitzondering van de zondag bent u er 

welkom van 13.00-16.00 uur in ’t Heechhout. Secretaris is de heer J. Sjoerdsma, tel. 0518-462214. 

De Wierster soos is in d’Ald Skoalle, vanaf 1 oktober op dinsdag en vanaf 14.30 uur. Contactpersoon van Wier 

is de heer J. van Schepen, tel. 0518-461436.  

Voor zowel Berltsum als Wier geldt: nieuwe aanwas is welkom en dat moet toch mogelijk zijn in onze 

vergrijzende maatschappij!  



 

Lezing over het Werk van Diet Huber 
In het kader van de Zomeractiviteiten van Stichting Welzijn Middelsee is er donderdag 9 september een 

lezing over het werk van Diet Huber, van 14.00-16.30 uur in de theetuin in Slappeterp, Kleasterdyk 12a. 

Siets Ypenga-Keulen neemt u mee in de wereld van Berendina (Diet) Huber, 

schrijfster van onder andere kindergedichten. Diet Huber is vooral bekend 

vanwege haar bundel ‘Tutte mei de Linten’ . 

Voor het bijwonen van de lezing vragen wij een eigen bijdrage van € 5,- per 

persoon inclusief koffie / thee. Aangezien wij graag van te voren willen 

weten hoeveel mensen we kunnen verwachten, dient u zich voor 7 september 

aan te melden bij Sieta Kuipers, ouderenwerker van de Stichting Welzijn 

Middelsee tel: 0518-460805 of via e-mail: s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl 

Graag tot ziens op donderdag 9 september in Slappeterp. 

 

 

Ouderenadviseur Menaldumadeel 
 Als oudere wilt u tegenwoordig zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Het liefst in uw eigen 

woonomgeving, als dat mogelijk is. De dienst- en hulpverlening wordt echter steeds ingewikkelder en 

daarom kunt u soms wel wat hulp gebruiken. Het is dan prettig dat u bij een persoon terecht kunt met al uw 

vragen over zorg, wonen, financiën en welzijn. Die persoon is Tjik Flameling, ouderenadviseur in de 

gemeente Menaldumadeel. 

Welke onderwerpen kunnen dit zijn? 
Wmo voorzieningen: aanvragen van huishoudelijke hulp, woon, vervoer en rolstoelvoorzieningen; Sociale 

voorzieningen van de gemeente: minimaregelingen, bijzondere bijstand, kwijtschelding aanvragen; Huur-en 

Zorgtoeslag; Maaltijdvoorzieningen; Personenalarmering; Informatie over wonen in een woonzorgcentrum; 

Dagbehandeling/Dagverzorging; Persoonsgebonden Budget; Administratie en veel andere zaken. 

De dienstverlening van de ouderenadviseur is laagdrempelig. U kunt Tjik bezoeken of zij komt op uw 

verzoek bij u langs. Zo kan zij u bijvoorbeeld helpen bij het invullen van formulierenvoor het aanvragen van 

verschillende diensten en voorzieningen. De ouderenadviseur is onafhankelijk en de dienstverlening die zij 

levert kost u niets.  

Hoe kunt u de ouderenadviseur bereiken? 
 Op dinsdag en donderdag van 8.00-9.30 uur en van 13.00-14.30 uur kunt u telefonisch een afspraak maken 

of langskomen. Telefoon: 0518-460805, E-mail: t.flameling@welzijnmiddelsee.nl, Groene Kruisgebouw, 

Sportleane 7, 9041 EC Berlikum 

 

Stichting de Grusert 

Documentatiecentrum & Historisch Archief Berlikum 
De afgelopen maand zijn we weer bij u aan de deur geweest voor de jaarlijkse donatie voor het 

Documentatiecentrum & Historisch Archief. Een aantal donateurs troffen wij niet thuis, 

Bij deze mensen is een briefje in de bus gedaan met het verzoek om het bedrag per bank/giro over te maken. 

Wij zijn er erg mee ingenomen dat u ook dit jaar ons weer hebt willen steunen met uw donatie. Onze 

hartelijke dank hiervoor. Ook de mensen die ons eenmalig een gift hebben gegeven hartelijk dank. Zonder 

uw geld zou het Documentatiecentrum geen toekomst hebben. Wij blijven op zoek naar alles wat met 

Berlikum te maken heeft. Dit kunnen foto’s zijn, maar ook bijvoorbeeld documenten, kaarten, 

krantenknipsels etc. Dus bent u thuis aan het opruimen en komt u iets tegen dan zouden we het erg op prijs 

stellen dit van u te mogen ontvangen. 

Ook willen wij u er nogmaals attent opmaken dat het Documentatiecentrum elke 

donderdagavond open is van 19.00 uur tot 21.00 uur. En elke zaterdag tot eind augustus van 11.00 uur 

tot 16.00 uur. Kom eens langs.  Er zijn nog veel foto’s met daarop personen waarvan geen namen  

bekend zijn, het zou fijn zijn als u ons daarmee kunt helpen. 
 



 

 

VT-Beveiliging verhuist  
Met ingang van juni is VT-Beveiliging naar de Ir. van der Slikkeleane 4B (voorheen Rabobank) verhuisd. 

Henk van Tol, één van de eigenaren is uitermate tevreden over de eigen locatie. Het pand beschikt over meer 

faciliteiten en er is meer ruimte. ‘Wij zijn er flink op vooruit gegaan’, aldus Van Tol. 

 

 

Nieuws Piipskoft 
It Piipskoft start het nieuwe seizoen vrijdag 3 september met een spetterend openingsfeest voor de 

groepen 6,7 en 8. In het nieuwe seizoen zijn we voor de 1e t/m de 4de klassen twee 

maal in de maand op zondag geopend van 15.00 tot 18.00 uur. Kijk op 

www.piipskoft.nl voor meer informatie. 

 


