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Rients Gratama yn Wier mei De Goudfisk 

9 maaie op moederdag/memmedei treedt Rients Gratama op yn de tsjerke fan Wier 

mei syn gloednijste toanielstik en monolooch: 'De Goudfisk', om de restauraasje mei 

mooglik te meitsjen. Wa't syn toanielstik 'Eintsje Libben' by Tryater sjoen hat, wit dat 

Rients ek op it mêd fan toaniel syn mantsje stiet. De tsjerke is fanôf 2 oere iepen. Rients 

begjint om 15.30 oere. Omt de romte beheind is, is foarôf reservearjen needsaaklik. Jo 

kinne jo oanmelde fia telnr.: 0518-471123 (Simy Sevenster). Net te lang wachtsje, de 

romte is beheind. 

 

 

 

 
Ik jou de pin troch 

 een bijdrage van Gilbert IJsselmuiden 

Op de valreep... 

Tsja, en daar ga je dan. Hoe kun je in een korte bewoording iets schrijven over jezelf 

zonder dat het vervelend wordt voor een lezer... Gertjan heeft eigenlijk al in de vorige 

versie al uiteen gezet hoe wij uiteindelijk buren zijn geworden. Maar hoe komt een 

persoon als Gilbert eigenlijk in Berltsum terecht... Als geboren en getogen Jouster, nu 

42, ben ik na vele reclamebureaus bij Faber Reklame terecht gekomen (Marten Faber). 

Destijds nog gevestigd aan De Opslach. Na een paar jaar kreeg ik de aanbieding om 

terug te keren naar Joure om bij een goede vriend aan de slag te gaan op zijn drukkerij. 

Maar ook hier ging na een paar jaar weer het ”reclamebloed” kriebelen om vervolgens 

terecht te komen in Sneek bij een bureau. Dit heeft ook een paar jaar geduurd tot 

Marten er lucht van kreeg dat ik weer ‟beschikbaar‟ was... Gelijk weer aan de bak in 

Berltsum, maar moest wel verhuizen uit Sneek! Leek beter in alle opzichten en kwam 

zodoende terecht in de Tsjerkestrjitte te Minnertsga. Hùh, zullen de meesten wel 

zeggen... Minnerstga... Maar heb daar wel een ontzettend leuke tijd gehad met de 



mensen aldaar. Maar kwam ook zeker tot ‟rust‟... Door de weeks aan het werk bij Marten 

en in de weekenden wat aan de slag als barkeeper bij de vernieuwde Sans Souci. Lekker 

zondags met het personeel op stap naar de Twee Gezusters in Leeuwarden en de 

Bottelier... En hier begint eigenlijk alles...  

 

Als je op een dag richting het zomerhuis van je ouders gaat op Ameland en je staat te 

wachten bij het hek samen met je trouwe viervoeter Misty, wordt je ineens aangesproken 

door een aandoenlijke ‟jonge‟ dame met de woorden; Hè, je komt toch ook altijd in de 

Twee Gezusters... Yep.., en er was een gesprek voor twee aan boord van De Sier. Alleen 

dit gesprek duurt nog steeds tot op de dag van vandaag voort. Astrid Plantenga, want 

dat is haar naam, heeft als eilandse een behoorlijke indruk op me achtergelaten. 

Hoteldebotel na een week of 6 vanuit Minnertsga verhuisd naar ‟haar huisje‟ in 

Leeuwarden. Samen een Land Rover Ambulance gekocht voor het ‟varen over de 

Nederlandse wegen‟ om onze weekenden op leukere manier door te brengen in plaats 

van al dat gestap. Dan zie je namelijk nog e's wat... 

Onze relatie werd lekker serieus en hadden al wat plannen om een woning te kopen. Van 

Pingjum tot Midlum. Van Leeuwarden tot Ferwert... het viel allemaal wat tegen. Kom je 

ineens Theunis en Gerry van der Graaf tegen op de Bedrijven Contact Dagen in het FEC... 

Hè, Theunis, staat jullie huis nog steeds te koop... Ja, was het antwoord. Mooi... kom ik 

samen met Astrid even langs om te kijken. Want zij kent het huis uiteraard niet.  

Eenmaal op de avond van bezichtiging stapten wij uit de auto, liepen naar de voordeur, 

en ze zij, is dit het huis?! Ja, en haar mond viel open van verbazing en de 

nieuwsgierigheid was van haar gezicht af te lezen... en dat bleek positief want na een 

half uurtje waren wij er uit... Hier gaan wij wonen en heeft de Land Rover eindelijk 

onderdak waar die zo naar smacht. Want wij zochten een huis voor de auto in een ruim 

hok... en wij staan op nummer twee... 

 

Oud en nieuw werd gevierd na onze eerste twee weken in De Buorren... Iedereen plezier, 

behalve wij. Eén van onze vrienden lag behoorlijk kritisch in het MCL en het was maar de 

vraag of alles nog goed kwam... Maar onze toenmalige overburen Sjoerd en Ciska de 

Boer namen mij in hun huis, nadat ik even buiten op straat stond te kijken, om de beste 

wensen over te brengen met nog meerdere buurtgenoten. Wat gezellig allemaal, en ik 

vergat Astrid helemaal. Bijna anderhalf uur later heb ik haar opgehaald... Onze start van 

een goede vriendschap met alle ander buurtgenoten in De Buorren. 

Van een eigen huis komt natuurlijk meer, trouwplannen werden gemaakt en een 

toekomstplaatje werd een beetje uiteen geschetst. Uiteindelijk was het zover... getrouwd 

op Ameland en gefeest in Berltsum... tsjonge jonge een verhaal apart. 

 

We zijn dan al weer een paar jaar verder als onze oudste wordt geboren. Een meisje met 

de naam Charitha (3) maakte ons stulpje op dat moment compleet. Geboren in De 

Buorren en de enige niet ‟import‟ van ons drieën. Het is maar je hoe het bekijkt...  

Maar blijkbaar is er ruimte voor meer, want uiteindelijk kwam onze zoon JP (Jean Paul), 

net 2 jaar geworden, de boel onveilig maken. Ook geboren in De Buorren en de tweede 

niet ‟import‟ van ons vieren. Maar dat mag de pret niet drukken... het wordt een dolle 

boel! 

Astrid is intussen van baan veranderd en werkt nu voor Defensie bij (in de volksmond) 

militaire apotheek in Heerenveen en ik werk alweer ruim drie jaar bij Herian Reclame in 

Drachten als Art Director. Een mooie en afwisselende baan met vele uitdagingen op 

creatief gebied.  

 

Grote kans dat er wel iets in de meeste huizen aanwezig is, wat een stempeltje van mij 

draagt... Philips, Vogue, Therme, Formule W, Jordan, Marne Mosterd, Us Heit, etc. 

Maar ook landelijke verenigingen als de PCOB, woningbouwverenigingen zoals Accolade 

of een MKB'er die graag professioneel de looks wil hebben... Tsja, ik heb een baan die 24 

uur per dag doormaalt in je kop...  

 

En over malen gesproken... Eén van mijn grootste passies zal altijd de molen blijven. Als 



16-jarige beginnen met een opleiding als vrijwillig molenaar en deze afronden op je 

18de. Dat is iets wat ik ambieer om op mijn 45ste mee door te gaan. Het is net als 

zwemmen, dat verleer je niet... 

Maar ook op Land Rover gebied en dan met name de ‟oudere‟ versies wil ik graag meer 

mee doen... Niet alleen het grootste ‟militaire‟ evenement in Engeland bezoeken met je 

Land Rover Ambulance, maar alles wat met het voertuig te maken heeft gehad... en 

terug brengen in originele staat.  

Maar terugkomend op de valreep. Want op het moment van schrijven liggen de meesten 

op één oor... Wie neemt de pen over? In gedachten zat ik zeker bij Ciska de Boer. Zij 

zorgt door de weeks (3 dagen) voor onze kids. Topper bij uitstek.... uitstek... Hijstek... 

Hè, Gertjan, maar je hebt niet alles verteld, Want na jullie verhuizing naar Berltsum zijn 

in een vrij korte periode ook jouw ouders verhuisd naar Berlikum. Joop en Diny ook uit 

het Westen... 

Ik geef graag hun het woord in een volgende epsiode en hoe zij Berltsum ervaren en hun 

belevingen tot nu toe.. 

Gilbert 

 

 

 

 

Jeugddag SC Berlikum 

Vrijdag 14 mei organiseert voetbalvereniging SC Berlikum de jaarlijkse jeugddag. 

Traditiegetrouw na het Hemelvaarttoernooi op 13 mei. Alle pupillen (H- t/m D-pupillen) 

van de voetbalvereniging worden verwacht. Deze spectaculaire dag start om 12.30 uur. 

Alle deelnemers aan de jeugddag worden dan ingeschreven en verdeeld in 10 groepjes. 

De bedoeling is rond 13.00 uur te starten met het spellencircuit. Tevens strijden de 

pupillen om de penaltybokaal. De deelname is gratis en ook niet-leden kunnen gerust 

meedoen aan de activiteiten. Na afloop staat er voor elke deelnemer/deelneemster een 

bakje patat klaar. Ook voor de ouders staat de koffie klaar! Tot vrijdag 14 mei! 

Jeugdcommissie SC Berlikum 

 

 

 

Een noot van „Klimop‟ 

Het voorjaar is alweer begonnen en dat betekent voor de Klimop nog een aantal weken 

te gaan en dan hebben we weer ons jaarlijks Koffieconcert door de Jeugd. Dit jaar zullen 

het schoolproject, dat plaatsvindt op Lyts Libben, en de leerlingen van Klimop hun noten 

laten klinken op zondag 30 mei a.s. om 11.00 uur in ‟t Heechhout te Berltsum. 

Natuurlijk mogen de drumband en de fanfare ook wat van zich laten horen, als de jeugd 

het toe laat..... 

Dus heiten, memmen, pake‟s, beppe‟s, vrienden, buren en etc. noteer de datum in de 

agenda en komt 30 mei allen naar „t Heechhout! 

De dag ervoor, zaterdag 29 mei gaat de fanfare naar het Gouden Spiker Festival in 

Ureterp, we zullen erg ons best doen en we brengen u op 30 mei op de hoogte of we een 

Spiker mee naar huis hebben genomen. We gaan er voor!! 

Natuurlijk zult u ons eerst nog op Koninginnedag gezamenlijk met de Bazuin door het 

dorp zien gaan tijdens de rondgang naar het Kaatsveld. U bent er toch ook? 

Tot ziens op 30 april. 

Muziekvereniging Klimop 

 

 

 

Kort verslag van de jaarvergadering Stichting Berlikumer Belangen (17-03-10) 

Er was een goede opkomst. Ook konden wij raadsleden van bijna alle fracties welkom 

heten. 

De krimp van het inwoneraantal op het platteland stond onder andere op de agenda. Het 

bestuur had mevrouw Lok van Doarpswurk uitgenodigd om haar visie te geven op de 



krimp en hoe dorpen hierop in kunnen spelen. Duidelijk is dat Berlikum moet streven 

naar woonkwaliteit. Het wonen in dorpen hoeft niet onaantrekkelijker te worden, 

wanneer het inwoneraantal geringer wordt. Mevrouw Lok was van mening dat Berlikum 

er al op een goede manier op inspeelde. Ze noemde de plannen van Voortvarend 

Berlikum en de brede school. Ook met de ontwikkeling van een cultuurhistorische 

wandelroute door de „twaalfde stad‟ van Fryslân wordt het dorp gepromoot en worden de 

bewoners en recreanten zich bewust van de bijzondere kwaliteit van ons dorp. 

In de discussie werd voorgesteld om de ontwikkeling van de Pôlle met 210 woningen nog 

eens tegen het licht te houden in een overleg tussen de gemeente, projectontwikkelaars 

en SBB. Hoe kan meer ingezet worden op kwaliteit voor het dorp met eventueel een 

aangepast aantal nieuwbouwwoningen. 

Ook Wonen Noordwest Friesland speelt in op de mogelijke krimp. Zij hebben recent 

renovatieplannen voor een groot deel van hun woningbestand bekend gemaakt. Dit zal 

gefaseerd gebeuren in een tijdsbestek van 12 jaar. Hiermee worden de woningen 

aangepast aan de huidige eisen van bewoners en komen de huurwoningen niet leeg te 

staan. Daarnaast geven zij de mogelijkheid aan huurders om gebruik te maken van de 

koopgarant regeling. Het aantal huurwoningen in Berlikum zal, in tegenstelling tot andere 

dorpen, ook op de langere termijn in stand worden gehouden. 

Verder deelde de voorzitter Matthé van Hout mee dat SBB samen met de initiatiefgroep 

de realisering van de Brede School voor 2010 hoog op de agenda heeft gezet. 

De initiatiefgroep hoopt dat, na een voorbereiding van meer dan 7 jaar, de raad dit jaar 

een positief besluit neemt. 

SBB 

 

 

 

 
Moniek van Schepen start eigen schoonheidssalon 

In november vorig jaar, tijdens een gezellig avondje bij een vriendin die twee deuren 

verder woont is het idee ontstaan. Buurvrouw grapte dat er in haar huis nog wel een 

kamertje vrij was voor een schoonheidssalon. En laat dat nu net de wens zijn van Moniek 

van Schepen, een deel van de week werkzaam in de drogisterij in Dronryp. Het grapje 

laat haar niet los en al de volgende dag wordt de -dan  nog-  rommelkamer bekeken en 

in gedachten alvast ingericht. Een paar gesprekken, regel- en kluswerk verder, kan 



Moniek begin december de eerste klant welkom heten in Schoonheidssalon Moniek aan 

de Sportleane 18. 

De keurig ingerichte salon oogt professioneel en door de kleinschalige aanpak straalt het 

een persoonlijke sfeer uit. En dat is ook precies wat Moniek voor ogen heeft, contact met 

mensen, tijd nemen voor de klant, zorgen dat de klant zich op haar/zijn gemak voelt. 

Tegenwoordig wordt er volgens Moniek teveel gebruik gemaakt van kunstmatige 

ingrepen om mensen mooier te maken. Moniek richt zich dan ook vooral op de 

natuurlijke schoonheid,  “lekker jezelf zijn, en blijven”. 

De schoonheidsspecialiste heet u uiteraard ook graag welkom in haar salon. Voor zowel 

een complete schoonheidsbehandeling als een deelbehandeling (bijvoorbeeld voor het 

verven van wimpers en/of wenkbrauwen, harsen etc.) bent u bij haar aan het juiste 

adres. U kunt bij Moniek ook terecht voor diverse schoonheidsproducten. 

Bel of mail gerust voor meer informatie of het maken van een afspraak naar 

Schoonheidssalon Moniek, Moniek van Schepen, tel: 06-29172030, 

moniek_vs@hotmail.com. 

ROMY 

 

 

 

Nieuws uit de Vermaning 

Mennonites op 3 juni 

Donderdag 3 juni komen de Mennonites weer naar Friesland. Onijdes Sijtsma kan u 

binnenkort weer benaderen voor een „bêd en brochje‟ op deze datum en informeert 

gelijk of u ook op 21 juni of 1 juli dan wel 18 september beschikbaar bent. Hint: de 

noordelijke schoolvakantie begint pas op 10 juli a.s. 

Leeskring 

Deze kring bestaat momenteel uit een hechte kern van vijf mensen, die 

maandelijks bezig zijn met het boek “Het hemels vaderland” van Bart Rijs. Dit boek 

geeft veel stof tot discussie, en daar is de leeskring ook voor. Het hoofdstuk 

Wijssel  (rivier de Weichsel) hebben we uit, nu het hoofdstuk “Bug”, een rivier in 

Wit-Rusland. Ook nieuwsgierig?  Kom er bij,  donderdag 6 mei, 19.30 uur is de 

volgende bijeenkomst! 

Gespreksgroep 

Op 15 april heeft deze groep met ruim tien vaste deelnemers plannen gemaakt 

voor een gezellige seizoensafsluiting, een uitje. In de volgende “Roaster” meer 

hierover! 

Het “Menniste filmseizoen” in Berlikum 

Tja, dat is alweer voorbij. De film “Witness” met o.a. de beroemde Harrison Ford, 

trok flink wat belangstelling. Het speelt in het milieu van de vrome Amish  in 

Lancaster County in de staat Pennsylvania.  Die zo tegen wil en dank in aanraking 

komen met het wilde en wereldse Amerika om hen heen. Na afloop bleven we nog 

lang discussiëren over de grote verschillen tussen deze zeer gelovige christenen en 

wij verwende welvaartsmensen in Nederland. 

En dan nog dit 

Onze voorganger, zr. Geja Laan, heeft afscheid genomen van de Doopsgezinde 

gemeente Sneek en heeft een beroep aanvaard bij de Doopsgezinde gemeente 

Veenwouden. Op zondag 18 april was daar de feestelijke intrede. Zij blijft met haar 

man en beide kinderen wonen in Sneek. En zij blijft op donderdag werken in 

Berlikum. Wij wensen Geja Laan een goede en vruchtbare tijd in haar nieuwe 

gemeente! 

Bernard Posthumus 

 

 

 

Nieuws van De Bazuin 

Het is weer tijd voor nieuws over het korps “De Bazuin”. 

Donateursconcert 
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20 maart j.l. hielden wij ons donateursconcert. Elders in deze krant leest u er meer over. 

Gouden Spiker Festival 

Op dit moment zijn we druk aan het repeteren voor het Gouden Spiker Festival. Een 

Festival waaraan we 3 jaar terug ook mee hebben gedaan. We komen dit jaar uit in de 4e 

divisie en moeten het opnemen tegen nog 7 andere korpsen in die divisie. Dit Festival 

vindt plaats op 29 mei in Ureterp. 

Okkie-project 

Het Okkie-project, wat elk jaar op de Chr. basisschool wordt gegeven is inmiddels op het 

einde gekomen. Hieruit hebben zich 3 enthousiaste kinderen gemeld om verdere 

muzieklessen te nemen bij “De Bazuin” Heb jij dit net gemist of zit je in een groep waar 

het Okkie-project niet is gegeven en wil je toch graag ook een muziekinstrument 

bespelen? Dan kun je altijd voor meer informatie bellen naar Ilse Hamersma (0518-

462561) 

Winterguard 

De laatste contest voor dit seizoen van de Winterguard zit er inmiddels op. Het is een 

spannend en vernieuwend seizoen voor de Winterguard geweest. Vanaf september vorig 

jaar is de overstap gemaakt van Majorette naar Winterguard. En zoals bij vele 

veranderingen het geval is, valt het beging niet altijd mee. Ondanks deze nieuwe 

ervaring zijn de meiden van Winterguard ontzettend enthousiast en hebben leuke en 

leerzame contesten gehad. 

Wie denkt dat Winterguard voor dit seizoen voorbij is heeft het mis. Op elke 

donderdagavond oefent de Winterguard vanaf 18:30 uur in “De Klinker”. Om op een 

leuke en enthousiaste manier de ingestudeerde „no-nonsense‟ show te verbeteren. Om 

op Koninginnedag, aansluitend aan de optocht door het dorp, jullie op het kaatsveld onze 

show te demonstreren. En om zo de nieuwe contesten in het volgende seizoen vol 

vertrouwen tegemoet te gaan. 

Lijkt het jou ook leuk om mee te doen met de Winterguard kom dan eens op 

donderdagavond om 18.30 uur naar “De Klinker” om geheel vrijblijvend een training bij 

te wonen! Ook kun je voor meer informatie altijd contact opnemen met Elizabeth van der 

Meij van Chr. Muziekvereniging “De Bazuin” (tel. 06-51016869). 

Geraniumctie 

Tenslotte willen wij u graag mededelen dat wij op 6 mei aanstaande bij u langs de 

deuren komen om onze geraniums te verkopen. Houd er met het tuinieren dus alvast 

rekening mee een plaatsje te reserveren voor deze kleurrijke bloemen! 

 

 

 

Bibliotheek Berltsum wordt Lytse Bieb 

De bibliotheek van Berltsum ondergaat momenteel een grote verandering. Vanaf 31 mei 

krijgt die bibliotheek een nieuwe naam, een nieuw adres, nieuwe openingstijden en een 

kleinere collectie. Vanaf 31 mei is Bibliotheek Berltsum namelijk een Lytse Bieb. In 

NoordWest Fryslân zijn de afgelopen jaren veertien Lytse Biebs gerealiseerd binnen de 

muren van scholen, dorpshuizen en zorgcentra. In Berltsum wordt de Lytse Bieb 

ondergebracht in de gemeenschapsruimte van KBS De Fûgelsang. 

In de volgende editie van deze krant leest u er meer over. 

 

 

 

Koninginnedag 2010 

Koninginnedag 2010 staat weer voor de deur. Oranje Nationaal en KV Berlikum hebben 

in de afgelopen periode een programma in elkaar gezet bestemd voor jong en oud in 

Berlikum. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

09.30 uur: Rondgang door dorp 

Start It Skil met de Bazuin en Klimop. Route: It Skil-Bitgumerdyk-Bildtdijk-de Keats-

Bitgumerdyk-Hofsleane- stop bij Berlingastate – Tunboustrjitte- ds. van Eyck van 

Heslingastraat-Sybren Lautenbach-strjitte- kaatsveld. 



(Natuurlijk verwachten wij ook weer veel leerlingen van de basisschool met versierde 

fiets, bolderkar of skelter om er een kleurrijk geheel van te maken.) 

10.30 uur: Demonstratie Majorettes op kaatsveld 

Onder het genot van een bakje koffie met wat lekkers even genieten. 

11.00 uur: Start vrijmarkt 

Dit is voor jong en oud. Kijk op zolder en breng het naar de vrijmarkt om te verkopen. 

11.30 uur: Start Pearkekeatsen 

Meedoen?  Voor jong en oud vanaf dat je leerling bent van het middelbaar onderwijs en 

ver daar boven. Opgeven als “ pearke” (jongen-meisje) bij Engele Bouwma : 462366 of 

e.bouwma7@chello.nl  en Fedde van der Graaf, 462081 of f.vandergraaf@chello.nl 

13.00 uur: Fietstocht 

Start vanaf het kaatsveld. Even lekker erop uit in de wijde omgeving van Berlikum. U 

krijgt „overlevings-pakket‟ mee (fietsen is geheel op eigen risico). 

13.00 uur: Speurtocht voor de leerlingen  groep 5- 8 

14.00 uur: Stoepkrijten voor leerlingen groep 1-4 

15.30 uur: Oranje-quiz 

Hieraan kan een ieder meedoen. Uniek voor Berlikum. 

16.00 uur: Afsluiting met barbecue en troubadour! 

Alles speelt zich af op en nabij het kaatsveld. Tevens is er een 2-tal springkussens 

aanwezig voor de kleintjes! Kijk ook op  :  www.oranjenationaal.nl 

 

 

 

Hoeksma Alstroemeria opent nieuwe bloemenwinkel „Belibje‟ 

Op 26 maart opende de Commissaris van de Koningin de heer J.A. Jorritsma de 

nieuwe bloemenwinkel  “Belibje” van Hoeksma Alstroemeria aan de Bûtenpôle 

9, midden in het kassengebied van Berltsum. De Commissaris nam daarbij het 

eerste boeket van de nieuwe winkel “Belibje” in ontvangst. Alle genodigden van 

de officiële opening van Kom in de Kas volgden en iedereen was het er over 

eens: de winkel is prachtig ingericht, volop keuze in boeketten en vazen met 

mooie arrangementen. 
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De volgende dag, als de kas in het kader van Kom in de Kas open is voor het publiek, 

komen nog eens duizenden bezoekers bij Hoeksma Alstroemeria. Op de fiets, lopend of 

in de trein die over de Bûtenpôle rijdt of in de auto, nemen heel veel bezoekers de 

boeketten alstroemeria‟s mee naar huis. De bloemenwinkel “Belibje” wordt door het 

publiek heel goed ontvangen. In de winkel wil het bedrijf de Alstroemeria laten beleven, 

“Belibje”. Hier kunt u terecht voor de Alstroemeria in al zijn facetten, als mono-boeket of 

gebonden in een gemengd boeket. In “Belibje”maakt de klant kennis met producten die 

zoveel mogelijk afkomstig zijn uit de streek. Voor speciale gelegenheden en bijzondere 

momenten, waarbij bloemen zeker niet mogen ontbreken, kunt u bij de bloemenwinkel 

“Belibje” terecht. Zo is er binnenkort voor moederdag volop keuze. Ook bedrijfsstands op 

vakbeurzen en evenementen kunnen worden aangekleed met arrangementen, zodat de 

bedrijfspresentatie nog meer uitstraling krijgt. Vraag naar de mogelijkheden en de 

deskundige medewerkers denken graag met uw wensen mee. Kortom, laat u inspireren 

en belibje de creaties met de Alstroemeria. De winkel heeft ruime openstellingtijden: 

maandag t/m vrijdag van 8.30-17.30 uur en zaterdag van 8.30-16.00 uur. 

“Belibje” is heel goed bereikbaar met prima parkeergelegenheid. 

Een mogelijkheid is ook om te kiezen voor een rondleiding op het bedrijf. Bij ontvangst 

kunt u genieten van een kop koffie met Fryske oranjekoek. Daarna krijgt u een 

rondleiding op het bedrijf en u ziet en krijgt uitleg hoe de Alstroemeria groeit, geoogst en 

verwerkt wordt. Voor de afsluiting van een verenigingsseizoen of een bedrijfsuitje is dit 

een aanrader. Of voor de zomergasten die op vakantieplaatsen in de buurt verblijven. 

Neem vrijblijvend contact op met dit innovatieve Alstroemeriabedrijf, dat al vooruitblikt 

op de toekomstige recreatiemogelijkheden van Berltsum. Voor meer informatie kunt u 

ook de nieuwe website bezoeken: www.hoeksma-alstroemeria.nl. Hoeksma Alstroemeria 

heet u van harte welkom in de nieuwe bloemenwinkel “Belibje”. 

Hieke Osinga-Greidanus 

 

 

 

 

Piippraat 

Vorig jaar zijn we met zijn allen op pad gegaan om  nieuwe donateurs te werven voor 

onze jeugdsoos. Eind april, begin mei wordt weer uw jaarlijkse donatie aan het Piipskoft 

afgeschreven door onze bank. Alvast heel erg bedankt hiervoor! Tussen 10 en 17 mei 

komen we bij u aan de deur, met onze nieuwe groentezak actie! Wij komen dan bij u aan 

de deur om een zak vol heerlijke en verse groenten te verkopen, afkomstig uit Berltsum. 

Met deze donaties en actie hopen wij deze zomer  nieuwe toiletten in onze gebouw te 

kunnen plaatsen. Dit is hard nodig, want de toiletten zijn hard toe aan vervanging. Er 

staat dus weer het nodige voor de boeg! Wij gaan aan de slag, en hopelijk zien we u dan 

snel! Voor meer informatie over ons, en onze acties kunt u kijken op  www.piipskoft.nl 

 

 

 

Groep 5/6  OBS Lyts Libben wint prijs 

De afgelopen maanden heeft groep 5/6 van OBS Lyts Libben mee gedaan aan het 

landelijke leesbevorderingproject FRINGO. Dit project wordt elk jaar gehouden in de 

maanden januari en februari. Vele scholen uit het hele land doen hier aan mee. 

Het project is bedoeld om het lezen onder  kinderen te promoten door er een soort 

bingospel van te maken. Elke dag gedurende 5 weken moet er een bingo nummertje 

gedraaid worden. De nummers corresponderen met de opdrachten in het lees/ werkboek. 

Het gaat erom om de bingokaart, die in de klas hangt waar 20 nummers op staan, zo 

snel mogelijk vol te krijgen. 

Woensdag 10 maart  is de uitslag van de nacompetitie  bekend geworden en groep 5/6 is 

daar 2de in geworden. Dit was een grote verassing voor de kinderen, er werd een grote 

slagroomtaart bezorgd door de plaatselijke bakker. Ze hebben hier lekker van gesmuld 

zoals op de foto te zien is. Daarnaast hebben ze ook een boekenpakket gekregen voor in 

de klassenbibliotheek. 

http://www.hoeksma-alstroemeria.nl/
http://www.piipskoft.nl/


 

 

 

Kofjemoarn  Berltsum 

De laatste woensdag van de maand organiseert St. Welzijn Middelsee een kofjemoarn 

voor 55-plussers in de grote zaal van het Groene Kruisgebouw van 10.00 – 11.30 uur. De 

kosten hiervoor zijn € 1,- per persoon. Tijdens de kofjemoarn is het de bedoeling dat er 

zo nu en dan een gastspreker langs komt of dat er een activiteit wordt gedaan. 

Tussendoor is er volop tijd om even met uw buurvrouw of buurman te praten. De 

eerstvolgende  keer is woensdag 28 april, bij welke gelegenheid Stien Wassenaar 

voor de vrolijke noot zorgt. Al spelend op haar accordeon neemt ze ons mee terug in 

de tijd. Afgewisseld met een enkele verhaal en/of gedicht belooft het een vrolijke morgen 

worden. 

Voor de kofjemoarn van 26 mei zijn we nog op zoek naar een gastspreker of een 

ander passend idee.  Heeft u suggesties wilt u dan deze door geven aan Sieta Kuipers. 

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 ) 

Sieta Kuipers, Ouderenwerker Menaldumadeel. 

 

 

 

 

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 Haaye Hoekstra. 

Haaye Hoekstra is als een vis in het 

water bij de  Deinende Dobber 

Bij de entree in huize Hoekstra aan de 

Fûgelsang blijkt al meteen de grote 

voorliefde voor de vissport van Haaye 

Hoekstra. Een imposante collectie literatuur 

over de vissport, oude rieten viskoffers en 

een in het oog springende verzameling 

vismolens en hengels domineren de “hal of 

Fishfame”. Haaye Hoekstra werd al in zijn 

jongste jeugdjaren prettig besmet met het 

visvirus, overgedragen door zijn vader die 

een fervent snoekvisser was. Nooit heeft 

die fascinatie voor het vissen hem weer 

losgelaten en nu op 53 jarige leeftijd heeft 

hij zich ontwikkeld tot een allround visser 

die weliswaar open staat voor én gebruik maakt van de nieuwste technieken, maar 

daarnaast ook feeling houdt met de viswetten van weleer en oude gewoonten in ere 

houdt. Alweer tien jaar maakt Haaye Hoekstra, werkzaam bij de provincie als juridisch 

beleidsmedewerker natuurzaken, deel uit van de hengelsportvereniging “de Deinende 

Dobber” die zijn hoofdzetel heeft in Sint Annaparochie maar wiens visgebied zich 

uitstrekt tot ver buiten de gemeente het Bildt. Het was niet zo dat Hoekstra op dat 

mailto:s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl


moment echt zat te springen om een bestuursfunctie maar betrokken mensen in een 

vereniging vallen nu eenmaal op. 

“Op de ledegearkomsten hie ik de mûle wolris iepen en tocht mei oer ferskate 

ûnderwerpen en dan wit je dat je oan de beurt binne om frege te wurden. Der moasten 

hiel wat bestjoersplakken oanfold wurde en doe bin ik der dochs mar ynstapt.” Nu zoveel 

jaar later is het een florerende vereniging met ruim 900 leden die in 2008 nog haar 60 

jarig jubileum met een groots opgezette visbeurs, met Hoekstra als één van de grote 

organisators, vierde. Maar stilstand is achteruitgang en het leiden van een 

hengelsportvereniging vraagt  in de huidige moderne en snelle maatschappij om een 

professionele benadering.  Zijn functie als secretaris zou zich in de loop der jaren dan 

ook niet alleen maar beperken tot het ontvangen van post en het notuleren van de 

vergaderingen, maar vooral ontwikkelen tot het actief meedenken en beleid maken om 

visstandbeheer en hengelsportvoorzieningen op een hoger niveau te krijgen. Dit veelal in 

samenwerking met de overkoepelende federatie en de landelijke organisatie Sportvisserij 

Nederland, maar ook steeds meer in samenwerking met  andere hengelsportverenigingen 

in de regio.“Dêr sit in protte tiid yn. Je moatte je ynspylje op belied fan gemeente en 

provinsje en soargje dat je mei liftsje kinne mei subsydzjes en foarsjenningen dy‟t ek 

foar de sportfiskery goed binne.” Recent daarbij is goed zichtbaar de aanleg van 

vissteigers aan het wiid, renovatie van vissteigers bij Zwarte Haan en trailerhellingen in 

onze omgeving. De schrijvende talenten van Haaye werden daarbij ook ontdekt en dat 

bleek een probaat wapen voor zitting in werkgroepen, het binnenhalen van subsidies en 

het schrijven van artikelen in de diverse vakbladen zoals het lijfblad voor de hengelsport 

“De Fisker”. Maar het schrijven zou zich niet alleen beperken tot genoemde bijdragen, 

ook een heus boek kwam voornamelijk via zijn hand tot stand. “Tegearre mei Anne van 

der Woude, dy‟t de foto‟s fersoarge, ha ik it boek “Hengelsport en Recreatiegids Fryslân” 

skreaun.  Foaral foar de rekreaasje fiskers en de sportfiskers, mei dêrby artikels oer 

ferskate natoergebieten. It wie altyd al in winsk fan my om sa‟n boek te skriuwen.” En nu 

zeer recent is er door initiatief vanuit de “Deinende dobber”een meertalige folder tot 

stand gekomen voor buitenlandse gasten en arbeiders die in ons land werkzaam zijn. 

Sportvisserij Nederland heeft dan ook dankbaar gebruik gemaakt van dit initiatief en de 

actie landelijk gemaakt. Ook voor Haaye Hoekstra als medeschrijver een groot succes  en 

voor de vereniging een grote stimulans. De Deinende Dobber mag zich tot een van de 

grootste verenigingen uit de provincie rekenen en neemt daarbij ook een voortrekkersrol 

wat betreft participatie in regionale en provinciale projecten die ook de hengelsport weer 

ten goede kunnen komen. Voorbeelden zijn hierbij deelname in het overleg bij de 

ontwikkeling van de Noordelijke Elfsteden route en de activiteiten van het Wetterskip in 

Noordwest Friesland met betrekking tot de bodemdaling. Hier kunnen de hengelsport 

verenigingen weer inspringen door een stem te krijgen in recreatie voorzieningen voor de 

sportvissers zoals visvriendelijke gemalen, vispassages en visplaatsen. Kortom van leden 

en bestuursleden wordt alertheid verwacht. “wichtich is goed it nijs te folgjen en op 

ûntwikkelingen dy‟t fan ynfloed wêze kinne op foarsjenningen foar de sportfisker 

adekwaat te reagearjen.” Ook de herinrichting van het  Harinxmakanaal wordt in de 

komende jaren nauwlettend gevolgd en hier liggen weer mogelijkheden voor de 

hengelsportverenigingen in deze regio‟s om een groot aantal visplaatsen en 

trailerhellingen te realiseren. 

Maar natuurlijk blijft het vissen zijn grootste passie. Zoals hij het zelfs typeert: 

“Struinend”langs de waterkant met zijn hengels op alle soorten vis waarbij de vangst op 

karper met de vertrouwde dobber zijn voorkeur geniet. “In karper kin je mei allerhanne 

aas wol fange, ast him der mar ta wenst. It is in prachtiche fisk.”In vroegere tijden onder 

alle weersomstandigheden paraat en op visstekken langs de IJssel, in de polder of aan 

het IJsselmeer, maar tegenwoordig vooral rond Leeuwarden in zijn spaarzame vrije tijd. 

Waar het zeevissen in het verleden nog een mooi maaltje vis op het bord bracht zijn die 

goede tijden ruimschoots vervlogen maar vissen in de binnenwateren bieden nog 

voldoende mogelijkheden om zijn favoriete sport te beoefenen. “Ik ha no ek in aluminium 

boatsje oanskaft en dat is ek wer in utdaging.” Prioriteiten hebben momenteel nog even 

de projecten die de komende tijd worden afgerond zoals de parkeervoorzieningen en 

visplaatsen aan de Koudeweg en aanleg van vissteiger de Kaai. Goed afsluiten en dan 



met een goed gevoel beginnen met de promotie van de Hengelsport, ook ten aanzien van 

het economisch belang voor overheden en met betrekking tot een groeiende visrecreatie. 

En in het verlengde hiervan in de verdere toekomst  wellicht het starten van een 

hengelsport service bureau om recreanten een geslaagde visdag of visvakantie te 

bezorgen.  En ook al schiet de tijd om het hengeltje te pakken er soms bij in, zodra de 

gelegenheid zich voortdoet kruipt het bloed waar het niet gaan kan en is een 

geconcentreerd kijkende Haaye Hoekstra van de buitenwereld afgesloten en puur gericht 

op die ene deinende dobber.   (Voor meer informatie www.dedeinendedobber.nl)                                                                                                                              

JAN J 

 

bij de foto (haaye hoekstra): Haaye Hoekstra, een van de inspirators van de Deinende 

Dobber. Anno 2010 is maar al te duidelijk dat vissen niet zomaar even een hengeltje 

uitgooien is. 

 

 

 

Dorpswandeling Berlikum 

Maak eens een wandeling door uw dorp en beleef de tijd van toen en nu. Wat is er leuker 

dan om onder begeleiding door Berlikum te wandelen? Beleef de verhalen en de 

geschiedenis van toen weer en kom meer te weten over uw dorp. 

Stichting Welzijn Middelsee in samenwerking met Palet willen u van harte uitnodigen om 

deel te nemen aan de dorpswandeling door Berltsum. De dorpswandeling begint in de 

Grusert, de oudheidskamer van Berltsum aan de Vermanningstrjitte 3 (voorhuis van de 

Doopsgezinde Kerk). Nadat u de gelegenheid heeft gehad om de Grusert te bekijken 

gaan we vervolgens onder begeleiding van Dorpsbelang Berlikum een wandeling maken 

door de oude dorpskern en het Hemmemapark. Waarna wij moe maar voldaan terug 

keren in de Grusert voor een kopje koffie / thee. 

De dorpswandeling vindt plaats op donderdag 20 mei van 14.30 tot ± 16.30 uur. 

Voor de dorpwandeling vragen wij een eigen bijdrage van € 2.50 p.p. In de Grusert zult u 

worden ontvangen door Mevr F. Weijer. Aangezien wij graag van te voren willen weten 

hoeveel mensen deel willen nemen aan de dorpswandeling dient u zich voor 18 mei 

2010 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 20 mei aanstaande. 

Sieta Kuipers, Ouderenwerker St. Welzijn Middelsee 

 

 

 

mailto:s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl


Straf! 

Toneelvereniging Elts Syn Rol – Berlikum speelde drie avonden het blijspel; 

straf!! 

De gevolgen: Drie maal een uitverkocht ‟t Heechhout; drie maal een 

schitterende avond; drie maal is scheepsrecht is hier dus zeker niet van 

toepassing. Er zijn ook drie woorden die het verhaal in het kort kunnen 

samenvatten: Zorgplan, straf en kwijt raken. 

Zorgplan 

Je zult maar oud zijn en voor de samenleving een blok aan het been zijn. Dan kom je in 

een verzorgingstehuis waar alles gaat volgens de Nederlands normen; volgens de regels. 

In dit geval de regels van het zorgplan. Dan ben je overgeleverd. Dit overkwam mevrouw 

Velsen en haar buurman Gerard Baupot. Beide bejaard en niet meer in staat om goed 

voor zichzelf te zorgen. Deze oudjes zijn het spil in het verhaal. Ze brengen fleur, humor, 

onrust en verwarring maar ook verdriet op het toneel. Voordat mevrouw Velsen broem 

broem kan zeggen staat er, op advies van de dokter Kaaks, in haar zorgplan dat ze gek 

en incontinent is en als behandeling morfine en een shocktherapie nodig heeft. Meneer 

Gerard Baupot krijgt in de smiezen dat hij zich kan gaan gedragen volgens zijn zorgplan 

maar ook zelf het zorgplan best wat kan aanpassen. Zuster Silvia werkt liever volgens de 

regels van het gevoel, maar zuster Brandsma is duidelijk: we doen wat er in het plan 

staat!! 

Straf 

Bert Bezuyen heeft 178 uur taakstraf omdat hij als taxichauffeur na het ontvluchten van 

een schietpartij een oude dame heeft aangereden. Als taakstraf wordt hij de persoonlijke 

verzorger van mevrouw Velsen. Hij heeft al erg snel inzicht in het functioneren van 

mevrouw Velsen. Daar heeft hij geen dokter en zeker geen zorgplan voor nodig. 

Gedurende het verhaal blijkt dat zijn gevoel ook juist blijkt te zijn. De taakstraf heeft 

voor Bert ook gevolgen. Hij wordt verliefd op zuster Silvia. Silvia moet in het begin niets 

hebben van de liefdes aanzoeken van Bert maar ziet uiteindelijk ook wel dat Bert zijn 

crimineel verleden best mee valt en zwicht voor de charmes van Bert. Is het ook een 

straf voor de oudjes om in het verzorgingtehuis te wonen? Is het ook een staf om 

volgens de regels van het zorgplan te moeten werken? 

Kwijtraken 



Kwijtraken slaat in eerste instantie op de spullen die in het verzorgingstehuis kwijtraken. 

Meneer Baupot heeft hier zeker een aandeel in. Hij vindt overal spullen die hij vervolgens 

alweer snel vergeten is en weer kwijtraakt. Als tweede slaat het op de geldbuit die in de 

taxi van Bert is achter gebleven. De buit verstopt Bert in de kamer van mevrouw Velsen. 

De buit wordt gezocht door Wendy, de vriendin van de bankovervaller, die de buit in de 

taxi heeft laten liggen. Zelfs de reclasseringsambtenaar Esther Poort zoekt de buit omdat 

die haar financieel wel erg goed uitkomt. De buit is aan het einde van het verhaal ook 

kwijtgeraakt uit de kamer van mevrouw Velsen. Zuster Brandsma is ook iets kwijt 

geraakt. De morfine pillen van mevrouw Velsen. En Teun Velsen,de zoon van mevrouw 

van Velsen, wil graag iets kwijtraken; het huis van moeder. Dan is hij in één klap uit de 

financiële crisis. 

Als laatste zijn de oudjes iets kwijtgeraakt. Het begrip en liefde van de mensen om hen 

heen, het dansen, de liefde, het voor vol aangezien worden ook nu ze oud zijn. Dat is 

toch echt even de serieuze knipoog in dit verder zo vrolijke, hilarische en spannende 

verhaal. 

 

Het was opvallend hoe goed de spelers zich wisten te verplaatsen in de rol maar ook in 

de situaties. Er was veel aandacht besteed aan mimiek. Bij de rol van mev. Velsen, 

gespeeld door Tettie Wiersma, was dit natuurlijk noodzaak. Zij kon niet praten en niet 

lopen. Maar dat was geen probleem, haar mimiek sprak boekdelen. Bernardus en Geertje 

speelden de rol van Bert en Silvia, erg naturel. Geen toneelspel maar acteer werk. Ze 

maakten van hun karakters mensen zoals u, en zoals mij. Goede tijden is er niets bij. 

Helen de Boer wist haar rol als zuster Brandsma, van strenge zuster naar een ordinaire 

sexy losgeslagen verslaafde zuster, erg geloofwaardig te spelen. Ik had bij sommige 

scènes last van plaats vervangende schaamte. Complimenten! Harm van Schepen als 

dokter Kaaks gaf het verhaal een heerlijke draai. Zijn optreden leverde veel hilarische 

scènes op maar dat kwam zeker door de manier van spelen. Hij kreeg de zaal steeds aan 

het lachen door zijn houding en mimiek en door de wijze waarop hij de dokter typeerde; 

mannelijk met een vrouwelijk tintje. Als je veel zorgen hebt en het allemaal niet meer 

ziet zitten dan kan zich dat uiten in veel woorden en veel lawaai. Dat zagen we terug bij 

Jurjen van de Graaf. Hij speelde de zoon van mevrouw Velsen. Hij maakte van zijn 

karakter een opvliegende, schreeuwende wanhopige jonge man. Iets wat goed paste bij 

de inhoud van zijn rol. Janette Vrij, Wendy, was de vriendin van een crimineel. Dat was 

aan haar taalgebruik wel te merken. Ze nam het leven zelf ook niet zo serieus. De scènes 

waar ze iemand moest neer slaan zagen er ook zeer gelikt uit. Daar is vast en zeker vaak 

op geoefend. De verrassende wending in het verhaal was deze keer weggelegd voor 

Hennie van der Graaf. Ze speelde de reclasseringsambtenaar Esther Poort. Maar ze 

ontpotte zich al snel als een persoon die financieel wel eens een klapper wilde maken. 

We hebben ook weer erg van onze oude rot in het vak, Gerrit de Boer, kunnen genieten. 

Hij speelde Gerard Baupot, buurman van mevrouw Velsen. Geef hem een emotie en hij 

laat het zien. Van alle markten thuis. Zelf met een koekenpan kan hij een dialoog 

beginnen. Onze figurant Marjette Tuinenga, speelde een van buitenlandse afkomstige 

huishoudelijke hulp. Net als Tettie geen tekst, maar veel emotie. Haar rol gaf een 

komisch vleugje op de juiste momenten. 

Zoals op de foto‟s (www.berlikum.com) ook goed te zien is, is er veel aandacht besteed 

aan de aankleding van de spelers en het toneel. Dit alles heeft voor een heerlijk avondje 

uit gezorgd. 

Jeanet Terpstra 

 

 

 

http://www.berlikum.com/


Projectweek Fûgelsang 

Het thema van het voorjaarsproject van dit jaar was: Aarde, Water, Vuur en Lucht. In 

alle groepen werd er flink aan deze onderwerpen gewerkt op eigen niveau. Groep 1 heeft 

geleerd hoe bolletjes groeien in de aarde. En zij kennen nu het verschil tussen drijven en 

zinken. Samen met groep 2 zijn de kinderen op excursie geweest naar de kassen van 

familie van der Kaay. Dit was een groot succes. De kinderen keken hun ogen uit en 

kregen een fantastische uitleg van de familie. De leerlingen mochten zelfs met een 

speciale lift omhoog om het puntje van de paprika plant aan te raken. 

Bij groep 3 hebben ze ontdekt dat wanneer je lucht laat trillen, er geluid ontstaat. Op 

deze manier kun je dus muziek maken. De groep ging op excursie naar het orgel in de 

Koepelkerk om deze ontdekking zelf uit te proberen. En iedereen mocht ook even spelen 

op het orgel. In groep 4 is er in deze week gewerkt over de aarde en het groeien van 

planten. De eerste week ging over lucht, knutselen en werden er proefjes gedaan over 

lucht en water. En een excursie naar de familie Vink met hun Paprika planten mocht 

natuurlijk niet uitblijven! 

Het onderwerp wolken werd behandeld in groep 5. Tevens hebben de leerlingen zelf  een 

vuurtoren ontworpen. En hadden ze de klas zo versierd dat het op een aquarium leek. 

Groep 6 heeft bij elk element een hoek gemaakt. Ze hebben vuurtorens ontworpen, 

echte boten gemaakt en zelfs een reis om de wereld gemaakt waarbij ze alle elementen 

tegenkwamen. In groep 7 kwam het solderen van een fiets om de hoek kijken. Best 

lastig hoor! Tevens hebben zij een nieuwe type Alstroemeria ontwikkeld, namelijk rode, 

groene, blauwe en zelfs oranje bloemen. Vele experimenten hebben de kinderen zelf 

voorbereid en in de klas gepresenteerd. Bij de familie Vink is de groep nog op excursie 

geweest om de paprika teelt te leren kennen. De kinderen kwamen te weten dat er 2000 

km touw hangt, dat een rode paprika eerst groen is en er een hele hete oven staat. In 

groep 8 is men druk bezig geweest met het maken van bruggen en knikkerbanen. Ook 

het project Mysterix mocht hierbij niet ontbreken. Prachtige uitvindingen hebben de 

kinderen gemaakt en gepresenteerd. In het lokaal hingen mooie zelfgemaakte 

luchtballonnen aan het plafond. 



Tijdens de kijkavond van 25 maart was er een speurtocht gemaakt. De kinderen mochten 

in elke groep 2 vragen beantwoorden. Ouders en zelfs Pake‟s en Beppe‟s waren druk 

bezig hun kinderen te helpen bij deze speurtocht. En de winnaars zijn Tamara van Ouwel 

en Bart Vink! Voor hen ligt een prachtig presentje klaar! Gefeliciteerd! Het was erg fijn 

dat er zoveel geïnteresseerden tijdens de kijkavond waren! Voor foto‟s kunt u kijken op: 

www.fugelsang.nl. 

Juf Binnie is getrouwd 

Op vrijdag 12 maart trad juf Binnie Pompstra van Basisschool De Fûgelsang in het 

huwelijk met Jappie Schotanus. De huwelijks plechtigheid begon in het gemeentehuis te 

Kollum. 

Voor de kerkdienst was er een kinderreceptie. Tijdens de receptie is er een lied gezongen 

voor het bruispaar en was er een quizz speciaal georganiseerd  voor Jappie. Als cadeau 

voor het bruidspaar hadden groep 7 en 8, met behulp van de ouders,  een kleed 

geborduurd. 

Daarna was er een dienst in de gereformeerde kerk in Kollummerzwaag.  Na de dienst 

stonden de kinderen allemaal buiten met ballonnen en werd er met confetti gestrooid. De 

ballonnen werden opgelaten met wenskaartjes voor het bruidspaar. 

“s Avond was er een groot feest in Glinstra State  in Burgum. Het was een prachtig dag 

voor Jappie en Binnie; en juf Binnie zag er prachtig uit. 

 

 

 

 

Verslag van Chr. Plattelandsvereniging, gehouden op dinsdag 13 april 2010. 

Onze presidente Matty Weijer kon 39 dames welkom heten. Onze gast voor deze avond 

was mevr. A. Bijlsma uit Broeksterwoude met een reisverslag over Columbia. Dit bleek 

geen gewoon reisverslag, maar er zat een boeiend verhaal achter, over een zoektocht 

naar de roots van haar geadopteerde dochter Roos. Via spoorloos en andere instanties 

hadden ze al eens stappen ondernomen, maar zonder resultaat. Toen hebben ze besloten 

om zelf, wel met een georganiseerde reis, én tolk, stappen te ondernemen. We waren via 

dia‟s getuige van deze zoektocht en de toch ook prachtige leefcultuur en natuur in dit 

land. Het is een onveilig land en de tegenstellingen tussen arm en rijk zijn groot. 

Mevr. Bijlsma had toen ze 23 jaar geleden hun dochter ophaalden wel een paar gegevens 

van haar vader en moeder gekregen, dat ze hadden enige aanknopingspunten. En net 

voor ze aan deze reis begonnen waren ze via een organisatie nog enkele mensen op het 

spoor gekomen. 

Het was hoogstwaarschijnlijk de oma van Roos, maar haar moeder was omgekomen bij 

een vulkaanuitbarsting. Die oma vertelde dat haar dochter nooit kinderen had gehad en 

toch leek Roos wel heel erg op haar tantes, dat er was wel degelijk gelijkenis. Door het 

stellen van allerlei vragen kregen ze toch wel steeds meer het gevoel dan zij toch wel 

degelijk familie waren, maar je weet het nooit zeker. Toen ze de naam van de vader 

noemde, bleek deze wel degelijk getrouwd geweest te zijn met hun dochter, maar de rest 

van de familie heeft nooit geweten dat zij samen een kind hadden. De vader had op zoek 

naar werk afscheid genomen van haar moeder, dit was in de tijd dat ze net verkering 

hadden, maar hierdoor was zij wel zwanger geraakt, dit hebben ze altijd als hun geheim 

bewaard niemand van de familie wist hier iets van.  

Toen hij terug kwam 6 jaar later zijn ze wel getrouwd, maar hebben ze geen kinderen 

meer gekregen. En zij had haar dochter afgestaan voor adoptie. Toen de rest van de 

familie met dit verhaal geconfronteerd werd was het allemaal heel heftig. Zij, Roos heeft 

nu nog wel contact met haar oma, maar niet met haar vader, hij was ondertussen weer 

getrouwd en zijn vrouw wilde dit niet. Als je er dan vanuit gaat dat je een mooie reis van 

dia‟s door het land Columbia gaat maken, en je krijgt daar zo‟n verhaal bij is dat best wel 

even heftig, maar ook weer heel boeiend om naar te luisteren. 

Na de pauze gaat ze met ons nog, zoals ook zij toen gedaan hebben naar het 

Amezonegebied, waar ze door het oerwoud op bezoek gaan bij een indianen stam. We 

genieten nog van prachtige plaatjes van bloemen en vlinders. 

http://www.fugelsang.nl/


Matty bedankt mevrouw Bijlsma voor de boeiende vertelling en de fijne avond ze sluit de 

avond af met een gedicht van Jaap van der Wal “Weet je”. Je komt me tegen, je herkent 

me, ook deze zomer. Dat we zo God mogen ontmoeten ook in onze vakantie tijd. We 

beginnen in het nieuwe seizoen op 14 september. Dan komt de heer. B. Bilkert vertellen 

over de Friese Nausaus. We zouden het fijn vinden dat ook niet leden hierbij aanwezig 

zijn, iedereen is van harte welkom. 

JP 

 

 

Crisis, hoezo crisis 

Onze 25 collectanten uit Berltsum, Wier en Kleaster Anjum hebben geweldig hun best 

gedaan voor de Reumastichting. Een grotere opbrengst dan in 2009: Dit jaar mochten we 

maar liefst een bedrag overmaken van € 1387,80. Aan de gevers en de collectanten 

hiervoor onze hartelijke dank, uit naam van het bestuur: Fokje Runia, Corrie Andringa en 

Froukje Meijer. 

Na bijna 12,5 jaar gaat Boukje Braaksma ons verlaten. Boukje, heel erg bedankt voor al 

je inzet, en we zullen vast nog wel eens een beroep op je doen. 

Froukje Meijer 

 

 

Nieuws van it Jounsintsje 

Biljarten, 2 maart: 1. J. Hijstek, 2. H. Zijlstra. 

Klaverjassen, 9 maart: 1. J. Sjoerdsma, 2. J. Herder, 3. O.O. Born, 4. P. Smits. 

Klaverjassen, 6 april: 1. H. Zijlstra, 2. H. van der Wal, 3. O.O. Born, 4. S. Postma. 

Biljartcompetitie 2009/2010: 1. D. Miedema, 2. S. Postma, 3. R. van Dijk. 

 

 

 

Kids Streetdefense, de nieuwste sport voor kinderen in Berltsum 

Meile Post start binnenkort Kids Streetdefense de stoerste verdedigingssport van 

Nederland speciaal voor kinderen. Hij gaat deze nieuwe vrolijke sport volop aanbieden in 

Berlikum. Meile heeft gemerkt dat kinderen vaak véél te weinig bewegen, steeds minder 

weerbaar worden en de keuzes op verdedigingssporten talrijk zijn maar voor sommigen 

niet breed genoeg. Kids Streetdefense is een recreatieve en vóóral vrolijke sport gericht 

op zelfverdediging en weerbaarheid (fysiek én mentaal). Het is voor alle kinderen te 

volgen – dus bijvoorbeeld ook kinderen met gedragsstoornissen (adhd, pddnos, 

syndroom van asperger, etc.). Kids Streetdefense richt zich op de leeftijden van 5 t/m 14 

jaar.  

De basis van Kids Streetdefense zijn gebruiksvriendelijke technieken uit Judo, 

(Kick)Boksen, Jiu Jitsu, Tae Kwondo en realistische zelfverdediging – dit zorgt ervoor dat 

ieder kind zich bij Kids Streetdefense. 'thuis' voelt, dat er altijd iets is wat het kind leuk 

vind of goed kan. Het kind kan zich op deze manier volledig oriënteren in de 

verschillende vecht- en verdedigingssporten én zal kennis maken met het lichamelijk en 

geestelijk kunnen van zichzelf (en dus ontwikkelen!). Dit alles op een speelse manier!  

Vanaf mei 2010 verwacht Meile te gaan starten met deze nieuwe sport. Kinderen kunnen 

nu al terecht voor meer informatie en inschrijvingen via: kidsstreetdefense.jouwweb.nl  

Kijk ook op de landelijke website van Kids Streetdefense: kidsstreetdefense.nl  

 

 

 

Concert Bazuin klinkt als een klok 

Het jaarlijkse donateursconcert van christelijke muziekvereniging De Bazuin, afgelopen 

zaterdag 20 maart in de Kruiskerk, kan in de boeken worden bijgeschreven als bijzonder 

geslaagd. De muziekkeuzes kwamen deze keer van de acht jubilarissen, wat leidde tot 

een gevarieerd programma met verrassende muziekstukken. Naast huldiging van de 

jubilarissen door Oane Meter van de Friese muziekbond, werd afscheid genomen van 

voorzitter Piet Manders die deze functie na negen jaar neerlegt. Vroege bezoekers 



werden verwelkomd door de muzikale inspanningen van de jeugdleden. Dit onder leiding 

van Tjipke Pasma.  

Oud Bazuinlid Foppe Smits was gevraagd als spreekstalmeester, maar moest wegens 

ziekte verstek laten gaan. Te elfder ure vond de organisatie een waardige vervanger in 

Arjan Bouwknegt . Het waarom bij de keuze van hun muziekstuk werd door de 

jubilarissen zelf toegelicht. Een jubilaris is een aantal jaren lid van de muziekbond, maar 

dit kan via verschillende verenigingen zijn.  

Vrolijk is de keuze van Simona Joostema, bugelspeelster en 25 jaar lid. Ze heeft 

gekozen voor „Jupiter Hymn‟. Vrolijke muziek, tegelijkertijd goed voor kippenvel.  

Aake Keizer, 40 jaar lid, bespeelt de alt sax en in haar keuze „Saxophone Jubilee‟ spelen 

de saxofoons de boventoon. Samengevat mag haar keuze aanstekelijk worden 

genoemd. Ooit is het instrument haar „opgedrongen‟, maar haar liefde voor het 

instrument is gegroeid en is ze ermee vergroeid. Naarmate het concert vordert en er 

meer jubilarissen aan het woord komen, blijkt dit overigens geen onbekend verschijnsel.  

Yge Tichelaar, 50 jaar lid, bespeelt de bas en met „Bands around the World‟ heeft hij een 

spetterende keuze gemaakt.  

Wimmie Wassenaar-Lautenbach, 50 jaar lid, bespeelt de tenorsax. Haar keuze is „Leafde‟, 

titelsong van de Friese film Nynke. ontroerend, de liefde voor de muziek klinkt er in 

door.  

‟76 Trombones‟ is de keuze van trombonist Piet Manders, 25 jaar lid. Samen met zeven 

trombonisten, onder wie drie bevriende muzikanten van buiten, bespeelt hij zijn geliefde 

instrument in dit stevige nummer.  

Siebe Westra, 50 jaar lid, sopraan sax, laat met zijn keuze „The pirates of Penzance‟ zien 

dat muziek uit de oude doos nog springlevend is. Lichtvoetig dansend brengt het 

orkest dit stuk, dat doet denken aan operette, naar voren.  

Karla Stellingwerf, alt sax, 25 jaar lid, heeft haar oog laten vallen op „Saxophonia‟. Een 

jazzy nummer, waarin de saxofonisten zich lekker uit kunnen leven.  

Hielke Visser bespeelt de bas en is onderhand 25 jaar lid. Hij heeft gekozen voor de 

pittige mars „Concert march from 1941‟.  

 

Zo kreeg het publiek muziek van uiteenlopende aard en ritme voorgeschoteld. Een forse 

aanslag op de flexibiliteit van de muzikanten. Onder leiding van dirigent Tjipke Pasma 

pakten ze deze uitdaging voortreffelijk op. Hoe kan het ook anders. Met zoveel 

jubilarissen in hun midden boogt het korps op een indrukwekkende staat van 

muziekervaring. Afscheid werd en passant genomen van voorzitter Piet Manders, die de 

afgelopen negen jaren zijn steentje ruimschoots heeft bijgedragen aan het welzijn van de 

vereniging. Samen met zijn vrouw Tiny, zijn trouwe steun en toeverlaat, werd Piet in het 

zonnetje gezet en toegespeeld door het korps.  

RIA  

 

 

 

 

Stichting Dorpshuis 't Heechhout zoekt een “SUPER-VRIJWILLIGER” M/V 

Oproep namens 't Heechhout: Als u/jij het leuk vindt om met mensen van alle leeftijden 

om te gaan en graag de handen uit de mouwen steekt, zijn wij op zoek naar u/je. Onze 

organisatie Stichting dorpshuis 't Heechhout bestaat uit een 30 tal enthousiaste 

vrijwilligers, onder wie 8 bestuursleden. Samen houden wij het dorpshuis draaiende. 

Gebruikers van het dorpshuis zijn o.a. toneelvereniging “Elts syn rol”, beide scholen 

(musical), Stichting Welzijn Middelsee (cursussen) de volksdansgroep, uitvoeringen van 

muziekvereniging de Klimop en de Gymnastiekvereniging, kleine- en jaarvergaderingen 

van diverse verenigingen, stembureau, presentaties en de soos 't Jounsintsje die 

dagelijks gebruik maken van ons gebouw. 

Wat is uw/jou functie in dit geheel: Het aanspreekpunt zijn voor de gebruiker en de 

vrijwilligers. Rekening houden met de wensen van de gebruiker en die door geven aan de 

vrijwilligers. Contact houden met de coördinator.(zij spreekt af met de vrijwilliger 

wanneer hij/zij moet werken). U/jij maakt deel uit van het bestuur. 



Bent u of ben jij enthousiast geworden en lijkt het u/jou leuk om met ons het dorpshuis 

draaiende te houden, reageer dan snel. 

Voor meer informatie Anneke van Dijk, Gratemawei 28, tel. 0518462202, e-mail 

c_van_dijk4@hotmail.com. 

 

 

 

 
Tot hier en niet verder !!!!!! 

Veeroosters zijn een crime voor loslopend vee, als gevolg waarvan ze netjes op hun plek 

blijven. Veeroosters zijn ook een crime voor wandelaar met hond. Hoe mooi is het 

schelpenpad van Berltsum naar Ried voor een stevige wandeltocht. Hoe abrupt kan deze 

eindigen bij een van de veeroosters. Uit ons buurdorp Ried ontvingen wij onderstaand 

bericht dat niet alleen de Riedsters, maar ook de Berltsumers raakt.  

In Ried blijkt een einde te zijn gekomen aan een mooi wandel en fietspad. Wat eerst, 

door velen, met veel plezier en genoegen werd bewandeld en befietst, is nu door het 

plaatsen van enge veeroosters en hekken een ontoegankelijk pad geworden. 

Met een kleine hond zal het nog gaan deze over het rooster te tillen al is dat ook al een 

linke onderneming, over het algemeen zijn de honden hier van een veel groter en minder 

handzaam formaat. Voor hun eindigt hier helaas de wandeling. Zeker ook voor de 

fietsers is het pad helemaal niet meer aantrekkelijk. 

We hebben weer mooie (fiets)dagen maar het pad wordt nu al gemeden en we horen de 

vaak ook wat oudere fietsers er met veel onbegrip over klagen, hoe konden ze zo‟n 

mooie fietsroute zo vernielen. Dit was toch nooit de bedoeling van het pad geweest? 

Er moeten schapen op het opgehoogde dijkje waar het pad op ligt en daar is alle begrip 

voor. Natuurlijk die houden het gras mooi kort en zorgen voor  een stevige 

aangestampte dijk maar waarom plaatst men dan niet, zoals in andere natuurgebieden 

gebeurt, klaphekjes. Daar gaan wandelaars en fietsers ook prima samen met de grazers. 

Nu voelen de gebruikers hier zich boos en ongehoord, er is hun iets moois ontnomen en 

als er vooraf was gëinformeerd dan was, dit indertijd door monniken geopend pad, nu 

voorzien van klaphekjes en er nooit een probleem geweest. Namens vele wandelaars en 

fietsers al dan niet met een hond. Help !!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

Dit gedicht is makke ynstjoerd troch mefrou Joukje Visser. 

De blidens fan it wersjen 

mailto:c_van_dijk4@hotmail.com


De iene dei. 

Wynpoesters, hagelbuien, kâld en griis oer it fjild. 

De oare dei. 

In sinnestrieltsje, krûpt wer fuort, dêr is er wer, sjoch blau oan 'e loft.  

Net swarte mar wite wolken tekenje de loft. 

It giel fan de winterakonytsjes laket my oan. 

De minsken groetsje inoar freonlik. En dan, in wike letter. 

Hiel foarsichtich teare de krookjes har bledtsjes iepen yn it sinneljocht, pears, giel, blau, 

wyt. 

En hark, fûgeltsjes sjonge fan wy binne der wer, wy binne der wer.  

En de thúsbliuwfûgeltsjes begroetsje harren lûdroftich. 

De bledtsjes komme oan de beammen.  

De minsken meitsje wer in praatsje bûtendoar. 

Se fiele harren oars. 

Se wolle wol sjonge mei de fûgels. 

Noch efkes en alles tiereliert. 

Wat is der oan 'e hân ? 

De blidens fan it wersjen  

De maitiid is kommen 

 

 

NL Doet: Bewoners Berlinga State op de digitale snelweg 

19 en 20 maart werden er landelijk vrijwilligersdagen georganiseerd. Wonen Noordwest 

Friesland greep deze dagen aan om samen met een Berltsumer vrijwilligster iets voor de 

bewoners van Berlinga State te betekenen. 

Dit in de vorm van 'computerles'. Op een speciaal daarvoor ingerichte ruimte in het 

gebouw staat een computer klaar om de bewoners kennis te laten maken met de digitale 

snelweg, waarbij de actieradius zich vanochtend vooral toespitst op Berltsum en 

omstreken, bekeken vanuit www.berlikum.com. 

Hieke Osinga-Greidanus, redactielid van dorpskrant Op 'e Roaster en www.berlikum.com 

en tevens lid van de cliëntenraad van Berlinga State draagt vanochtend vrijwillig haar 

steentje bij door geïnteresseerde bewoners wegwijs te maken op berlikum.com. 

Dit alles nadat Folkert Schat, leefbaarheid coördinator van Wonen Noordwest Friesland, 

onder het genot van een kopje koffie of thee, de bedoeling van de ochtend heeft 

uitgelegd. De heer Schat is samen met zijn collega Willem Seepma naar Berlinga State 

gekomen. 

Schat legt uit dat Wonen Noordwest Friesland, naast het gewone werk ook een 

maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt en in dat kader activiteiten ontplooit ter 

verhoging van de leefbaarheid in de 36 dorpen waarin de corporatie actief is. De activiteit 

van vanochtend is daarvan een voorbeeld. Wonen Noordwest Friesland bedenkt niet alle 

activiteiten zelf. Hieke Osinga-Greidanus is de bedenker van het initiatief 'Bewoners 

Berlinga State op de digitale snelweg'. 

Wethouder Anne Martha van der Meij is ook aangesproken door het initiatief en voorziet 

de gasten van koffie en thee. Uiteraard vrijwillig. 

RIA 

 

 

 

Hulp gezocht voor mensen met Multiple Sclerose 

Het Nationaal MS Fonds organiseert van 10 tot en met 17 mei een vakantieweek voor 

mensen met Multiple Sclerose. Dit jaar wordt de vakantieweek gehouden in Elsloo (Fr) in 

de Vrije Vogel. De vakantieweek is bedoeld om ervaringen uit te wisselen en staat in het 

thema van beweging. Het Nationaal MS Fonds is nog dringend op zoek naar 

verzorgenden en verpleegkundigen. Ben je sociaal en kan je goed in groepsverband 

werken? Neem dan contact op met Pamela Zaat van het Nationaal MS Fonds, tel. 010-

591 98 39 of pamela@nmsf.nl 

Kijk voor meer informatie op www.nationaalmsfonds.nl of doe een donatie op giro 5057. 

mailto:pamela@nmsf.nl
http://www.nationaalmsfonds.nl/

