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Minsken mei in ferhaal
Mensen van verschillende pluimage, oude mensen, jonge mensen, velen hebben een
verhaal, vanuit verschillende invalshoeken. Als redactie van Op „e Roaster gaan we op
(be)zoek bij (naar) mensen van wie wij denken dat ze een verhaal hebben, dat onze
lezers interessant vinden. Heeft u tips voor deze rubriek, dan zijn deze welkom bij de
redactieleden. Deze maand het verhaal van de familie Vastrick
Berlikum was nét een plaatje uit Ot en Sien
Wanneer je even achteloos door de Buorren rijdt of loopt valt dat karakteristieke pandje
met de naam DUVA STEENHOUWERIJ je niet eens zo vaak op. Toch mag het een
historisch pand worden genoemd en als één van de oudste bouwwerken (1709) in
Berltsum worden betiteld. Begin jaren ‟90 viel het oog van de steenhouwerijfamilie
Vastrick op dit gebouw toen zij een huis en werkplaats zochten voor hun nieuw op te
zetten steenhouwerijbedrijf. De woning werd gevonden aan de Singel en de eerste
schreden van hun nieuwe steenhouwerij bedrijf DUVA werden aanvankelijk in een loods
van Klaas van Dijk op de Pôlle gezet maar al vlot ingeruild voor de oude smederij in de
Buorren.
Al sedert 1300 zijn de Vastrick‟s verbonden aan het steenhouwerijgilde en ga je nog
verder terug in de tijd dan beland je zelfs in een klooster. Van Enschede naar Berltsum
leek in vele opzichten een grote overgang, maar spijt heeft de familie Vastrick van die
opmerkelijke overstap nooit gehad. Mieke Vastrick verwoordt het als volgt: ”De mensen
zijn hier vlot en helemaal niet stug, daarvoor moet je juist de Twentenaren hebben. En
we passen ons makkelijk aan want waar je ook komt overal is brood te koop!”
De geboren en getogen Oldenzaler Mieke Vastrick ontmoette haar man Peter (geboren
Hagenaar) in het ziekenhuis van Enschede waar zij als verpleegster werkzaam was. Peter
Vastrick lag daar met een ernstige beenwond als gevolg van een aanrijding met een
bestuurder die de macht over het stuur verloor, waarbij de stuurstang van Peter zijn VW
busje door zijn been drong. Er werd aanvankelijk gevreesd voor afzetting van het been

maar gelukkig was er een dokter die nog “licht” in behoud van het been zag. “De éne
dokter koos voor amputatie terwijl dr.Bergsma voor een beenbesparende operatie
opteerde. Ik koos daarom natuurlijk graag voor de visie van dr. Bergsma!” Een lange
revalidatie volgde met eveneens het positieve bijkomende gevolg dat Peter en Mieke een
paar werden. Peter Vastrick had zijn bedrijf toentertijd in Enschede dat zich vooral
toelegde op restauratie en renovatie van oude gebouwen (zoals kerken), maar ook in de
nieuwbouwsector actief was. Het bedrijf ging door de slechte economische toestand van
dat moment ter ziele en Peter Vastrick kon uiteindelijk werk krijgen bij De Vries
Steenhouwerij in Franeker. “Dat was dus niks voor mij, werken onder een baas, en na
een jaar wou ik weer voor mij zelf beginnen.” Toevallig lag Berltsum een keer op de
route en dat ontlokte meteen een goed gevoel en de uitspraak: “Het lijkt hier wel Ot en
Sien.” Uiteindelijk dan de voorzichtige opbouw van hun nieuwe bedrijf waarin zoon Arie
reeds op jonge leeftijd door de suikerziekte van zijn vader meteen al voor de leeuwen
werd geworpen. Arie had juist zijn ingenieurschap voor de Chemische Technologie en
Scheikunde behaald en zat redelijk ontspannen in Groningen voor een vervolgstudie toen
de plicht riep. “In Groningen was weinig verantwoordelijkheid en het leren ging mij
makkelijk af, dus ik was vrij onbezorgd. Door de ziekte van mijn vader ben ik gestopt
met de studie en volop in het bedrijf opgegaan. Overigens met veel plezier want dit is
echt mijn ding.” Bij de aarzelende opbouw van het bedrijf werd het maken van
grafstenen steeds belangrijker en groter in getal. Na een ingrijpende verbouwing en de
aankoop van verschillende machines waarbij Peter de goede connecties had ging het
steeds beter lopen met hun nieuwe bedrijf. Peter Vastrick met zoon Arie in het bedrijf
actief en Mieke op de achtergrond druk bezig met administratie en het ontvangen van de
mensen die een grafsteen kwamen uitzoeken.”Het is niet alleen een steenhouwerij die wij
bestieren maar je kunt het ook een praktijk noemen. Je maakt allerlei soorten mensen
mee en dat is heel afwisselend. Het is mooi om mensen in een treurige periode een
beetje op hun gemak te stellen en te begeleiden in hun keuze voor ondermeer een
grafsteen.” Kortgeleden maakte Mieke zelfs haar opwachting in het televisieprogramma
„De Rekenkamer‟, waarbij in de desbetreffende editie het kostenaspect en de financiële
huishouding van een begrafenis ter sprake kwam. Grote onduidelijkheid bestaat vaak
rond de kosten die een begrafenis met zich meebrengt en waarbij veel
uitvaartondernemingen vaak hoge provisies afdwingen van toeleveranciers van diensten
(zoals de steenhouwers die grafstenen maken, de kistenmakers, bloemenleveranciers en
dergelijke) en daarmee de kosten voor de nabestaanden van de gestorvene hoger
maken. De familie Vastrick hekelt deze gang van zaken en zij zijn dan ook niet aan een
uitvaartonderneming of soortgelijke instantie verbonden. “Aan het leed van de getroffen
mensen mag niet extra verdiend worden vinden wij. Deze mensen zijn dan op hun
kwetsbaarst en gemakkelijk in een rol te duwen waarbij zij de regie rond een uitvaart uit
handen geven. Bij ons komen de mensen rechtstreeks een steen uitzoeken, zonder
tussenpersonen of derden die ook weer een graantje van een uitvaart meepikken.
Daarom zijn wij ook aangesloten bij het gilde van Nederlandse Steenhouwers om deze
handelswijze te bestrijden.” Ondanks al die ondoorzichtigheden rond een uitvaart blijft de
ambacht van de Steenhouwerij iets speciaals. Van vader op zoon werd de liefde voor het
vak doorgegeven en de vele foefjes en handigheidjes, die onder “het geheim van de
smid” vallen, in de genen van de opvolgers geprojecteerd. Zo ook met Peter Vastrick die
door zijn vader op “structuur en postuur” werd gekeurd om de “proeve van
bekwaamheid” op het gebied van geschiktheid te doorstaan. Hun eigen zoon Arie bleek
dus eveneens uitermate geschikt voor het zware beroep van Steenhouwer en heeft de
liefde voor het vak weer geërfd van zijn vader. Arie Vastrick is dus al weer sinds lange
tijd eigenaar en opvolger in de lange keten van Vastrick‟s, die allemaal behept zijn met
het ambachtelijke steenhouwerijvirus. Eveneens is er nog een Vastrick familielid actief in
Utrecht en is daarmee de toekomst voorlopig nog wel even gewaarborgd wat betreft de
familienaam. Vader en Moeder Vastrick spelen op bescheiden toon hun partijtje nog
steeds mee of zoals ze het zelf zeggen: “We zitten nog in het achtergrondkoortje.” Dat
leuke dorp met dat hondje op een paaltje, zoals zij Berltsum zagen en nog steeds zien
stemt hun tot tevredenheid. Dat hondje deed hun inspireren zelf ook een “Wetterhûn” te
nemen , al is het maar voor zoon Arie die op zijn ronde door Berltsum met de trouwe

viervoeter weer even tot rust komt. Peter Vastrick is wat beperkt door zijn suikerziekte
maar redt zich verder prima terwijl Mieke met haar grote passie in het op doek
vastleggen van portretten, dieren en landschappen haar levendige energie kwijt kan. Hoe
wonderlijk kan een leven verlopen om als oud Hagenees en Oldenzaler te belanden in de
Friese sferen van Berltsum. Arie Vastrick kan als “oud dertiger” nog wel even vooruit in
zijn bedrijf dat hij met veel toewijding en zorg draaiende houdt. Een ambachtelijk bedrijf
in een authentiek pand met uitgesproken en karakteristieke mensen die staan voor waar
zij in geloven en uitstekend passen in de Friese cultuur!
JAN J
Geachte inwoners van Berltsum,
Donderdag 24 maart houdt SBB haar jaarvergadering. Naast de gebruikelijke
agendapunten over de voortgang van projecten, zijn deze avond afgevaardigden van de
Provincie Fryslân en Rijkswaterstaat uitgenodigd. Zij gaan ons informeren over de stand
van zaken van de aanleg van de Noordwesttangent en de Haak om Leeuwarden. Ook de
toekomstige omleidingen en mogelijk oponthoud komen aan de orde. Noteer deze avond
alvast in uw agenda.

Ik jou de pin troch
een bijdrage van Meile Post
Een verhaaltje schrijven voor in de krant, voor sommigen onder ons hetzelfde als het
aantrekken van schone sokken, voor het leeuwendeel toch een bezigheid waar de
“delete”knop van de computer herhaaldelijk wordt beroerd. Onder de 2e categorie valt
ondergetekende dan ook.
Dus dan eerst maar even in vogelvlucht mijn gezins CV.
Alweer bijna 10 jaar getrouwd met Martje en vader van Ilse (7) en Jarno (5). Ik run sinds
november 2010 het reclamebedrijf UITING in Franeker, daarvoor ben ik 9 jaar werkzaam

geweest als bedrijfsleider bij een ander reclamebedrijf. We wonen alweer 10 jaar aan de
Meseame te Berlikum.
Zo dat was even in snelle vogelvlucht mijn situatie.
Laat ik het eens over de sport beginnen.
Sport is een grote factor is ons gezin: (hardlopen, wandelen, kickboxen, schaatsen, gym,
zwemmen en voetbal om maar eens een paar bezigheden te noemen. Sport is voor ons
een manier van ontspannen. Na een dag werken is dit een moment om het hoofd weer
even leeg te maken.
Maandag en woensdagavond kickbox ik met mijn maat Alex Osinga in Leeuwarden bij
Sports-INN
We doen dit nu alweer 2 ½ jaar met wat kleine tussenpozen vanwege blessures.
Vrijdagmiddag geef ik dan 2 uur les aan 2 groepen enthousiaste leerlingen, waarvan er
nu een paar zijn die weten wat een “ura mawashi geri “ is (Rico, Ramon). En
zaterdagmorgen geef ik dan nog privéles aan 2 mensen. Al met al een leuke hobby dacht
is zo.
In mei zijn we gestart met KS Berlikum, en nu 10 maanden verder hebben we een hele
leuke groep kinderen die met veel plezier traint. Ze leren vechtsport technieken, maar
ook respect en zelfvertrouwen. Over die laatste 2 wil ik nog wel wat kwijt.
Respect mis ik persoonlijk steeds meer in de grote mensen maatschappij, de mensen
oordelen en veroordelen elkaar te snel. Als we nu eens wat minder klaarstaan met een
oordeel, en elkaar eens in zijn/haar waarde laten, of het bespreekbaar maken, dan zou
de maatschappij er volgens mij al een stukje vrediger eruit zien. Als je om je heen kijkt
zie je maar al te vaak dat mensen snel met hun mening klaarstaan op basis van wat ze
zien of horen, en niet de moeite nemen om naar de ander kant van het verhaal te
luisteren. Dus zou ik zeggen communiceer wat meer met elkaar.
Dit is iet wat ik de kinderen ook in de les mee wil geven, door respect voor elkaars
(boks) spullen te hebben, en de mening van de ander te respecteren in de les maar ook
daarbuiten.
Zelfvertrouwen (veilig gevoel) is een ander punt wat steeds vaker niet meer
vanzelfsprekend wordt geacht.
Hoe vaak lees je niet dat vrouwen/ouderen zich niet meer veilig voelen in hun eigen
omgeving, dit gevoel wordt nog versterkt door de berichten in de media over
overvallen/molestaties. Het is belangrijk dat we het vertrouwen terugwinnen, en dat kan
door respect te hebben voor elkaar en elkaars opvattingen, maar dat streven zal wel een
utopie blijven.
Ik hoop door mijn trainingen de mensen weer een gevoel van zelfvertrouwen te geven,
door de leren hoe te handelen mocht je ooit in die situatie terecht komen. Niet dat het
een garantie is, want je weet nooit hoe je lichaam reageert in een noodsituatie, je kan
volledig op slot gaan van angst, maar je kan ook boven je zelf uitstijgen door de geleerde
technieken uit te voeren en op die manier je zelf uit de situatie te redden.
Bovenstaande punten zijn belangrijke onderdelen van Kids Streetdefense, als ook de
gevechtstechnieken, maar dat is moeilijk te beschrijven, dat moet je ervaren.
Genoeg gepraat dacht ik zo, laten we maar weer overgaan tot de orde van de dag.
Ik geef het toetsenbord door aan mijn maat Heerke Osinga
Meile Post

Playbackshow voor jeugd Sportclub Berlikum groot succes
Zaterdag 12 februari was er weer de traditionele playbackshow voor de voetballende
jeugd van Berlikum. Vanaf de H-pupillen tot en met de D- pupillen werd gestreden om de
felbegeerde Sake Faber wisseltrofee. Onder het toeziend oog van vele ouders, pakes,
beppes en andere belangstellenden in de prachtige ambiance van SANS SOUCI ging de
overwinning naar het meisjesteam E4 met hun playback vertolking “BLIK BIER” van de
zwervers Guus en Meeuwis. De tweede stek was voor F2 met de vertolking van “KLEINE
WASJES, GROTE WASJES” terwijl de E1 met het immens populaire “NEW KIDS TURBO”
beslag legden op de derde plaats. Al met al weer een zeer geslaagde avond met plezier
voor groot en klein en zeker weer voor herhaling vatbaar!

Van Tuinen Tuinservice derde prijs Huis & Tuin
Johan van Tuinen van hoveniersbedrijf Van Tuinen Tuinservice blikt terug op
een geslaagde Huis & Tuinbeurs in het WTC Leeuwarden van 3 tot en met 6
maart. Voor het derde jaar op een rij viel de hovenier in de prijzen. Van Tuinen

presenteerde zich ook dit jaar in nauwe samenwerking met tuinarchitect Siem
de Vlas van Linum Túnfoarmjouwing en Advys uit Leeuwarden.
De jury beoordeelde de 17 aangeboden tuinen op drie hoofdonderdelen: Ontwerp,
Materiaal en Kwaliteit van de standpresentatie. Daarbinnen werd gekeken naar aspecten
als originaliteit, creativiteit, ruimte-indeling, kwaliteit van dode en levende materialen en
standpresentatie als geheel. De tuinen werden dit jaar voor het eerst gejureerd door
VKC, registratie en jurering in de sierteelt.
Van Tuinen behaalde 8,5 punten, goed voor een derde prijs. De tweede prijs met 8,7
punten ging naar Michel van Kammen uit Burgum; de eerste prijs was voor Svensk
Gardning uit Dokkum met 8,8 punten.
Creatief concept
De jury vond het ontwerp van Van Tuinen Tuinservice zeer origineel en creatief, voor
deze beurs een gedurfd concept, een prima presentatie tegen een budgetvriendelijke
prijs. Een ronde binnenruimte, omsloten door een aflopende schutting en met
boomstammen aangekleed. Een goed voorbeeld van hoe je met natuurlijke materialen
een mooi geheel kunt creëren. Door de eenvoud was er een prima samenhang tussen de
verschillende materialen. De gepresenteerde ontwerpen aan de wanden kwamen ook
optimaal tot hun recht. Een minpuntje vond de jury het gebruik van kunstbloemen in de
paraplu van takken boven de stand. In zijn geheel werd de stand omringd door een
uitnodigend „dennenbos‟ .
Zowel Van Tuinen als De Vlas zijn ingenomen met de jurywaardering en uiteraard
spannen zij zich ook dit tuinseizoen weer in om ook in de praktijk mooie tuinen te
realiseren.

Elts syn Rol op dreef yn Susters yn Saken
Toanielferiening Elts syn Rol brocht dit jier foar de tredde kear op ‘e rige in
blijspul foar ’t fuotljocht. Keazen wie dit kear foar it stik ‘Susters yn Saken’,
skreaun troch Ton Davids yn in Fryske oersetting van Abele Krist. Fan begjin ta
de ein is te sjen dat spilers en meiwurkers der alles oan dien ha om der in

pracht gehiel fan te meitsjen. En dêr binne se yn slagge is oan it ein fan de jûn
de konklúzje.
As protestant fiel ik my yn dizze katolyke omjouwing alhiel thús. De devoasje spat der ôf.
Guon fan it publyk giet it faaks wat te mâl, mar faaks is it in treast om je te betinken dat
katoliken fan hûs út wat oars oer „Ons Vader‟ prate, sis mar wat rûger as de measten fan
ús wend binne. It steurt my net sa. Wat ik dan al wer spitich fyn dat ik yn it gelikte
boekje dat hûs oan hûs besoarge is, benammen yn de Fryske tekst tal fan skriuwflaters
tsjinkaam. In punt fan oandacht foar in oare kear.
Yn de oanfang liket „Susters yn Saken‟ net fuort in blijspul te wurden. Wy komme yn de
kunde mei de fjouwer susters fan it kleaster en in wûndere pastoar (Eddy Roorda) dy‟t sa
‟t liket en letter ek wol bliken docht, mear op hat mei Bachus dan men fan in pastoar
ferwachtsje mei. Elkenien is wat yn mineur, wat alles te krijen hat mei it driigjende
fallissemint fan it kleaster. Suster Klara (Marjette Tuinenga) hat it tige mei harsels te
krijen om ‟t hja har yn har rol as húshâldster net ûntwikkelje kin en makket har
omjouwing dêr sûnder omhaal fan wurden dielgenoat fan. Suster Francisca (Helen de
Boer) dêrtsjinoer folget in marketing en p.r. kursus en siket om wegen om mei it kleaster
út de penaarje te kommen. Suster Agaath (Hennie van der Graaf komt frustearre oer en
utert dit yn teatraal ferwurde teksten en mei piltsjes foar ûnder de tonge. Oan Mem
Oerste (Tetty Wiersma) de taak it spul wat yn ‟t gareel te hâlden en dêrby slacht hja
gauris de hannen op nei de himel. It stik begjint op stoom te kommen at aartsbiskop
Siemelink (Gerrit de Boer) syn opwachting docht en de pastoar de grize op „e lea jaget
mei syn praat en foaral syn gebaren. Mei syn jild komt Guus Jongeneel (Cor van Dijk) it
kleaster rêden en mei jongfaam Rianne (Janette Vrij) derby liket it kleaster de takomst
dochs mei faasje en nij fjoer yn te kinnen. Oant aartsbiskop Siemelink wer del komt en
de takomst op „e nij faai liket. Mar it bliuwt in blijspul en fansels komt it allegearre goed.
De âlde rotten yn ‟t fak, Gerrit de Boer, Tetty Wiersma en Hennie van der Graaf stelle ek
fan „e jûn wer net teloar. Mei oertsjûging spylje se harren personaazje. Dat jildt ek foar
Helen de Boer en Marjette Tuinenga. It binne pittige tantes sa‟t se dêr steane. Skerp, rap
en striidber. De rollen lykje harren op it liif skreaun. Oan Cor van Dijk is ‟t net ôf te sjen
dat dit syn debút is. In goeie oanwinst foar Elts syn Rol en dat kin ek sein wurde fan
Janette Vrij. Frank en frij en sûnder blêd foar de mûle makket se yndruk op de taskôgers.
Yn har ferskining as Maria ûntlokket hja wurdearring foar har prachtige ferskining, mar
dêroan koppele lit dit klapstik ek sjen dat Elts syn Rol wit hoe at se de seal yn „e
besnijing krije moat. Ien fan de personaazjes dy‟t we net hearre mar wol sjogge op
mominten dat it gewisse begjint te sprekken is Jisse Kemper dy‟t as in duveltsje út it
doaske oer it toaniel flintert at it der net hiel kristlyk om en ta giet. It is wol in freonlik
duveltsje en hiel aardich betocht en foarm jûn. Eddy Roorda spilet yn de personaazje fan
pastoar Breukelman in izersterke rol. Mei syn meneuvels, dêr at John Clease jaloersk op
wêze kin, en syn mimyk, wurdt sûnder mis dúdlik dat it toanielspyljen him yn it bloed sit.
Is dit noch amateurtoaniel? Regisseur Sybe van der Ploeg, assistearre troch Sjoukje
Zijlstra, hat mei dizze foarstelling en dizze ploech in sterk staaltsje ferdivedaasje delset.
It wie in noflike jûn. Tige noflik.
RIA

Reumafonds neemt afscheid van trouwe coördinatrice
Na 25 jaar trouwe dienst was het afgelopen dinsdag 8 maart voor mevrouw Fokje RuniaGreydanus de laatste keer dat zij in het spier was voor het Reumafonds. Speciaal voor
deze gelegenheid was mevrouw Hilda de Roos-van den Bos, regiocoördinator Nieuw
Noord naar Berlinga State gekomen om mevrouw Runia te bedanken voor haar inzet.
Haar woord van dank ging samen met bloemen en een luxe pennenset. Mevrouw Runia
geeft het stokje over aan Hillie Dijkstra. Niet onbelangrijk daarnaast is de vermelding
van de opbrengst van de Reumacollecte 2011 in Berltsum. Deze bedroeg € 1.431,67.
Collectanten en bussenvullers heel hartelijk bedankt.
Wilt u zich inzetten voor de reumabestrijding in Berltsum en hebt u daarvoor een paar
uur per jaar beschikbaar? Word collectant of medeorganisator voor de collecteweek van
het Reumafonds. Kijk voor meer informatie op www.reumafonds.nl.
Krijgt Berltsum nieuw horeca-trio?
In mijn tienertijd was er vermaak,
Op vrijdag-, zaterdag- en zondagavond, was het elke week raak.
Het was de tijd van de Koffer bij Tom, TrompetWillem en het Hof;
Voor het enthousiasme van de toenmalige eigenaren, alleen maar lof.
Soms is er een bijzonder moment, waarbij ik denk aan die voorbije dagen;
En die romantische herinneringen, waarvan de scherpte steeds meer gaat vervagen.
Het brengt mij tot een gedachte om niet langer te wachten,
En nog eens naar dat bijzonder trio terug te gaan, daar waar we veel tijd doorbrachten.
En dan valt plotseling in de bus, “Ynformaasje nr. 4” van de gemeente,
Het aankondigen van een nieuwe horecavergunning getuigt van een mogelijke leemte.
Het is echter opnieuw een melding van het samengaan van horeca en sport,
Maar we hadden toch aan horeca geen tekort?
Of is het diezelfde gedachte van hen die toen jong waren,

Dat ze nu hun eigen trio gaan vergaren?
Die van tennis, voetbal en kaatsen;
In die hoek kan ik het nieuwe horeca-trio wel plaatsen.
De geschiedenis blijft zich dus herhalen in vele varianten.
Van het beetje zakgeld en het geld voor bezorgen van kranten,
leerden we als tieners de smaak van “de geneugten des horeca” te waarderen;
Daarentegen zal het nieuwe horeca-trio vooral als “Drees–opvang” gaan fungeren.
Diederick

20 april 2011 19.30 uur Groene Kruisgebouw Berltsum:
Voorlichtingsavond gezond zwanger worden
Zwanger worden: het lijkt zo gewoon. Je krijgt de meest uiteenlopende adviezen,
gevraagd en ongevraagd over van alles en nog wat. Goed bedoeld, daar gaan we vanuit,
maar soms… is advies van deskundigen van grote waarde om goed voorbereid om te
gaan met je kinderwens. De Vereniging Het Groene Kruis Berlikum komt met een nieuwe
voorlichtingsactiviteit om je goed op weg te helpen. Een primeur in Friesland.
We hebben deze avond voorbereid in samenwerking met de Verloskundige Maatschap
Sinneblink uit Stiens, die al enige jaren een vertrouwd gezicht is in ons
verenigingsgebouw en de regio Noordwest Friesland. De vakvrouwen weten waarover ze
praten en kunnen u met raad en daad alle informatie verstrekken die u nodig heeft.
Daarnaast wordt ook het belang van goede voeding voor de aanstaande moeder
toegelicht door een diëtiste.
Het belooft een zinvolle avond te worden. Neem gerust je partner mee, maar meld je wel
even aan op prstiens@xs4all.nl. De Vereniging Het Groene Kruis Berlikum is er voor jong
en oud zoals u ziet, van - 0 tot 100!

Startsein voor Brede school Berltsum
Maandag 14 maart zal om 15.00 uur de startbijeenkomst worden gehouden voor de
bouw van de Brede School in het gemeentehuis van Menaam. Alle managers en
directeuren van de toekomstige gebruikers van de school komen dan bijeen. De
gemeente Menameradiel heeft het bureau Lindhorst uit Hoogeveen aangesteld als
externe begeleidervoor de totstandkoming van de nieuwe school. Tijdens deze
bijeenkomst zal dit bedrijf zich presenteren en zullen er afspraken gemaakt worden over
het plan van aanpak, de planning en de indeling van de overlegstructuren. De nieuwe
school komt op de huidige locatie van de Kristlike Basisskoalle De Fûgelsang en zal
hopelijk augustus 2013 van start gaan.

Piippraat maart 2011
Vorig jaar hebben we met enkele vrijwilligers een stand gehad in het gemeentehuis in
Menaam om nieuwe vrijwilligers te werven. Een initiatief, opgezet voor de landelijke NL
Doet dag. Ook dit jaar gaan wij als jeugdsoos weer meedoen! Stichting Welzijn Middelsee
heeft ons benaderd om samen met enkele jeugdleden, vrijwilligers en twee wethouders
op It Skil en bij de speeltuin op It Achterpaad de bankjes op te knappen en opnieuw op
te verven. Op deze manier kunnen wij ons inzetten voor ons mooie dorp Berltsum. Op 19
maart gaan wij hier mee aan de slag. We zoeken nog een aantal jongeren die mee willen
doen in de leeftijdscategorie van 10 t/m 16 jaar. Mochten jullie hier interesse voor
hebben dan kunnen jullie je opgeven via contact@piipskoft.nl
Oud Hollandse Spelletjes, 18 maart
Een dag van te voren organiseren we een Oud Hollandse Spelletjes avond voor de
kinderen van de groepen 6 t/m 8 van de basisscholen. Een avond waarin de kinderen
terug in de tijd kunnen met o.a. spijkerpoepen, snoephappen en sjoelen. Wij hopen op

een grote opkomst. En natuurlijk is er wat leuks te winnen voor de groep die de meeste
punten scoort. Ook kunnen wij u alvast vertellen dat we in april weer een verloting gaan
houden! Nieuws hierover kunt u binnenkort op de site vinden. Op 2 maart zijn we
begonnen met de jongleercursus voor de kinderen van de groepen 6 t/m 8. Dit was een
erg gezellige avond, en we hopen dat de kinderen thuis flink aan het oefenen zijn
geslagen zodat ze binnenkort kun certificaat kunnen halen. Foto‟s hiervan en van de
valentijnsparty zijn te vinden op www.piipskoft.nl.
Restauraasje fan de Tsjerke fan WIER yn 2011
Het historisch erfgoed is de bakermat van onze cultuur
It sil heve minsken! Dit jier wurdt de tsjerke restaurearre. Nei fjouwer jierren fan yntins
krewearjen om de folslein fertutearze tsjerke fan Wier opknapt te krijen, is it no safier
dat op de dei dat de maaityd begjint, 21 maart, èk it sein jûn wurdt dat
de timmerlju begjinne kinne. It wurk sil dien wurde troch bou-en
restauraasjebedriuw Graaf BV út Engwierum.
It meidwaan yn 2007 oan it programma 'Restauratie' fan Endemol en de Bankgirolotterij,
wie de earste skreau fanút it doarp en de eigner St.Alde Fryske Tsjerken om oandacht te
krijen foar de fersutere tsjerke. Dat is poerbêst slagge, Wier is op de kaart set. Dêrnei
folgen noch trije jierren fan allerhande aksjes om dy oandacht fêst te hâlden, want in
betinkst om subsydzje te krijen fan de Rijksdienst voor Archeologie en Monuminten wie,
dat der bewiist wurde moast, dat de tsjerke noch in funksje hat op dit doarp. Lykwols is
troch de krisis, de stipe no streekrjocht fan it Ryk kommen (om de bou in steuntsje te
jaan) en hawwe de Provinsje Fryslân en de Gemeente Menameradiel elk ek flink ta de
bûse west. Troch it oanskriuwen fan fûnsen èn in protte jeften fan partikulieren is der no
genôch jild op it kleed kommen, om de keale restauraasje mooglik te meitsjen. De
pleatselike kommisje fan de SAFT te Wier yn oparbeidzjen mei de St. Terp en Tsjerke koe
sels 25.000 bydrage. Hulde oan elk dy't dat mei mooglik makke hat.
Op 26 maart hâldt it doarp in Iepen Dei. Dan is elk oeral wolkom . Ek de tsjerke sil de
doar iepen ha en him dan foar it allerlêst yn al syn skralens en ôftakeling sjen litte.
ú.n.f. de St.Terp en Tsjerke, Simy Sevenster
Nieuws van de Wapenbroeders
De afdeling Berlikum van de Bond van Wapenbroeders was afgelopen 25 februari weer
bijeen in een van de zalen van de Kruiskerk in Berltsum. Onder het genot van een kop
koffie opende voorzitter Jaap Aagtjes de bijeenkomst om 20.00 uur.
Een speciaal welkom was er voor de spreker van de avond, Durk van Tuinen, directeur
van de Frisia zoutfabriek te Harlingen. Na de behandeling van de notulen van de vorige
vergadering en ingekomen stukken introduceerde voorzitter Aagtjes Durk van Tuinen.
Van Tuinen hield een schitterende presentatie over de zoutfabriek in Harlingen. Tijdens
zijn presentatie ging hij na uitleg over de fabriek over op het proces van de zoutwinning.
De volle zaal werd verrast door het enthousiaste betoog van Van Tuinen. Alle aspecten
van de zoutwinning kwamen naar voren. De aanwezigen kregen een kijkje in de keuken
bij het proces om toestemming te krijgen voor het winnen van zout. De ligging en
grootte van de zoutplaat kwam in beeld. Het boren, de diepte ervan, hoe en waar men
boort. Het naar boven halen van het zout, het drogen, opslag en verwerking werden met
beeldmateriaal inzichtelijk gemaakt. Ook werd de bodemwerking uitvoerig belicht en
welke maatschappelijke druk dit met zich mee brengt. De metingen van de
bodemdalingen, vandaag de dag gemeten via een GPS systeem is uniek in de wereld van
de mijnbouw. Tot op de millimeter is de daling, met een marge van 6 weken tijdsverschil
te meten. De heer van Tuinen ziet veel nut in de maatschappelijke discussie en de
gesprekken met burgers, de maatschappelijke organen als Waterschappen, verenigingen
van dorpsbelangen en agrarische belangen organisaties. Dat de presentatie goed in de
smaak viel bij de aanwezigen getuigden de vele vragen die na afloop gesteld werden.
Voorzitter Jaap Aagtjes dankte Durk van Tuinen uitvoerig voor het verzorgen van deze
avond en overhandigde hem een fles met een Fryske alcoholische inhoud. Alweer tegen

half elf sloot de voorzitter de vergadering en wenste een ieder wel thuis. Een gezellige
nazit volgde. Een bijzonder geslaagde bijeenkomst.
Nieuws van gymvereniging Berlikum
26 februari waren er plaatsingswedstrijden voor de Friese kampioenschappen niveau 8 in
Koudum. Bij de junioren deed Lisanne Terpstra mee en zij behaalde op de onderdelen
vloer, balk, sprong en brug 36.5 punten.
Kaylee Ploeg kwam bij de senioren in actie en zij behaalde 42.00 punten. Kaylee kon zich
net niet in de top 10 plaatsen. Beide dames hebben vorig seizoen niet aan wedstrijden
deel genomen en mogen zeer tevreden zijn met de door hun behaalde punten.
Lisanne Terpstra is momenteel ook bij de gymvereniging bezig met het volgen van de
opleiding junior assistent. Hieronder geeft zij in het kort verslag wat dit inhoudt.
Maatschappelijke stage bij gymvereniging Berlikum
“Turnen is mijn sport. Al vanaf de kleuters ben ik lid van Gymnastiekvereniging Berlikum.
Ik zou het erg leuk vinden om later als trainster aan de slag te gaan. Voor school moest
ik een maatschappelijke stage uitvoeren. Deze stage moest tussen de 20 en 30 uur
duren. Omdat ik erg met turnen (gym) bezig ben had ik het idee om de stage bij
gymvereniging Berlikum te doen. Het bestuur was het hier mee eens. Ze boden me de
opleiding Junior assistent 1 aan. In deze opleiding leer je goed hoe je de kinderen moet
helpen en ook hoe je les moet geven. Dit leek me heel erg leuk dus ben ik daar aan
begonnen. Woensdag 3 november was mijn eerste stagedag. De eerste paar weken liep
ik gewoon mee met de lessen en leerde Juf Iris me hoe ik de kinderen moest helpen.
Toen ik aan de opleiding ben begonnen moest ik in verschillende groepen een lesje
gegeven. Zo heb ik bijvoorbeeld aan de kleuters een les balanceren gegeven en in een
andere groep de opbouw van de Arabier. Inmiddels is mijn stageperiode voor school al
afgelopen. Met de opleiding ga ik nog door, als ik deze heb afgerond blijf ik zeker nog
helpen in de lessen. Zelf turn ik een selectie uur, en een uur in de dames groep. Turnen
is een sport waarbij kracht, flexibiliteit, snelheid, coördinatie, balans en elegantie naar
voren komen. Al deze eigenschappen zijn van groot belang in de sport. We trainen op de
balk, vloer, brug en sprong. Dat zijn onze wedstrijdonderdelen. Maar we proberen
natuurlijk ook andere leuke dingen uit. Het uur voor de damesgroep heeft jammer
genoeg nog maar een paar actieve leden. Het zou heel erg leuk zijn dat er in die groep
nog wat meer leden komen (vanaf 12 jaar en ouder) dit uur is altijd erg gezellig. Kom
vooral eens langs om 19.15 – 20.15 hoe meer leden hoe leuker!”
Tijdens de onderlinge wedstrijden op 9 maart, zal het nieuwe logo van de gymvereniging
gepresenteerd worden.

Eten met een praatje
Al weer de laatste keer dit seizoen voor „Eten met een praatje‟, vrijdag 8 april in „t
“Centrum”. Eten met een praatje is gezellig samen eten. U kunt dan als u vaak alleen
eet, onder het genot van een warme maaltijd, met iemand anders een praatje maken. De
gesprekken tijdens het eten kunnen over van alles en nog wat gaan en het is dan reuze
gezellig. Overigens, iedereen is welkom vanaf 18:00 uur. Bent u geïnteresseerd en u wilt
het wel eens mee maken, dan bent u van harte welkom.
U kunt zich weer opgeven bij A. J. Bouwknegt (0518–41.99.63) of bij U. Strooisma
(telefoon 0518-46.20.89), Opgave graag uiterlijk op woensdag 6 april.
Voor hen die zich al hebben opgegeven maar verhinderd zijn ook graag dit uiterlijk op
woensdag 6 april doorgeven. Wij kunnen dan aan de hand van de opkomst onze inkopen
doen. Wat we gaan eten is een verrassing, maar hebt u een speciaal dieet laat het dan
even weten. De kosten voor een maaltijd zijn vijf euro per persoon.
We hopen ook u te kunnen verwelkomen.
De Protestantse Gemeente Berltsum.

Berltsumer Beagles in de prijzen
Afgelopen zaterdag 5 maart is het leerlingenorkest de „Berltsumer Beagles‟, het
gezamenlijke leerlingenorkest van de muziekverenigingen „De Bazuin en „Klimop‟, op stap
geweest. Muziekvereniging „De Bazuin‟ Tzummarum bestond 85 jaar. Ter gelegenheid
van dit jubileum organiseerden zij een play-inn met ‟s avonds aansluitend een concert.
Alle leerlingenorkesten en het gezamenlijke leerlingenorkest van ong. 65 man konden
het resultaat van die dag laten horen. Nadat er vanaf 13.30 uur druk was gerepeteerd
begon na het gezamenlijk eten om 19.00 uur het concert. Eerst speelden alle
leerlingenorkesten om de beurt en daarna het play-inn-orkest.
De Berltsumer Beagles mochten als 3e leerlingenorkest optreden. Ieder orkest werd
beoordeeld met een verslag van Carl Wittrock. Deze was voor een ieder erg positief. Voor
de Berltsumer Beagles pakte het zelfs zo goed uit dat ze er met de eerste prijs vandoor
gingen. Deze prijs bestond uit een zelf te kiezen lied van een zanger/zangeres. Carl
Wittrock zal hier een stuk van componeren geschikt voor leerlingenorkesten. Ze hebben
gekozen voor het nummer “Stuck “ van Caro Emerald, een nummer dat erg bekend is op
dit moment.
Wij willen de leerlingen van harte feliciteren en ga zo door.
Muziekverenigingen De Bazuin en Klimop

cultuurhistorische wandelroute
Wandel mee met SBB
Een van de punten op de agenda van de jaarvergadering van Stichting Berlikumer
Belangen, donderdag 24 maart aanstaande betreft de cultuurhistorische wandelroute. In
de aanloop op deze vergadering licht voorzitter Matthé van Hout een tipje van de sluier
op.
“De ontwikkeling van de cultuurhistorische wandelroute is al aangegeven in de dorpsvisie
van Berltsum” vertelt Van Hout. “De insteek was de wens tot het creëren van extra
recreatiemogelijkheden in het verlengde van de plannen van Voortvarend Berlikum. De
voorbereidingen zijn in volle gang. Zodra de benodigde subsidies zijn toegekend, kunnen
we los.”
De cultuurhistorische wandelroute bestaat uit drie onderdelen die los van elkaar
gewandeld kunnen worden. Door middel van ANWB bordjes wordt de route bewegwijzerd
en de wandelaars kunnen in een speciaal uitgebracht wandelboekje onderweg informatie
lezen over de verschillende historische rijkdommen die ons dorp en omgeving kent,
aangevuld met een infopaneel bij en over Hemmemastate. De route gaat niet alleen
interessant worden voor varende recreanten die in Berltsum de benen strekken, ook voor
de dorpelingen zelf is het een zinvolle manier om wandelen te combineren met de
dorpshistorie. En het blijft niet alleen bij de geijkte paden; zo wordt het wandelnetwerk
bijvoorbeeld uitgebreid met een pad vanaf het Hemmemapark naar de Luinsterwei. Een
historisch weggetje dat in ere wordt hersteld. Meer dan 300 jaar geleden deed het dienst
als ontsluiting van de Bureweide, eigendom van de kerk. Het had de functie van een
sociale voorziening, waarvan kleine boeren gebruik konden maken voor hun vee. Een
volgende noviteit is verbetering van de aansluiting tussen de bestaande fiets- en
wandelpaden aan weerskanten van de Berltsumer vaart. Hiervoor wordt de brug in de
Koekoeksleane aangepast. Van Hout hoopt dat dit jaar met de uitvoering kan worden
gestart.

Spannende plannen
De route voert uiteraard door het mooie Hemmemapark. Zaterdag 5 maart was daar een
aantal vrijwilligers in touw om het park voorjaarsklaar te maken. “De grootste klus was
het knotten van de wilgen”, vertelt Van Hout. “Daarnaast hebben we de opstappen naar
de bruggetjes bijgevuld met schelpen en compost bij de jonge fruitbomen aangebracht.”
Op de vraag hoe het staat met de vernielingen geeft Van Hout aan dat een aantal jonge
fruitbomen het loodje heeft moeten leggen in de krachtmeting met baldadige vernielers.
Andermans spullen vernielen schijnt er bij te horen, maar het blijft een moeilijk te
verteren gegeven. Het is te hopen dat het „wigwammetje‟ van natuurlijke materialen,
bedoeld voor peuter en kleuter speelplezier een langer leven beschoren is dan de
gesneuvelde bomen. Om het park spannender te maken voor de jeugd liggen er ook
plannen klaar. Van Hout: “Door middel van maatschappelijke stages proberen we deze te
realiseren.”
De vrijwilligersploeg die zich inzet voor het onderhoud van het park is vrij constant, maar
vergrijst wel. “Als er een paar jonge mannen of vrouwen ons willen komen versterken,
dan zijn ze welkom”, aldus Van Hout. Er is immers altijd wel werk aan de winkel in dit
prachtige wandel en fietsgebied, waar je naast de natuur ook nog eens een flinke dosis
cultuur opsnuift.
RIA
Doarpshûs ‘t Heechhout organiseert een ‘Queens-night!’
Standhouders gezocht
De avond voor Koninginnedag, vrijdagavond 29 april 2011 wordt er een avond voor en
door de vrouw georganiseerd in de vorm van een Queens-night. Deze avond voor de
vrouw van nu, belooft een gezellige spetterende avond te worden! Een modeshow van
Rewi en Keunst & Kids vormt de hoofd-act van de avond. Maar natuurlijk bieden wij ook
vele andere stands voor de “Frou fan hjoed”.
Er is nog plaats voor bedrijven die een passend aanbod hebben voor deze
avond. Voor een kraam in de vorm van een tafel zijn de kosten €10, - per tafel,
de overige zelf meegebrachte stands kosten € 5,00 per meter. Opgave voor 1
april, kunt u doen bij Kapsalon Gretina ( 0518 462248).
Hoe vollediger ons aanbod wordt, hoe groter het succes van de avond, dus bedrijven:
“Geef u op voor deze sprankelende avond!”. Ook de Queen heeft een King nodig; King
van de avond wordt DJ Auke met zijn discoshow, om er tijdens de modeshow, in de
pauze en na afloop een gezellige boel van de te maken. Na 22.30 uur zijn natuurlijk ook
de mannen uitgenodigd.
Actiecommissie van ‟t Heechhout.
In de volgende editie meer nieuws over de Queens-night.
Activiteiten van café De Poarte
Van 4 februari tot en met 4 maart werd het 8e driebandentoernooi om het
kampioenschap van Berlikum weer gehouden in café De Poarte. De organisatie was in
handen van De Poarte in samenwerking met B.C. „Sicht op „e bal‟. Er hadden zich 28
deelnemers opgegeven en werd er weer over twee voorronden, een 2e ronde en een
finale ronde gespeeld. De speeltijd was 30 minuten of degene die het eerst 10
caramboles wist te maken. De voorrondes vonden plaats op 4 en 11 februari. De 2 e
ronde werd 18 februari gespeeld en de finales op 4 maart. Na de voorrondes zag de
wedstrijdlijst er als volgt uit, hierbij opgemerkt: de winnaars uit de voorrondes aangevuld
met een verliezer uit elke voorronde met het hoogste gemiddelde. Zo kon de 2 e ronde
met 16 deelnemers gespeeld worden. Na loting hadden we de volgende partijen in de
kwartfinale op 4 maart. Harm Kuperus- Keimpe Jansma 10-4, Johan Zwier- Lammer van
Schepen 8-9, Johan Dijkstra-Klaas van der Meij 10-3 en Bert Schouten-Klaske Meijer 105.
Hier een klein overzicht van de partijverlopen.

Harm Kuperus – Keimpe Jansma: Harm heeft een goede start, daar waar het Keimpe niet
meezit. Harm zet zijn goede spel voort en wint met 10-4. Johan Zwier – Lammert van
Schepen: Na 5 beurten is het 2-0, na 10 beurten 4-4, 15 beurten 5-5, 20 beurten 6-8,
het wordt nog spannend en de tijd dringt. Na 25 beurten 8-9 en dan in de 27e beurt zijn
de 30 min om en wint Lammert. Johan Dijstra – Klaas van der Meij: Na 5 beurten 2-0, 10
beurten 7-2 15 beurten 8-3 en in de 19e beurt maakt Johan het 10e pt. Bert Schouten –
Klaske Meijer: Na 5 beurten 0-0, 10 beurten 3-0, 15 beurten 5-2, 20 beurten 8-2, 25 en
30 beurten 9-3, in de 32e beurt maakt Bert het uit 10-3. Dan de halve finales. Harm
Kuperus – Johan Dijkstra: Lang gaat het gelijk op, het is niet te voorspellen hoe het af
zal lopen. Beide kennen hun gelukjes maar ook pech momenten. Na 15 beurten is het
gelijk 5-5. 20 beurten 8-6, 25 beurten 8-7, in de 26e beurt besluit Harm met 2 en wint
met 10-7. Harm Kuperus 1e finalist. Lammert van Schepen – Bert Schouten: Na 5
beurten is de stand 1-2. Gaandeweg komt Bert wat beter in het spel en na 10 beurten is
het 2-5, 20 beurten 3-7 en in de 26e beurt maakt Bert ook zijn laatste en wint met 10-3.
Bert 2e finalist. Dan de finale, wie wordt de nieuwe kampioen 3 banden van Berlikum,
hier het wedstrijdverslag. Er is geen tijdslimiet en er wordt gespeeld over 15 caramboles.
Harm Kuperus – Bert Schouten: In het begin van de partij is het voor beide even zoeken
naar het juiste gevoel om zo goed in het spel te komen. Na 15 beurten is de stand 3-5.
Tot de 21e beurt wet Harm geen pt meer te maken, daar waar Bert ze wel vindt. Na 25
beurten is het 4-10 en na 30 beurten 6-13. Het lijkt erop dat Bert op weg is naar zijn 2e
kampioenschap. Dan de 37e beurt Bert maakt er één en er blijft wat liggen voor hem,
maar hoe jammer hij mist op een haartje de winnende carambole. Ondertussen is Harm
tot 8 gekomen, het zou dus nog kunnen. Maar dan in de 38e beurt maakt Bert werkelijk
schitterend de partij uit met een bal uit het boekje. Harm dus 2 e en Bert Schouten de
nieuwe 3-banden kampioen van het 8e kampioenschap van Berlikum. De uitslag van de
laatste 8. 8e Keimpe Jansma, 7e Johan Zwier, 6e Klaas van der Meij, 5e Klaske Meijer, 4e
Johan Dijkstra, 3e Lammert van Schepen, 2e Harm Kuperus en bekerwinnaar en
kampioen Bert Schouten.
We kunnen weer terugzien op een geslaagd kampioenschap en volgend jaar zal er zeker
een 9e editie van dit evenement georganiseerd gaan worden. We rekenen ook dan weer
op uw aller komst. Rest ons nog een ieder te bedanken die, in welke hoedanigheid dan
ook, dit kampioenschap weer mede heeft doen slagen.
Activiteitencommissie van Café De Poarte en B.C. „Sicht op „e Bal‟

Open dag Wier e.o.
Zaterdag 26 maart organiseert Het Dorpsbelang Wier een open dag voor
belangstellenden in en om Wier. U heeft deze dag de kans om een kijkje achter de
schermen te nemen bij diverse bedrijven en particulieren. De open dag is van 10.0016.00 uur, waarna het dorpshuis om 16.00 uur haar deuren opent voor een
gezellige nazit. Ook hier is iedereen van harte welkom. De deelnemende
bedrijven/particulieren zijn: Fam. A Sevenster - Akkerbouwbedrijf, Lautawei 13; Fam. F
Wiersma - Stierenmesterij en schapen, Tsjerkepaed 9; Fam. Terpsma - Melkveehouderij
met melkrobot en robotmestschuif in nieuwe stal, Moaije Peal 1C; D Prosje Kachelboerderij en detailhandel, Hegedyk 37; Klaas Bakker - Speeltoestellen en
Mammoet skelters, Gernierswei 21; J. Burmania - Verzameling antieke
Veeteelt/akkerbouw/paarden attributen, Hegedyk 32; W Fopma - Boekbinderij en
drukkerij, Tsjerkepaed 16; Fam. J en B Visser - Melkveehouderij in nieuwe stal, Hegedyk
28a; Fam. M Sytema - Verzameling antiek timmergereedschap en toebehoren, Hegedyk
27; Fam. v/d Brink - Theeschenkerij/camping en Bistro De Brinkhoeve, Tsjerkepaed 28;
S. de Jong - Luxe zelfgemaakte dierenverblijven voor gezelschapdieren; Lautawei 38; I.
Harmens - Schoonheidssalon Irene, Tsjerkepaed 20; Fam. W J van Bleek - Botenverkoop
en benodigdheden (bij goed weer misschien een eindje varen door de nieuwe sluis?)
Lautawei 2.
De kerk is deze dag ook open voor het publiek. 21 maart gaat de restauratie van start,
dus misschien is er al iets van te zien. En misschien laten de plaatselijke kunstschilders
nog wat van hun werk zien.

Tot ziens op zaterdag 26 maart!
Dorpsbelang “De Doarpsrûnte”Wier
In memoriam
Sijbe Knol
Zondag 20 februari jl. is uit ons midden weggenomen Sijbe Knol in de ouderdom van 81
jaar.
Sijbe Knol was oud bestuurslid van de voormalige Coöperatieve Spaarbank ” Berlikum ”
die later gefuseerd is met de Coöperatieve Vereniging Friesland Bank B.A. te
Leeuwarden.
Sijbe is bestuurslid geworden op 14 mei 1970 en heeft tot 30 mei 1997 deel uitgemaakt
van de Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berlikum en Wier. Hij heeft zich altijd
sterk gemaakt om de gelden van de voormalige bank, die in 1993 zijn bestaansrecht
verloor, te behouden voor de Berlikumer gemeenschap. Hij was dan ook medeoprichter
van de ”Stichting Fonds Bijzondere Dorpsvoorzieningen Berlikum en Wier ” in 1988 en
later van de” Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berlikum en Wier” in 1994. Wij
zijn als bestuur hem hier zeer erkentelijk voor. Persoonlijk heb ik het genoegen gehad
nog een tijd met Sijbe in het bestuur te hebben gezeten. Hij kon kritisch zijn, maar had
ook altijd een oor naar wat andere vonden. Wat kon hij er ook mooi bij komen, verhalen
uit het verleden ophalen met Foppe Smits en altijd de humor voorop. Hij was sociaal en
bezig voor de gemeenschap, Oranje Nationaal , Toneel en zoals hij het nog altijd noemde
„de Bank‟ waren zijn favorieten. Hij was strijdbaar maar deze strijd tegen deze ziekte kon
hij niet winnen. Hij is heen gegaan in het vertrouwen in zijn hemelse vader. Wij
gedenken hem zoals we hem hebben gekend en wensen Hammie en de kinderen en
kleinkinderen veel sterkte en kracht toe om dit verlies te dragen.
Namens het bestuur van beide stichtingen.
Voorzitter Rients Tijsma
Kofjemoarn Berltsum
woensdag 30 maart
De laatste woensdag van de maand organiseert St. Welzijn Middelsee een kofjemoarn
voor 55-plussers. Deze vindt plaats in de grote zaal van het Groene Kruisgebouw van
10.00-11.30 uur. De kosten hiervoor bedragen € 1,- per persoon. Tijdens de kofjemoarn
komt er zo nu en dan een gastspreker of wordt er een activiteit gedaan. Tussendoor is er
volop tijd om even met uw buurvrouw of buurman te praten.
Voor meer informatie of staat u er open voor dat de deelnemers van de kofjemoarn nu
eens bij u op locatie komen, dan kunt u contact opnemen met Sieta Kuipers,
ouderenwerker van Stichting Welzijn Middelsee.0518-460805 (e-mail:
s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl)
De eerstvolgende kofjemoarn is woensdag 30 maart. Deze keer gaan we zelf creatief
bezig op het gebied van voorjaar en paasdecoratie. Onder leiding van Mevr. F. Weijer
kunnen er weer verschillende decoraties gemaakt worden. Om de kosten zo laag
mogelijk te houden wordt een ieder gevraagd om zelf een schaaltje of bakje en
eventuele materialen die men in de decoratie wil verwerken mee te nemen. Mevr. Weijer
zal er voor zorgen dat er voldoende bloemen en planten en oase aanwezig is. Tevens is
het ook handig om een snoeischaar of mesje mee te nemen. U wordt verzocht de
bijdrage plus gebruikte materialen contant af te rekenen.
CFK-reünie-partij in Berlikum
In Berltsum wordt zaterdag 18 juni een reünie gehouden met een kaatspartij voor de
voormalige kaatsbond CFK. De CFK is in 1994 gefuseerd met de KNKB. De CFK bestond
toen precies 60 jaar en was uit principe de zaterdagafdeling van de kaatssport. Op 1
maart 1934 richtten kaatsers uit Bolsward, Berlikum, Franeker, Minnertsga en Sexbierum
de CFK op. De stichting Kaatsmuseum van de KNKB en de initiatiefnemers van

Kaatshistorie.nl hebben er bovendien op aangedrongen het CFK-materiaal in te scannen
en te voorzien van informatie, zodat dit stuk verleden ook vastgelegd wordt. Hier wordt
momenteel hard aan gewerkt. Vandaag op 1 maart gaat de site www.cfk-partij.nl online.
Tot en met 1993 werden er jaarlijks vele wedstrijden en bondspartijen afgewerkt. Dat
leverde kampioenen en klassementen op. De laatste kaatslichtingen – ook een damesen meisjescategorie behoren daartoe - vinden het de hoogste tijd om weer eens bij
elkaar te komen om terug te blikken op die periode. Ook mensen die op wat voor wijze
dan ook actief waren voor de CFK zijn van harte uitgenodigd.
Alle oud-CFK‟ers en iedereen die bij deze bond op enige wijze actief was, worden van
harte uitgenodigd om op de CFK-reüniepartij aanwezig te zijn. Overdag wordt een CFKreünie-kaatspartij gehouden met de zachte bal, zodat iedereen mee kan doen. Daarna
kan iedereen aanschuiven bij een barbecue.
Datum: zaterdag 18 juni; plaats: Sportcomplex Berlikum; tijdschema: 10.00 uur
ontvangst en begin reüniepartij met zachte bal - 14.00 uur CFK-reünie-partij - 17.00 uur
start barbecue met een muzikale omlijsting - 19.00 uur start avondprogramma;
aanmelding: via www.cfk-partij.nl of telefonisch, nummer: 0511-444633 (voor 1 mei
aanmelden).
Verslag van de Chr. Plattelands Vereniging Berlikum, gehouden dinsdag 8
februari 2011
Jaarvergadering
Onze presidente Miep Vink kon op onze jaarvergadering 50 dames welkom heten. Aan
het begin van de avond gaat ze ons voor in gebed en vraagt ook voor deze avond om
Gods nabijheid. Uit de Bijbel leest ze Lukas 5:27-39. Boven de meditatie staat: “Nieuwe
kansen”.
Hierop zingen we uit de E.L. lied 396 „Grijp toch uw kansen door God u gegeven‟. De
notulen, het jaarverslag en het financiële gedeelte worden doorgenomen. Het
ziekenbezoek wordt geregeld en de opbrengst van onze verloting gaat dit jaar naar Hillie
Veneman, die uitgezonden is naar Indonesië en daar werkt in het onderwijs. Er is een
fietsclub en zelfs 2 leesgroepen die ontstaan zijn uit onze vereniging. We hebben voor
het ontspanninggedeelte voor deze avond de Seefûgeltsjes uit Holwerd uitgenodigd.
Een heel enthousiaste groep dames die staan te popelen om hun liedjes ten gehore te
brengen.
Ze zingen allemaal oude bekende liedjes en onderstrepen dit met gepaste kleding, oude
hoedjes en ouderwetse jurken, aangepast bij hun repertoire. Janneke laat ons in de
pauze genieten van prachtige foto‟s die ze gemaakt heeft van de vele reisjes die de
afgelopen jaren door de leden van onze vereniging zijn gemaakt. Dan komen de
Seefûgeltsjes weer en nu in fleurige Italiaanse kleuren, rood,groen en geel en we gaan
met romantische versjes door Italië.
En wij zijn net als de Seefûgel, zoals ze zingen al wordt het kunstgehalte als je ouder
wordt groter, WE ZETTEN DOOR!!!!!! We hebben een prachtige gezellige avond gehad. Er
wordt nog afscheid genomen van Miep Vink als bestuurlid en we kunnen Geertje Algra
welkom heten als nieuw bestuurslid. We komen weer bij elkaar op dinsdag 8 maart dan
komt mevrouw Woudwijk ons iets vertellen over hoe een beeldhouwwerk wordt gemaakt.
JP
Verhuisd
Mevrouw A. Steensma is per 1 maart 2011 verhuisd van de Lieuwe Minne Kuperusstrjitte
26, Berltsum naar Joure. Ze heeft hier 4 jaar met plezier gewoond maar is naar Joure
teruggegaan om gezondheidsredenen. Ze bedankt tevens voor alle lidmaatschappen.

Doedag Comenius
Dinsdagmiddag 15 februari zijn de kinderen van groep 8 naar CSG Comenius geweest om
te 'ruiken' aan het onderwijs op de vervolgscholen na groep 8. De ene helft heeft lessen
op de Mavo op locatie Esdoorn bezocht, de andere helft van groep 8 is naar locatie
Mariënburg geweest om daar een 4-tal lessen te volgen. Een in alle opzichten leuke en
leerzame middag!
Comenius en chauffeurs: hartelijk dank.
Ontspanningsavond voor alleengaanden
Donderdagavond 31 maart om 19:30 uur, zal in ‟t Centrum een ontspanningsavond
voor alleengaanden georganiseerd worden door de Doopsgezinde gemeente en de
Protestantse gemeente Berltsum. Het belooft een interessante avond te worden die
voornamelijk wordt gevuld door de heer J. Jongsma (verhalenverteller). De betreffende
mensen zullen een uitnodiging ontvangen en kunnen zich opgeven t/m zondag 27 maart.
Mocht het zo zijn dat u geen uitnodiging heeft ontvangen, maar wel graag wilt komen en
bent u alleengaande 50+ of echtpaar 65+ dan kunt u zich opgeven bij: H. Hoogterp
0518-462143 of S. Sijens 06-50653671 of K. Tolsma 0518-461321.
Voorbereidingen dorpsfeest
Oranje Nationaal zet Berltsum aan tot actie voor het komende dorpsfeest. Om
herkenbaar voor de dag te komen is er zelfs een speciaal logo ontworpen: simmerwinter. U ziet het hierboven. Buurtverenigingen worden actief benaderd door Oranje
Nationaal en daarnaast zijn de ontwikkelingen te volgen op www.oranjenationaal.nl. Op
deze site staat het laatste nieuws en kun je je opgeven voor de activiteiten die worden
georganiseerd. Voor de straatversiering en de optocht is dat nu al mogelijk.
Oranje Nationaal wenst Berltsum alvast succes met de voorbereidingen.

Paas/ Voorjaars markt in Drenningahof
Zaterdag 16 April organiseren Palet en Welzijn Middelsee gezamenlijk met hobbyisten
uit de gemeente Menameradiel een grote Paas/Voorjaarsmarkt in Drenningahof te
Dronryp. De hobbyisten staan verspreid door het gehele gebouw en mits het weer het
toe laat kan men ze ook buiten aantreffen. Wat er te bewonderen valt: Oude Ambachten,
Houtbewerking, Aquarellen, Zeepkettingen, Modelbouw in de vorm van boten en
meccano en Verse Bloemen.
Dit alles met uitgangspunt Pasen en het Voorjaar.
De markt is van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Sieta Kuipers, ouderenwerker van Stichting Welzijn Middelsee --Menaldumadeel tel:0518-460805 of via e.mail: s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl.

