
Vrolijke eerste Koningsdag in Berltsum! 
De eerste Koningsdag in Berltsum was een groot succes! Op de foto’s ziet u een greep van de 

activiteiten die in ons dorp georganiseerd zijn.  Meer foto’s vindt u op in de Beeldbank op 

Berlikum.com.  

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Opening fietspad Berltsum-Ried 

Eindelijk was het op 25 april 2014 dan zover. Na jaren van inspanning, strijd en actie werd het 

fietspad tussen Berltsum en Ried officieel geopend. In tegenstelling tot de actiedag van twee 

jaar geleden, kon dit feest gehouden worden onder een stralende zon; weliswaar met een straf 

windje, maar als fietsers in NW-Fryslân zijn wij dat wel gewend. 

 

Zowel vanuit Berltsum als vanuit Ried kwamen de genodigden, waaronder de gedeputeerde 

Sietske Poepjes en de burgemeesters Tom van Mourik (Menameradiel) en Fred Veenstra 

(Franekeradeel), op de fiets aangereden. Halverwege, bij de picknickplek, kwamen beide 

groepen elkaar tegen en kon de officiële opening worden verricht.  

 

Albert van der Voorn (voorzitter van de 

werkgroep) heette iedereen van harte welkom 

en herinnerde ons eraan dat men al 35 jaar 

bezig was om hier een fietspad te krijgen. De 

eerste brief aan de gemeente dateerde van 8 

april 1979 en werd even later ceremonieel 

verbrand.  

 

Daarna kreeg Sietske Poepjes het er maar 

druk mee. Zo moest ze eerst door een groot 

stuk papier heen fietsen dat werd 

vastgehouden door de beide burgemeesters. 



Daarna moest zij de berm nog inzaaien met een zogenaamde viool-zaaimachine en ten slotte 

moest zij de spijker nog op de kop slaan om de daar geplante boom vast te zetten. 

 

Na twee korte toespraken van de beide burgemeesters en het oplaten van de ballonnen door de 

aanwezige jeugd kon het feest losbarsten onder de gezellige klanken van het muziekkorps.  

 

 

Jeugdtoniel makket promoasje ‘deagewoan’ wier! 

It ôfrûne jier is it jeugdtoaniel fan toanielferiening Elts syn Rol promovearre fan de tredde nei 

de earste divyzje. De jongelju hiene dêrom dit jier wat wier te meitsjen. Op freed en sneon 19 

en 20 april 2014 holden sy it publyk in spegel foar mei it stik ‘Deagewoan’. Yn dizze spegel 

waard yn byld brocht hoe’t elk mins in stimpel opdrukt kriget. En by elk stimpel heart in 

piltsje dêr’t jo de stimmingen mei ûnderdrukke kinne. Tagelyks waard dúdlik dat dizze 

stimmingen en piltsjes niks mei mekoar te krijen hawwe. It wie dan ek in ferhaal fan dizze 

tiid, mei emoasjes fan dizze tiid. Flot skeakeljend tusken trije aparte sênes op it toaniel. Ik nim 

jim mei yn it ferhaal. 

Wy komme yn in ynstitút wêr’t in groepke minsken behannele wurd. De pasjinten hawwe 

allegear in nûmer op. Hiel nijsgjirrich wurdt 

by it begjin fan it stik yn byld brocht hoe‘t 

eltse pasjint ek noch in  stimpel opdrukt 

kriget.  Foar ús as publyk wie fan dit momint 

ôf dúdlik wat der te rêden wie. Sa hiene wy 

te meitsjen mei pasjinten mei u.o. spliten 

persoanlikheden, adhd, syndroom fan Jilles 

(=Gilles de la Tourette), selsoerskattingen, 

gokverslafing, ensfh..  

De pasjinten waarden goed ûnder  ‘e tomme 

holden troch de direktrise fan ‘e ynrjochting 

dy’t ik it bêste beskriuwe kin as strang en 

ûnsympatyk. Dizze rol waard dan ek 

bysûnder passend delsetten. 

Omdat wurke waard mei trije (ôfsunderlike)  aparte “mise en scenes”, waard ek mei 

beljochting hieltyd tusken de ferskillende sênes skeakele. Dêrtroch ûntstie in bysûnder 

ôfwikseljend toaniel. It kaam allegearre hiel profesjoneel oer. We seagen neist de sikeseal 

wer’t de patinten mei-inoar libben dan ek de (behannel-)keamer fan ‘e direktrise. Yn ‘e 

midden wie der in apart plakje foar it himeltsje.  Wat jo je foarstelle moatte oer it himeltsje is 

in byld dat ik jo einlings net echt útbyldzje kin. Wol dat de harp in grutte rol spile, mei dêrby 

it byld fan twa minsken dy’t stoarn wiene en wer’t sy delseagen op it barren yn it ynstitút. In 

plom foar de minsken die dit betocht hawwe. 

Wy hiene yn it begjin sjoen dat in soan mei syn mem oan it hurddraven wie en mem dêrby yn 

mekoar sakke wie. Dêrby kaam sels meagere Hein mei de seine yn byld.  

Wy seagen har werom yn it himeltsje.  

Yn it ynstitút kaam de jonge, der’t de mem fan yn it himeltsje wie, in famke tsjin. Ek dizze 

mem wie neffens har yn ’e himel. It waard ien fan ‘e reade triedden fan it stik. 



De teksten lieten sjen dat we te meitsjen hiene mei modern toaniel. Hjirby binne de teksten 

rjocht foar de raap. Jo kinne je foarstelle dat as jo minsken mei alhiel ferskillende 

persoanlikheden bymekoar sette dat je dan wol wat meimeitsje kinne.  Mar de isolear-sel biedt 

ek dêr sa no en dan útkomst. 

As blykt dat min de medisinen stikem fuort goait, wurdt ûndersyk dien en ûntstiet ûnder 

lieding fan Fenna aksje nei de ynspeksje. It is it begjin fan it ôfskie fan ’e direktrise. De 

pasjinten binnen net langer in nûmer. 

Mei in prachtich slot wurd ôfskie nommen fan it stik “Deagewoan”. In steande ovaasje is de 

bekroaning op it toanielspyljen fan dizze jonge minsken.  

By de útfiering wiene ek twa leden fan de karkommisje oanwêzich. Sy kamen in pear dagen 

letter harren befiningen dielen mei de spilers. As skriuwer fan ‘e krante mocht ik derby 

oanwêzich wêze. Foar de spilers en de regisseurs Jantiene en Ant, wiene der kompliminten en 

wurdearring. Oer it toanielspyljen, de oanklaaiïng, en it entûsjasme fan ‘e jeugd wie men tige 

ynnommen. Fansels wie der oandacht foar ferbetterpunten. De jeugd lústere dan ek mei sân 

pear earen en it die bliken dat sy fan doel binne om it kommende jier de útfiering noch 

spannender te meitsjen. 

 

Zuid Afrikaan James Oliver kijkt met een Friese ‘focus’ door internationale lens 

Hoe James Oliver, geboren in Johannesburg Zuid-Afrika verzeild raakte in dat verre noorden 

heeft alles te maken met de liefde. Nooit had James kunnen bevroedden ooit inwoner van het 

oer Friese dorp Berltsum te worden. In dat verre vlakke land vol met nuchtere mensen en 

zonder wilde exotische dieren maar wel met rustig grazende paarden en koeien moest hij zich 

thuis gaan voelen. Froukje Berber Smedes verbleef in 2005 voor stage enige tijd in Zuid-

Afrika aan de Oostkaap in Port Alfred als uitwisselingsproject vanuit de CHN (nu Stenden) 

Leeuwarden. Dit om hun doelgroep daar wegwijs te maken als beginnende ondernemers. 

James Oliver deed op diezelfde stageplek waar Froukje Berber vertoefde, zijn studie 

hotelmanagement en ontmoette haar met alle liefdesgevolgen van dien. Froukje Berber zegt 

het met een glimlach wanneer ze over de “mooiste souvenir“ spreekt dat zij mee kon nemen 

uit dat fascinerende land. Een prachtig liefdesverhaal en niet van voorbijgaand aard getuige 

James zijn studievervolg in Nederland aan de hotelschool, hun huwelijk in 2008 en zijn 

Nederlandse status in 2012. Nu een ruim aantal jaren na hun levensbepalende ontmoeting is er 

weer een ijkpunt met de start van zijn eigen bedrijf als fotograaf.  

 

Fotografie was al van jongs af aan zijn grote passie. “Toen ik jong was wilde ik altijd al graag 

een camera, maar dat was nog niet iets vanzelfsprekend zoals nu. Ik wilde toen al dingen 

vastleggen, bijvoorbeeld wanneer wij in Zuid-Afrika reservaten bezochten.” De grote omslag 

kwam met zijn studie deelname aan “Wildlife Management”, wat in zijn hotelschool studie 

vooral betrekking had tot de reservaten. Zijn leraar Gareth (nog steeds een goede vriend) bood 

zijn camera aan om te gebruiken en hoe bescheiden James Oliver ook was, dit was een aanbod 

dat hij niet kon weigeren. Waar aanvankelijk de foto’s van de natuur de boventoon voerden als 

object (ook niet verwonderlijk wanneer men aan Zuid-Afrika denkt), ontstond langzamerhand 

de ontwikkeling naar de fotografie van mensen. “De emotie vangen en een naturel beeld laten 

zien van diegene of diegenen die ik fotografeer.” Dat is dan ook de stijl van James Oliver, 

pure fotografie. Zonder ‘geur en smaakstoffen’ zoals fotoshopping en overbodig gebruik van 

flitslicht, maar op een natuurlijke manier het beeld vangen. Zich onderscheiden met foto’s die 

net iets meer aan karakter laten zien en iets meer prijs geven van de gefotografeerde.  

 



Al in 2006 kwam James zijn grote liefde achterna en aanvankelijk nog wel met de uitleg naar 

zijn ouders dat het toch vooral om de studie was waarom hij naar Nederland afreisde. Zijn 

ouders wisten intussen wel beter en begrepen, hoe moeilijk ook, de stap. Al met al een 

immense overgang van een land met zoveel tegenstellingen, aantrekkingskracht, ruimte en 

fascinerend natuurschoon naar dat gestructureerde, goed georganiseerde en ogenschijnlijk 

veel minder imponerende ‘ruilverkaveling land’ Nederland. “Het was hier heel anders en 

natuurlijk moest het wennen maar ik paste mij toch wel snel aan.” Studie, bijbaantjes in de 

horeca (ondermeer bij TDF, waar Froukje Berber ook werkte en later hun huwelijksfeest 

plaatsvond) en ander tijdelijk werk deden James nog meer verlangen naar zijn grote droom, 

het opstarten van zijn ondernemerschap als fotograaf. “Voor bepaalde dingen heb je een gave 

en dat is voor mij het gevoel voor fotografie. Het goede moment aanvoelen iets vast te leggen 

wat een herinnering voor altijd geeft. Fotografie zit in mijn hart”. 

 

En dan nu wonend in Berltsum met Froukje Berber en via de social media in contact met hun 

grote netwerk van familie en vrienden over de gehele wereld. Ook door zijn andere passie, de 

rugby sport, hebben James en Froukje Berber contacten over de hele wereld. “Rugby is voor 

mij ontspanning. Het is de meest succesvolle sport in Zuid-Afrika.” In Leeuwarden deed 

James aan Rugby bij rugbyclub ‘Greate Pier’, hoe meer Fries kan een integratie verlopen! 

Door kans op blessures is hij nu gestopt maar kan nog wel bij Froukje Berber kijken die ook 

al met het Rugby virus is besmet.  

 

Ook al is hij ver van huis, toch voelt zijn belevingswereld dichtbij. Zo vaak als mogelijk is 

gaan James en Froukje Berber weer naar Zuid-Afrika terug om familie en vrienden te 

bezoeken. Vader en moeder Oliver die een ‘Bed en Breakfast’ hebben, terwijl zijn vader 

daarnaast ook nog als regiohoofd van een makelaarskantoor fungeert, komen in de loop van 

dit jaar ook weer even naar Friesland wat weer een moment is om naar uit te kijken. Verder is 

er nog zus Mary Jane die ook een creatieve geest bezit en ondermeer de visitekaartjes 

creëerde van zijn fotografie bedrijf. “Wat wij dan vooral doen in Zuid-Afrika is rondtrekken 

en dus grote afstanden afleggen.” Froukje Berber toont de landkaart van Zuid-Afrika wat 

vijfentwintig maal zo groot is als Nederland en wijst naar de al afgelegde route tijdens hun 

verblijven daar. Voor Froukje Berber blijft het fascinerend om in Zuid-Afrika te zijn, haar 

tweede thuisland. Toch is Friesland hun woonplaats en vooral qua regelgeving het meest 

gunstige voor hen beiden om te wonen. James moest overigens nogal wennen aan de Friese 

mentaliteit. “De mensen zijn hier heel direct, je moet meteen je mening geven. Van nature ben 

ik wat gereserveerder, meer op de achtergrond.”  

 
Ondanks zijn bescheidenheid weet James precies wat hij met de fotografie wil. Met een 

duidelijk doel voor ogen maakt hij zijn foto’s. Foto’s die een verhaal vertellen en op het juiste 

moment zijn geschoten. “Mijn specialisatie zijn de bruiloftfoto’s. Dat is zo’n bijzondere dag 



waarbij de foto’s voor zich spreken, mits goed gemaakt. De taart is allang op en de dag gaat 

voorbij maar de foto’s zijn een blijvende herinnering. Timing en op het juiste moment 

anticiperen.” 

Minutieus bereid James zich voor op een  trouwdag. Verschillende overlegmomenten met het 

toekomstige bruidspaar en bezoek van de locaties zijn vaste ingrediënten in het voortraject. 

Niets wordt aan het toeval overgelaten want bij een van de belangrijkste dagen in het leven 

van het bruidspaar wil je er alles aan doen het beste resultaat te bereiken. “Na afloop ben ik 

dan ook helemaal op. Het is geestelijk en mentaal zwaar want je moet voortdurend scherp zijn 

op alle speciale en ook onverwachte momenten van de dag.” 

Het karakter en gevoel van die dag op de juiste manier weergeven is dan ook voor James het 

grootste compliment wanneer bruid en bruidegom dit eveneens zo ervaren. Een proces vanaf 

de voorbereiding, de eerste foto en de indeling van het boek, dit alles valt onder James zijn 

controle. “Het bruidspaar geeft op hun speciale dag het vertrouwen aan mij en wat is er dan 

mooier om foto’s te maken die de dag en de rest van hun leven een blijvend document maken. 

Een boek dat  je op ieder tijdstip of jaar ter hand kunt nemen en met een goed gevoel inkijkt.” 

Dit speciale boek wordt gedrukt in Nieuw-Zeeland op Italiaans papier met een Duits leren 

kaft of eventueel een zijden Japans kaft. Kant het nog specialer? 

 

Met de lancering van de website kan het ‘grote werk’ beginnen. Bruiloften, portretten maken 

in zijn eigen stijl en ook natuurfotografie, het zijn allemaal kernfacetten van zijn werk. Zijn 

gave ten volle benutten is een droom die langzamerhand steeds meer gestalte krijgt. 

Gepassioneerd en meeslepend vertellend raakt James nooit uitgesproken over zijn grote 

liefde. Misschien als alles goed gaat nog eens een eigen studio, maar voorlopig zitten James 

en Froukje Berber goed in Berltsum. Op het ‘World Wide Web’ zijn al hun vrienden, 

kennissen en familie dichtbij en met een huwelijksreportage in Canada in het verschiet, later 

dit jaar, is er ook weer de ontmoeting met zijn ouders, zus en andere intimi. James en Froukje 

Berber  genieten dan ook van hun leven dat zeer internationaal getint is maar wel de 

thuisbasis heeft in dat vertrouwde Berltsum!  

Kijk voor meer informatie op de website www.jofotografie.nl.  

                                                                                                                                                         

 

Masterclass en proeverij Dykstra State  

Op zaterdag 10 mei 2014 is het een gezellige drukte op Dykstra State, Bitgumerdyk 24 in 

Menaam. Er was door de familie Lautenbach een voorjaarsmarkt en een masterclass en 

proeverij georganiseerd. 

Ook dit jaar waren de standhouders van de Voorjaarsfair allemaal binnen in de boerderij 

ondergebracht, gelukkig maar, want het weer was slecht. Het aanbod was divers en zeker voor 

onze moeders waren er vele leuke cadeaus! 

In het naast gelegen bijgebouw was een masterclass en proeverij waar een royale 50 personen 

zich voor hadden opgegeven. In deze presentatie stond het Fries Hollandse rundvee centraal! 

Van het houden en fokken, slachten en bereiding van het vlees. De heer K. Osinga, veehouder 

en fokker van het Friese Hollandse ras, te Oudega (W) startte de presentatie. In deze 

presentatie werd al snel duidelijk dat het Friese Hollandse ras enorm in populariteit bij de 

melkveehouders is afgenomen. Was in 1975 nog 70% van de koeien het Fries Hollands ras is 

dit tegenwoordig maar een luttele 0,4 % van de gehele populatie. 

http://www.jofotografie.nl/


De oorzaak ligt in het feit dat de melkveehouders graag een koe willen die veel melk 

produceert, en daarom overstappen op Amerikaanse rassen. Dit betekent echter wel dat deze 

Amerikaanse koe geen goede verhouding vet/vlees heeft. Dit komt uiteindelijk de smaak van 

het vlees niet te goede. Er is ook een grens bereikt of soms ook wel overtreden wat betreft het 

fokken van een koe speciaal voor de grote melkproductie. Dit zijn allemaal waardevolle 

redenen om het Fries Hollandse ras te koesteren. De vereniging Fries Hollands rundvee zet 

zich in voor het behoud van het Fries Hollands rundvee. Het Fries Hollands rundvee heeft 

vele goede eigenschappen waaronder veel vlees en een goede melkproductie. 

 

Vanaf 2011 heeft de heer K. Osinga contact het de fam. Lautenbach. Hij levert aan hen de 

koeien die vervolgens op Dykstra State weiden tot ze naar de slager gaan. In dit geval slager 

Hiemstra uit Sexbierum. De heer S. Hiemstra laat in zijn presentatie duidelijk naar voren 

komen wat het voordeel van het zelf slachten van het vee is. Hierdoor is de transporttijd kort 

en het geeft minder stress bij de dieren. Er wordt rustig en hygiënischer gewerkt wat betere 

kwaliteit en langere houdbaarheid tot gevolg heeft. Toelichting op rustig werken; na het 

slachten laten ze het dier een nacht rustig afkoelen, dit is belangrijk voor de kwaliteit van het 

vlees. In industriële slachterijen wordt dit proces kunstmatig versneld. De slager kiest zijn 

eigen vee uit de regio dus kan altijd een vaste kwaliteit vlees garanderen. Dat het zelf slachten 

tegenwoordig aan strenge eisen gebonden is blijkt ook uit het verhaal van S. Hiemstra. Om de 

keten rond te maken eindigde de presentatie met het proeven van stoofgerechten gemaakt van 

het Fries Hollandse rundvee. 

De heer L. van der Wende van restaurant Stoof uit Harlingen vertelde enthousiast over het 

product stoofpotjes. Hij heeft ons weten te overtuigen dat het een werelds gerecht is. In elk 

land is er wel een mem die een vast recept heeft om een stoofpotje te maken! Natuurlijk 

worden er dan ingrediënten gebruikt die in onze beleving minder voor de hand liggen: 

yoghurt, kokosmelk, pompoen, knolselderij, citroengras, dadels, vijgen, pindakaas etc. En 

door het recept wat aan te passen kan een stoofpotje ook heel goed in de zomer! In onze 

beleving is een biertje bij een stoofpot een goede keus maar een wijntje zal de smaak juist 

versterken!  

De heer Boonstra van Restaurant-Wijnbar ‘Ons’ uit Harlingen had de taak om bij de 6 

verschillende gerechten een wijn te kiezen. Omdat een stoofpot veel verschillende kruiden 

bevat is het zoeken van een geschikte wijn een leuke uitdaging. De meeste wijnen die 

gekozen zijn, zijn van Hongaarse afkomst. Dit omdat die goed combineert bij de kruiden van 



de stoofpot. En dan na al die mooie verhalen mogen we proeven van de gerechten: Thaise 

runderstoof, Hongaarse goulash, Fries runderstoofje, Surinaamse Stofu, Mexicaanse chili en 

Russische rode bieten soep. Allemaal met een bijpassend wijntje. En lekker dat het was! 

Een prachtige manier om het Fries Hollands rundvee te presenteren en het vleesproduct onder 

de aandacht te brengen! U kunt mooie foto’s vinden in de beeldbank van www.berlikum.com.  

 

Uit de archieven van ‘Op ‘e Roaster’  

Elke maand duiken we in de archieven van ‘Op ‘e Roaster’ om u als lezer deelgenoot te 

maken wat de inwoners van Berltsum bezig hield in het verleden. Deze keer najaar 1970. 

EEN KLEIN KUIERKE 

Het sloot-dempen aan de Bitgumerdyk gaat gestaag door; nu zijn Bertus Schouten en zijn 

‘nieuwe’ buurman Hijltje KL. Smits druk bezig met gebiedsuitbreiding voor de huizen 

nummers 33 en 35. Het aantal meters gedempte sloot groeit gestadig langs de Bitgumerdyk. 

Tot hoelang zullen de ‘slotbewoners’ hun sloot nog kunnen handhaven? Inderdaad, het huis 

Bitgumerdyk 33 krijgt een nieuwe bewoner. Hijltje K. S. heeft kennelijk genoeg van het heen 

en weer geloop tussen Hôfsleane 19 en het Scania-kantoor van Gebr. Rinsma; valt de afstand 

hem nu zo langzamerhand wat zwaar? Hijltje zet zich precies halverwege die afstand tot 

(zelfstandig) wonen en gaat daarmede Berlikum verlaten, wegens - zoals dat heet - zijn 

vertrek naar het Bildt. Dag Hijltje! 

Even verder, hoek Bildtdyk/Bitgumerdyk, is een slootdempingsproject zowat klaar en met wat 

voor resultaat: de M.F.-garage van gebr. Siderius heeft er een mooi aangelegd ‘show-plein’ 

bijgekregen en de dorpsentré is er een stuk mee opgeknapt. Complimentje! 

Scheef daartegenover doen de nieuwe rood-wit gemetselde palen voor Hôfsleane 1 het ook al 

niet onaardig; het dorp vraagt zich intussen met spanning af:  

- of er nu ook nog een hek of hekken tussen de inritpalen komt; 

- zo ja, wanneer; 

- wat voor soort (de zware ijzeren ingemetselde haken wijzen misschien op iets 

monumentaals en doen veel verwachten, het kan ook tegenvallen). 

 

 

Berltsum laat Fryslân zoemen 

Op 11 april is de eerste stap gezet voor de inzaai van een proefproject voor een bloemenweide 

op de Pôlle. 

Bloeiende bloemen, zoemende bijen, fladderende vlinders, iedereen is enthousiast over een 

kleurrijke omgeving met een uitbundig planten- en dierenleven. Het is mooi om te zien, 

aantrekkelijk om in te wandelen én nuttig bovendien want bijen en insecten zijn onmisbare 

schakels in de voedselketen.  

De Nederlandse Bijenhoudersvereniging en de Friese Milieu Federatie willen samen met 

gemeentes, lokale organisaties en bewoners een provinciebreed netwerk van bloeiende bijen- 

http://www.berlikum.com/


en vlinderweides tot stand brengen. Onbenutte gronden zoals braakliggende 

bedrijventerreinen en woningbouwlocaties zijn bijzonder geschikt om, in ieder geval tijdelijk, 

omgetoverd te worden tot bloemrijke weides. Iedereen kan om zich heen zien dat nu 

honderden hectares van dit soort terreinen onbenut liggen. De werkgroep schat dat er in heel 

Fryslân wel 1500 hectare van deze terreinen potentieel beschikbaar zijn.  

Het aantal soorten planten en dieren gaat de laatste jaren steeds verder achteruit, dit geldt 

vooral voor de bijenstand. Voor zowel de vele soorten wilde bijen als onze honingbij. Bijen 

leven van nectar en stuifmeel. Door aanleg van bloemrijke bijenweides kunnen we de 

soortenrijkdom weer de goede kant op helpen. Door de samenwerking met scholen, lokale 

organisaties en omwonenden wil de werkgroep ook de omgeving betrekken en natuur dichter 

bij de mensen brengen. 

Op de Pôlle in Berltsum is 0,5 hectare als proefproject ingezaaid. Met het proefproject doen 

we ervaring op met aanleg, beheer en kosten en met het betrekken van omwonenden. Ook 

voor andere gemeenten wordt zo zichtbaar 

gemaakt wat de mogelijkheden zijn. 

Dit project is in samenwerking met de 

gemeente Menameradiel en Stichting 

Berlikumer Belangen tot stand gekomen. 

Voormalig wethouder Marten van Asperen 

en de kinderen van de basisscholen De 

Fûgelsang en Lyts Libben hebben op 

feestelijke wijze de aftrap verricht. 

Kinderen van de Fûgelsang en Lyts Libben tijdens de feestelijke 

 aftrap van het inzaaien van de bloemenweide op de Pôlle. 

 

 

Piippraat Koningsdag 

Zaterdag 26 april, het is Koningsdag en super mooi weer! Er waren vele activiteiten 

georganiseerd voor de kinderen die op en om het kaatsveld plaatsvonden. Zo konden de 

kinderen sumoworstelen, tegen elkaar strijden op het gladiatorenspel, was er een 

goudvissenrace waarbij je een goudvis kon winnen en een stoepkrijtwedstrijd. Het was een 

geslaagde dag! 

Planning komende weken:  

- vrijdagavond 23 mei; discoavond voor de groepen 6,7 & 8  

- 3, 4, 5 & juni;  avondvierdaagse (zie stukje avondvierdaagse, of op facebook)  

- vrijdagavond 13 juni;  discoavond voor de groepen 6,7 & 8 

- vrijdagavond 27 juni;  discoavond voor de groepen 6,7 & 8 

See you @ piipskoft! 

 



De AED voor Berltsum komt er!  

Na veel inspanning door sponsoren en hun giften, is het in gebruik nemen van de dorps-AED 

een feit.  

 

Het onthullen van het AED-apparaat met verwarmde buitenkast met pincodeslot zal op 

zaterdag 24 mei aanstaande gebeuren door de diverse sponsoren. Daarna zal er een presentatie 

plaatsvinden van de werking van een AED-apparaat onder het genot van een kopje koffie of 

thee met iets er bij.  

 

De sponsoren die de aanschaf van een AED mogelijk hebben gemaakt, zijn:  

Groene Kruis vereniging, Stichting Berlikumer Belangen, Undernimmend Berltsum/Wier, 

Pension Welgelegen, Palet Zorggroep, Spar van Wigcheren, stichting Op ‘e Roaster, Losse 

Fearren, NL Doet, EHBO vereniging Berlikum/Wier, Jelle Kuperus handelsonderneming en 

Wonen NWF. Zoals in eerdere berichten genoemd, komt de AED aan de buitenmuur van 

BerlingaState te hangen.  

 

Voor een eventueel slachtoffer is het van groot belang dat de vrijwilliger binnen 6 minuten 

met een AED ter plaatse is. Op de plaats des onheils wordt altijd direct gebeld naar het 

alarmnummer 112. Bij het alarmnummer is bekend welke vrijwilligers geregistreerd staan bij 

www.hartslagnu.nl. Vanuit de 112-centrale ontvangen de vrijwilligers direct bericht via de 

mobiele telefoon op welk adres een hartstilstand is.  

 

Als elke seconde telt, zijn er nooit teveel vrijwilligers. Wij vragen daarom of je ook 

vrijwilliger wilt worden voor de AED in Berltsum. Aan iedereen die een AED-certificaat 

heeft, vragen wij zich aan te melden via het volgende mailadres: scholten459@tele2.nl 

(opgave inclusief mobiel telefoonnummer), zodat wij kunnen inventariseren hoeveel en welke 

vrijwilligers beschikbaar zijn. Voor meer informatie kun je terecht op www.hartslagnu.nl.  

 

Bij deze nogmaals dank aan de sponsoren! 

Namens EHBO vereniging + AED Berlikum/ Wier  

Dik en Tineke Scholten (0518) 46 25 05.   
 

 

Nieuws van de Fûgelsang 

Inloopochtend nieuwe kleuters CBS De Fûgelsang 

Op woensdag 21 mei is er vanaf 10.30 uur tot 11.45 uur weer een inloopochtend voor ouders 

met hun kinderen die binnenkort of in het nieuwe schooljaar 2014/2015 vier jaar worden.   

Met het oog op de nieuwe onderwijswet ‘Het passend onderwijs’ is het belangrijk om uw kind 

vroegtijdig aan te melden. Binnen deze nieuwe wet geldt onder anderen de regel dat scholen 

een beslissingstermijn van minimaal 10 weken moeten aannemen waarin zij kunnen beslissen 

of een kind op hun school aangenomen kan worden of dat er in overleg met de ouders naar 

een andere passende vorm van onderwijs op een andere school gezocht moet worden. 

Bovendien is het voor de schoolorganisatie van groot belang dat kinderen, die volgend 

schooljaar jarig worden, zo spoedig mogelijk aangemeld worden. 

Terwijl de aanstaande kleuters fijn met de andere kinderen van groep 1 in de klas mogen 

spelen en alvast de boel kunnen verkennen vertelt juf Meinie, onder het genot van een kopje 

koffie, aan de ouders hoe er bij de kleuters op De Fûgelsang gewerkt wordt. Wat mogen de 

kinderen en de ouders van de Fûgelsang verwachten? 

http://www.hartslagnu.nl/
mailto:scholten459@tele2.nl
http://www.hartslagnu.nl/


Daarna zal de directeur, mevrouw Slagter, wat vertellen over de kwaliteit en de zorgstructuur 

van de school. Ook zal er een rondleiding door de school plaatsvinden. Van harte welkom op 

De Fûgelsang! Voor meer informatie zie www.fugelsang.nl.  

 

Clinic van Aris 
Woensdag 16 april hadden groep 7 en 8 van 

de Fûgelsang een clinic van Aris, het 

basketbalteam van Leeuwarden. De 

basketballers van Aris deden de trucjes voor 

en de kinderen van groep 7 en 8 probeerden 

de trucjes na te doen. Dribbelen met de bal, 

dribbelen tussen de benen door, laag 

stuiteren, hoog stuiteren alles kwam voorbij 

en de kinderen konden alles goed na doen. 

Ten slotte werd er een partij gespeeld; de 

twee spelers van Aris tegen de hele klas. 

Aris, bedankt voor de leuke ochtend!  

 

 

 

Koningsspelen in Berlikum 

Op vrijdag 25 april vonden in Berlikum voor de tweede keer de koningsspelen plaats. Het 

begon net als vorig jaar eerst met een koningsontbijt in de klassen. De JUMBO supermarkt 

had wederom pakketten beschikbaar gesteld voor de scholen. In de klassen werd lekker 

gegeten door de leerlingen.  

Na het ontbijt moesten de leerlingen zich verzamelen op het schoolplein om samen een dansje 

te doen. Een aantal meiden uit groep 7 had dit dansje heel goed ingestudeerd en deed dit voor 

aan alle andere kinderen. Prachtig! Daarna was het de tijd voor alle kinderen om te gaan 

sporten. Over het dorpsplein, het voetbalveldje en het grote voetbalveld waren 16 spelletjes 

verdeeld. De leerlingen van groep 8 mochten alle spelletjes begeleiden en deden dit op een 

hele sportieve vrolijke manier. Leerlingen van groep 3,4 en 5 waren door elkaar gehusseld 

van beide scholen en dat was ook zo bij de leerlingen van groep 6 en 7. Het was een hele 

leuke sportieve ochtend, waarbij er zo nu en 

dan ook een zonnetje te zien was.  

De kleuters deden ook mee aan de 

koningsspelen. Zij hadden speciaal voor alle 

leerlingen van groep 1 en 2 een 

spelletjescircuit op het schoolplein om de 

hele school heen en zelfs door de school. Zij 

moesten rennen, racen, gooien, vallen, 

aantikken, stoppen en weer doorgaan. 

Al met al een zeer geslaagde ochtend! Hierbij 

ook nog een dankwoord aan iedereen die 

geholpen heeft deze ochtend tot een succes te 

maken! Zeker voor herhaling vatbaar! 

http://www.fugelsang.nl/


Nieuws van de Lyts Libben 

Landmacht rekruteert op OBS Lyts Libben 

In 2014 bestaat de 'Koninklijke Landmacht' 200 jaar. In het kader hiervan zijn ze bij O.B.S. 

Lyts Libben op bezoek geweest en mochten de kinderen kennismaken met alles wat met de 

landmacht te maken heeft. Er mochten vragen gesteld worden en het materiaal mocht 

vastgehouden worden. Een onvergetelijke middag voor de kinderen en voor sommige 

leerkrachten. Nog veel meer foto’s kunt u zien op de website van onze school.        

www.obslytslibben.nl  

Op maandag 12 mei kreeg groep 7/8 een voorlichting over techniek. Mevrouw Jacqueline 

Beekhuizen is elektromonteur en vertelde aan de groep het één en ander over haar beroep.  

Twee weken lang hebben de oud-leerlingen Femke Klooster en Jessica Sijens een snuffelstage 

bij ons gedaan. Beiden hebben ‘gesnuffeld’ in de groepen 1/2 en 7/8. Bedankt nog voor de 

hulp! Eén van onze leerlingen, Emy van Assen, is 4
e
 geworden bij het Fries kampioenschap 

vissen! 

Groep 3 en 4 hebben de laatste kaatsles achter de rug, de Koningsspelen zijn geweest en 

binnenkort gaan alle groepen weer op schoolreisje. 

 

 

 

 

 

 

http://www.obslytslibben.nl/


Avondvierdaagse nieuws! 

Daar boven op de berg… Potje potje potje vet al op de tafel gezet… En van je hela hela hela 

ho lala!  

Op 3,4,5 en 6 juni organiseert Jeugdsoos It Piipskoft traditiegetrouw de avondvierdaagse in 

Berltsum. Onze vrijwilligers zijn druk bezig met alle voorbereidingen en het maken van 

mooie routes! Op dinsdag, woensdag en donderdag (start 19.00 uur.) kan iedereen 5 of 10 km 

lopen. Op vrijdag sluiten we de vierdaagse af met een gezamenlijke loop met alle deelnemers, 

de kleuters en muziekvereniging Op Maat.  Het inschrijfgeld bedraagt €5,- per persoon. Voor 

de kleuterwandeltocht worden informatie- en opgavebriefjes uitgedeeld op school.  

De medaille uitreiking vindt plaats in het centrum. De kleuters kunnen hun medaille ophalen 

in It Piipskoft. Natuurlijk wordt ook dit jaar de felbegeerde wisselbeker uitgereikt aan 

degene(n) die het origineelst verkleed komen. Tot dan! 

 

Kofjemoarn Berltsum 
Iedere laatste woensdag van de maand organiseert Stichting Welzijn Middelsee een 

kofjemoarn voor 55-plussers. Deze kofjemoarn vindt plaats in de grote zaal van het Groene 

Kruisgebouw van 10.00 - 11.30 uur in Berltsum. De kosten hiervoor zijn € 1,50  per persoon. 

Tijdens de kofjemoarn is het de bedoeling dat er zo nu en dan een gastspreker langs komt of 

dat er een activiteit wordt gedaan. Tussendoor is er volop tijd om even met uw buurvrouw of 

buurman te praten. 

De eerstvolgende kofjemoarn is op woensdag 28 mei 2014. Tijdens deze kofjemoarn zal 

Jantsje Anema van Vereniging Het Groene Kruis Berlikum/Wier als gastspreker aanwezig 

zijn. Deze vereniging beheert en exploiteert haar eigen gebouw met daarin de mogelijkheid 

voor uitleen van hulpmiddelen en in het gebouw zijn diverse zorg en welzijn voorzieningen 

ondergebracht. Samen zorgen zij voor een goede afstemming in activiteiten en mogelijkheden 

om het voor een ieder goed en aangenaam te maken om thuis te kunnen blijven wonen. 

Daarnaast heeft de vereniging voor hun leden diverse ledenvoordelen in de aanbieding. 

Het gaat er bij de vereniging ‘het Groen Kruis’ om het ledenbelangen zo goed mogelijk te 

behartigen. Bent u benieuwd wat de vereniging nog meer doet en wat een eventueel 

lidmaatschap kost? Dan willen wij u van harte uitnodigen op de kofjemoarn in Berltsum. 

Kofjemoarn  :   Woensdag  28 mei   2014 

Tijd  :   Aanvang  10.00 uur. 

Plaats  :   Groene Kruis gebouw 

Kosten  :   € 1.50  per persoon  

Voor meer informatie en ideeën kunt u contact opnemen met Sieta Kuipers, ouderenwerker 

van Stichting Welzijn Middelsee via telefoon (0518) 460805 of e-mail 

s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl. U kunt contact opnemen als u openstaat om eens gastspreker 

te zijn tijdens een kofjemoarn. Wij kunnen dan ook bij u op locatie komen.  

 

 

mailto:s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl


Midzomermarkt op dorpsplein  

De Midzomermarkt vindt dit jaar voor de tweede keer plaats op en om het dorpsplein bij 

Sportcomplex de Koekoek en wel op vrijdag 27 juni 2014. Het begint om 16.00 uur en eindigt 

ongeveer rond 21.30 uur.  

Na de zeer geslaagde eerste editie van de midzomermarkt en de vele enthousiaste 

reacties, heeft de organisatie besloten hier een jaarlijkse traditie van te maken en wel in het 

weekend na de kermis. De markt bestaat voor een groot gedeelte uit een braderie en er is weer 

veel ruimte beschikbaar voor de rommelmarkt. De braderie wordt weer zo opgezet dat er een 

gevarieerd en onderscheidend aanbod aan handel is en ook aan de inwendige mens wordt 

gedacht. Natuurlijk ontbreekt de muziek niet en op het terras is er onder andere koffie met 

gebak of een biertje. Er is ook een draaiend rad met mooie prijzen aanwezig.  

Voor de kids is er weer het nodige vertier met een springkussens en nog een verrassing. De 

eerste handelaren hebben zich alweer opgegeven, zowel voor de rommelmarkt als voor de 

braderie. 

  

Handelaren of particulieren kunnen zich voor de midzomermarkt opgeven bij Jaap Plekkringa 

via telefoon (06) 46597017. Opgave kan tot en met 23 juni. Een kraam is tegen een zeer 

schappelijke prijs te huur, maar ook zonder kraam bent u niet duur uit.  Graag zien we u allen 

weer op de gezellige midzomermarkt! 

  

Wk-actie Fys’optima en Fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga Berlikum 

Onze fysiotherapiepraktijk neemt deel aan de WK-actie van Fys’Optima. Naast de prachtige 

posters welke wij uitdelen, willen we graag nog iets extra’s doen, zowel voor onze patiënten 

als voor een goed doel. 

Als straks de Wereldkampioenschappen beginnen gaan weer heel veel mensen meedoen aan 

de pooltjes; het voorspellen van de uitslagen van alle wedstrijden op het WK. Wie de meeste 

uitslagen goed voorspelt, mag de gehele pot mee naar huis nemen.  

Wij hebben een variant bedacht; Voor € 2,50 mag iedere patiënt en iedere andere 

belangstellende deelnemen aan de pool. De winnaar gaat echter niet met de opbrengst van de 

pot naar huis, want de opbrengst is bestemd voor KiKa. KiKa wordt onder andere gesponsord 

door Sc Heerenveen.Via Sc Heerenveen zal het geld worden aangeboden aan KiKa. 



De vijf winnaars van de pool krijgen dus de opbrengst van de pot, maar mogen als prijs een 

thuiswedstrijd van Sc Heerenveen bezoeken, de Derby SC Heerenveen – SC Cambuur, en 

deze vijf winnaars mogen zelfs nog iemand meenemen. Dus er gaan 10 personen naar de 

wedstrijd. Sc Heerenveen heeft een loge speciaal voor eenmalige KiKa sponsors van de club. 

In samenwerking met Sc Heerenveen bieden wij als fysiotherapiepraktijk deze prijs aan. Wij 

hopen op deze manier aandacht te kunnen schenken aan een groep kinderen en hun ouders die 

onze hulp en steun meer dan nodig hebben. 

Wanneer u uw emailadres aan ons doorgeeft, dan kunt u thuis zelf de tussenstanden 

bijhouden, wij geven u dan een inlogcode. 

Praktijk Jelle Eijzenga  

Prommehôf 3 

9041 GH  Berlikum 

www.eijzenga.nl 

 

 

Stichting de Grusert 

Documentatiecentrum & Historisch Archief Berltsum 

Wij zijn ontzettend blij met alle donateurs die we hebben, zonder deze bijdrage zou het 

documentatiecentrum niet kunnen bestaan. 

Binnenkort kunt u weer één van onze vrijwilligers bij u aan de deur verwachten voor het 

ophalen van de jaarlijkse contributie. Hierbij willen wij de donateurs die deze contributie per 

bank overmaken vragen om dit voor 1 juli te doen. Ter name van Stichting De Grusert, 

rekeningnummer: NL37 RABO0146042492. Graag onder vermelding van uw adres.  Denkt u 

om ons nieuwe rekeningnummer?  

Bewaar uw oude foto’s en krantenknipsels  

Het komt nogal eens voor dat opruimacties leiden tot het weggooien van oude foto’s en 

krantenknipsels etc. Men denkt dan ”Och wie heeft er nou wat aan of de kinderen en 

kleinkinderen geven er toch niks om.” Dat is dan erg jammer voor het nageslacht. Er zijn heel 

wat mensen in Berltsum bezig met de historie van Berltsum en die zouden heel graag zien dat 

oude foto’s en krantenknipsels door u worden bewaard. Dus bent u thuis aan het opruimen en 

komt u iets tegen gooi het niet weg! Wij zouden het erg op prijs stellen dit van u te mogen 

ontvangen.  

Ook zijn nog veel foto’s met daarop personen waarvan geen namen bekend zijn, het zou fijn 

zijn als u ons daarmee kunt helpen. Elke donderdagavond vanaf 19.30 uur is het 

Documentatiecentrum geopend, u bent daar van harte welkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Druk bezochte Ladiesnight Berltsum  
De ladiesnight, gehouden op 19 april op Sportcomplex de Koekoek in Berltsum was zeer 

geslaagd. We kijken terug op een hele gezellige en druk bezochte avond. Onder het genot van 

een hapje en een drankje en in een gezellige ongedwongen sfeer kon men bij de kramen langs 

met zelfgemaakte sieraden, woonaccessoires en nog veel meer. Er waren diverse workshops 

maar ook een korte modeshow, een demonstratie zelfverdediging voor vrouwen, persoonlijk 

kleuradvies en spraytanning. De spraytanning was zelfs zo populair dat de dames wel even 

geduld moesten hebben voordat ze aan de beurt waren en in de cabine van een mooi bruin 

kleurtje werden voorzien. Het draaiend rad was ook een daverend succes, de prijzen hiervoor 

waren beschikbaar gesteld door de standhouders uit Berltsum en omgeving. Als aandenken 

aan deze avond kon je op de foto met je vriendin, moeder of zus, je kreeg deze meteen mee 

naar huis in een speciaal voor deze avond gemaakt mapje. 

Bezoekers, standhouders en alle vrijwilligers die geholpen hebben om deze avond tot een 

succes te maken, bedankt! Ook Wonen Noordwest Friesland en het project Losse Fearren 

bedankt voor het toekennen van een subsidie, mede daardoor kon deze Ladiesnight 

gerealiseerd worden. Het project Losse Fearren is bedoeld om mensen te verbinden en het 

sociaal leefklimaat te bevorderen.  

 
Gezellige drukte tijdens de Ladiesnight 

 

ANBO Menameradiel 

Op donderdag 10 april hield ANBO Menameradiel de jaarvergadering. Na het openingswoord 

van de voorzitter kreeg de heer Dick Jongma (voorheen reisleider) het woord. Hij vertelde ons 

hoe de voormalige Sovjet Unie en de Oostblok landen veranderden in de staten die er nu zijn. 

Na de pauze werkten we de agenda af. In kader van de bezuinigingen zullen er veel 

veranderingen plaats vinden.In september ontvangt u van ons een bewaarflyer met de 

activiteiten en data.  

Onze PR man schrijft na een activiteit een verslag in de Huis en Huis bladen en de 

verschillende dorpskranten. Hij vermeldt dan ook de datum van de volgende activiteit. We 

proberen in samenwerking met PCOB en Stichting Welzijn Middelsee ook informatieve 

middagen te organiseren. We zijn bezig met andere instanties een buurtbus in onze gemeente 

te realiseren voor alle doelgroepen. Natuurlijk behartigt de ANBO de belangen van de leden 

optimaal. We wensen u een goede zomer toe! 



Notulen CPVB  

Berltsum, dinsdag 8 april 2014 in ‘t Centrum 

Er zijn vanavond 37 dames aanwezig en onze gast voor deze avond is Mevrouw Miep 

Westerdiep uit Westerbroek.  

Matty heet ons vanavond allen hartelijk welkom en bid met ons het Onze Vader in het Fries. 

Haar meditatie heeft ze gemaakt maar aanleiding van het verhaal uit de Bijbel over David de 

herderszoon. 

Wij krijgen vanavond en lezing over poëziealbums en Matty verondersteld dat David in zijn 

tijd ook veel gehad heeft met poëzie. Dat kunnen we afleiden aan de vele psalmen die hij 

geschreven heeft. Heel bekend is voor ons allen ps 23 De Heer is mijn Herder. David heeft 

met zijn gedichten en Gods nabijheid alle keren de zorgen overwonnen. Hij wist zich getroost 

en gesterkt door Gods stok en staf. We zingen hierop Lied 14: 1,5. ‘De Heer is mijn Herder’. 

De notulen van de vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. Het is al heel gezellig 

onder de leden want er zijn veel dames die hun eigen of moeders/grootmoeders poëziealbum 

meegenomen hebben. Er zijn er zelfs een paar die dateren van 1885 of begin jaren 1900. 

Mevrouw Miep Westerdiep krijgt het woord en begint geamuseerd te vertellen over het 

gebruik en traditie van het poëziealbum. Een poëziealbum houdt je jong en is een belangrijke 

lijn naar het verleden. Als je de versjes van vroeger leest heb je ook een bepaalde herinnering 

aan diegenen die het geschreven heeft. 

Het is al een hele oude traditie die ontstaan is rond 1650 onder studenten in Duitsland het hete 

toen album ambucorum, hierin werden aanbevelingen of goede wensen gezet door studenten 

of docenten. Rond 1885 zie je dat er veel strijdbare vrouwengedichten verschijnen, dit is ook 

de tijd dat de vrouwen strijden voor kiesrecht. Zo is er ook de traditie dat de eerste bladzijde 

voor jezelf is, de 2
de

 voor vader en moeder, daarna broers en zussen en dan vriendinnen, want 

het leeft echt onder vrouwen en meisjes. 

We hebben veel informatie over het poëziealbum gekregen en omdat Mevrouw Westerdiep 

het op een leuke en humoristische wijze vertelde ook veel gelachen we kunnen  terug zien op 

een geslaagde avond. Matty bedankt mevrouw Miep Westendiep voor haar mooie verhaal. 

Matty sluit af met: It ljocht draait stadig ut e lannnen. 

Een hele goede zomertijd gewenst en we hopen elkaar weer te ontmoeten op dinsdag 9 

september als ons nieuwe seizoen weer van start gaat. 

 

 

 

 

 



Grenzen verleggen en in contact komen met elkaar! 

Op woensdag 9 april hebben de mantelzorgers uit Noordwest Friesland in Franeker de 

regionale Mantelzorgdag gevierd. Het thema voor deze dag was:’Grenzen verleggen en in 

contact komen met elkaar!’ Een nieuw initiatief van het ouderenwerk en het steunpunt 

mantelzorg uit de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en Harlingen. 

Het doel van deze middag was de mantelzorgers uit de regio in contact te brengen met elkaar. 

Tevens kon men kennis maken met organisaties die de mantelzorger kunnen ondersteunen om 

de taken langer vol te kunnen houden. Degene die verzorgd wordt kan dan zo lang mogelijk 

thuis blijven wonen en hoeft niet verplicht te verhuizen wat vaak pijnlijke situaties met zich 

meebrengt. 

Naast de aanwezigheid van een aantal gastsprekers die vanuit de praktijk betrokken zijn bij 

het onderwerp mantelzorg was er veel ruimte voor ontmoeting, gezelligheid en informatie. 

De mantelzorgers en gasten konden deel nemen aan verschillende workshops zoals praktische 

respijtzorg, sociaal netwerkcoach en bewind voering. Ook was er de gelegenheid om samen 

met anderen creatief bezig te zijn of 

gebruik te maken van een heerlijke 

handmassage. Om 17.00 uur werd de 

Mantelzorgdag door dagvoorzitter Els 

Hiemstra van Partoer afgesloten en onder 

het genot van een hapje en een drankje 

konden we terug kijken op een zeer 

geslaagde middag. 

De regionale Mantelzorgdag werd mogelijk 

gemaakt door:  Accolade, Wonen 

Noordwest Friesland, De Bouwvereniging,  

De Skûle Welzijn, Stichting Welzijn 

Middelsee en de gemeente Harlingen. 

 

 

De Alvestêde-kuierders komme deroan 

Wy as SBB hawwe in brief krigen fan de Stichting Friese 11-steden wandeltochten. De 

dielnimmers oan ‘e Alvestêde Kuiertocht komme ek dit jier wer troch ús doarp en wol op de 

freed nei Himelfeartsdei, dit is freed 30 maaie.  De Stichting Friese 11-steden wandeltochten 

freget ús om dy dei de rûte wat feestlik oan te klaaien mei flaggen, wimpels ensfh. Dêrneist 

soene de kuierders in sfearfol muzykje, yn hokker foarm dan ek, tige op priis stelle. Sa kin 

Berltsum harsels hjirmei goed op ‘e kaart sette. 

 



 

Stratenvolleybaltoernooi Berltsum 2014 

Het wordt dit jaar alweer de 27e keer dat Volleybal Vereniging Berltsum  het jaarlijkse 

stratenvolleybaltoernooi organiseert en wel op vrijdag 20  juni aanstaande vanaf 18.30 uur op 

het kaatsveld van Sportcomplex de Koekoek. 

Een evenement, waarbij de straten onderling strijden voor de hoogste plaats en de eer! 

Supporters, die hun buurtbewoners komen aanmoedigen, zijn natuurlijk ook van harte 

welkom. 

Het volleybaltoernooi zal ook dit jaar weer tijdens het kermisweekend worden gehouden. Op 

het kaatsveld zal weer een feesttent aanwezig zijn waar tussen de wedstrijden door of na 

afloop van het toernooi even gezellig kan worden nagepraat. De prijsuitreiking vindt weer 

plaats in de feesttent.  

Buurtverenigingen hebben al de opgavenformulieren en de informatie ontvangen. 

Wij als organisatie, zijn afhankelijk van de contactpersonen die wij doormiddel van deze 

informatiebrief aanschrijven. Wij hopen dan ook dat deze contactpersonen stappen zullen 

ondernemen om een team uit hun straat of buurt samen te stellen. Is de uitnodiging in de 

verkeerde brievenbus beland? Dan gaan wij ervan uit dat hij/zij de brief bij de juiste persoon 

brengt. Zonder deze mensen krijgen wij geen opgave. Mocht je als straat geen team op de 

been kunnen krijgen, dan mag je combineren met een andere straat of vrienden 

Het inschrijfgeld is € 12,50 per team, te voldoen bij opgave. 

Het volledig ingevulde opgave formulier kan je inleveren voor maandag 2 juni bij Leo Faber, 

Krusstrjitte 3 in Berltsum. Succes! 

Leo Faber 

Volleybal vereniging Berlikum 

 

Nieuws van de Ioannis Theatertsjerke Wier 

Muziekgroep THC Oostergoo  

Zondag 1 juni 2014 om 15:00 uur 

Entree  € 6,50  

Hoewel THC staat voor TrekHarmonicaClub en alle leden ‘trekzak’ spelen zijn de 

instrumentale nummers inmiddels ver in de minderheid. Bij nagenoeg alle nummers zijn 

er trekzakken aanwezig maar de zang speelt vaak een hoofdrol en wordt aangevuld met gitaar 

en djembee of cangon. Oostergoo staat voor de naam van het bekende hotel in Grou waar de 

groep oefent.  

 

Het repertoire is zeer gevarieerd. Naast een aantal 

instrumentale nummers worden er 

Fries, Nederlands en Engelstalige nummers ten 

gehore gebracht. Er zijn nummers waar kan 

worden meegezongen maar ook heel gevoelige 

(Ierse) ballads. 

Kortom voor elk wat wils! 



Goedhout Ensemble  

Zondag 25 mei 2014 om 15:00 uur 

Entree € 6,50 

“Samen iets moois creëren in een vriendschappelijke sfeer, daar is muziek voor!” Dat is, 

samengevat, de drive van Stella Boggia-van Maris, de dirigente van het Goedhout Ensemble.  

Het Goedhout Ensemble is in 2008 gestart. Momenteel telt het meer dan 20 enthousiaste 

leden. Samen bespelen zij alle soorten blokfluiten: van de kleine sopranino tot en met de 2 

meter lange (!) contrabasblokfluit. Ter ondersteuning van de fluiten maakt ook de cello deel 

uit van het ensemble, net als de viola da gamba, een strijkinstrument dat haar oorsprong heeft 

in de gitaar. De leden zijn afkomstig uit de hele regio; van hen wordt verwacht dat ze 

meerdere blokfluiten kunnen bespelen. Het ensemble heeft Oentsjerk als thuisbasis en staat 

onder leiding van Stella Boggia-van Maris, die al meer dan 40 jaar actief is als 

muziekdocente. Stella studeerde piano en blokfluit aan het conservatorium. Door het volgen 

van aanvullende studies, gericht op het geven van onder andere A.M.V.- en peutercursussen, 

heeft zij zich als docente verder bekwaamd. Momenteel is Stella verbonden aan muziekschool 

De Wâldsang en aan Topopleiding Flauto Nuovo in Foudgum. Zij wil mensen leren om 

muziek te maken en te beleven; op welk instrument is voor haar van minder belang. Als 

dirigent van het Goedhout Ensemble ervaart ze de kracht van het musiceren op zijn sterkst.  

Het ensemble treedt regelmatig op in Friesland maar ook daarbuiten. 

Op 25 mei wordt het podium van de Ioannis Teatertsjerke in Wier betreden, een locatie die bij 

uitstek geschikt is voor “iets moois in een vriendschappelijke sfeer”. Het programma staat nog 

niet vast, maar wel is zeker dat het publiek kan rekenen op een selectie uit het werk van F. 

Händel, Parsley, Gibbons, J. Dowland en anderen. De nadruk ligt op muziek uit de barok- en 

renaissanceperiode. Maar ook muziek uit andere periodes staat op het repertoire. Zo kunnen 

ook stukken van Mozart, voor blokfluit bewerkt, op de lessenaar verschijnen. Naast stukken 

voor het voltallige ensemble zullen waarschijnlijk ook solistische bijdragen worden 

gepresenteerd. 

 

Meer informatie of reserveren 

Ioannis Teatertsjerke, Lautawei 5a, Wier 

www.ioannistheatertsjerkewier.nl  

Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl, (0518) 47 11 23 
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De familie Fataki 

Op 22 december 2013 hebben we samen met de familie Fataki een prachtige kerkdienst 

gevierd in de Doopsgezinde Kerk. Zoals jullie weten is de familie Fataki afkomstig uit Congo, 

en wonen ze sinds twee en een half jaar bij ons in Berltsum. 

Ze zijn druk aan het studeren voor hun inburgering. Tot die tijd mogen ze in Nederland geen 

betaald werk doen. Maar ze vinden wel dat ze door de inwoners van het dorp Berltsum heel 

goed worden opgevangen en geholpen. Daarom zouden ze zo graag iets terug willen doen in 

de vorm van vrijwilligerswerk of klusjes. Ze denken aan klusjes zoals het doen van 

boodschappen, het onderhouden van de tuin, etc.  Op deze manier kunnen ze hun 

dankbaarheid tonen. Ze hoeven hiervoor helemaal geen geld. 

Als er mensen in het dorp zijn die wel wat klusjes weten, of misschien vrijwilligerswerk 

hebben, die kunnen contact opnemen met Ellen Eijzenga 

(telefoon 461638) of met Joseph Fataki (telefoon 42511).  

Wij hopen op veel reacties. 

Daarnaast zijn wij op zoek naar iemand die wil helpen met 

het naaien van gordijnen, voor de familie. Er is al één 

gedeelte klaar maar we kunnen nog wel wat hulp gebruiken. 

Wie o wie wil helpen? 

 

 

Biljartcompetitie seizoen afgesloten 
Op 1 mei jl hebben de leden van BC Sich op ‘e Bal het seizoen 2013/2014 afgesloten met een 

slotavond, waarbij de dames en de heren in een koppelpartij een aantal partijen hebben 

gespeeld. Ook werden de competitieprijzen uitgereikt. In de winnaarsronde van de 

koppelpartij eindigden Hinke de Jong/Piet v. Schepen op de 1
e
 plaats. In de verliezersronde 

legden Jolanda Zuidema/Thom Dijkstra beslag op de 1
e
 plaats. We kunnen terugzien op een 

geslaagde avond. De einduitslag van de dames ompetitie; 3
e
 Hinke de Jong, 2

e
 Miranda 

Zuidema en 1
e
 Klaske Meijer. Einduitslag heren; 3

e
 Piet v. Schepen, 2

e
 Piet Braaksma en 1

e
 

Keimpe Jansma.  

 

In september startten we weer met de nieuwe competitie. Zowel bij de dames als de heren 

zouden we wel wat nieuwe leden willen verwelkomen, dus mocht u belangstelling hebben 

komt u gerust eens langs in september. Op de woensdagavond spelen de heren, 

donderdagavond de dames. We wensen u allen alvast een goede vakantie en misschien tot 

september. 

  

Bestuur en leden BC Sicht op ‘e Bal Café De Poarte.   

  

 

 

 

 



Glasvezel in Friesland 

Hoogwaardig breedband op het Friese platteland: samen maken we het mogelijk! De 

Provinsje Fryslân en coöperatieve vereniging Fryslân Ring nodigen u van harte uit om uw 

stem te laten horen door een peiling van de behoefte onder burgers, bedrijven en andere 

belanghebbenden in het buitengebied. 

U doet dit eenvoudig door uw gegevens achter te laten via het formulier op de website 

http://friesland.opglas.nl/pcc/demand-aggregation.html. Dit verplicht u verder tot niets. Op dit 

moment is het belangrijkste doel om provinciebreed in kaart te brengen waar de behoefte aan 

snel en betrouwbaar internet leeft. Door u tevens aan te melden voor de nieuwsbrief, blijft u 

op de hoogte van de vervolgstappen. 

Hebt u familie, vrienden of buren die ook graag (glasvezel)breedband willen? Deel dit 

initiatief dan via e-mail, Facebook of Twitter.  

 

Expositie Geeske Sijbrandij 
Op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni houdt Geeske Sijbrandij uit Berltsum weer open atelier 

bij haar thuis. In de natuurlijke omgeving van haar tuin kunt u, onder het genot van een hapje 

en een drankje, haar schilderijen bekijken. Geeske schildert voornamelijk dieren, 

landschappen en mensen. Haar werk valt op door het expressieve kleurgebruik. Dit jaar is er 

veel nieuw werk te bewonderen. U bent van harte welkom op It skil 9 in Berltsum. 

Openingstijden: zaterdag 31 mei van 13.00 tot 17.00 uur en zondag 1 juni van 13.00 tot 17.00 

uur.  
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Vreemde kunsten in het Hemmemapark 

Tijdens NL DOET hebben vrijwilligers dunningswerkzaamheden verricht in het 

Hemmemapark. Na tien jaar moet er ruimte gemaakt worden om een goede 

kroonontwikkeling te krijgen. Daarnaast is een oude windsingel gesnoeid waaraan al dertig 

jaar niets was gedaan. Het gedunde hout heeft het mooie bedrag opgebracht van € 350,-. Dit 

bedrag was zeer welkom. Wij hebben er een bootje voor gekocht om volgend jaar ook het 

dunnen van de beplanting op de eilanden te kunnen uitvoeren.  

Wij zijn de afgelopen weken verrast door kunstzinnige uitingen die geresulteerd hebben in het 

onzichtbaar maken van de afbeeldingen op het infobord van de hier voorkomende vogels en 

in het dunnen van de spijlen in de uitkijktoren. Dit leverde een zeer gevaarlijke situatie op 

voor de jeugd. Deze kunstzinnige uitingen zijn geheel belangeloos aangebracht. De 

kunstenaars hebben zich niet aangemeld voor een vergoeding of een foto in de krant. De 

herstelkosten zijn circa € 500,- , maar dan heb je ook wat. De teneur van dit verhaal: de vogels 

zijn gevlogen en hebben hun eigen dorp in de boot genomen. 

  
De vrijwilligers die op de NL DOET dag  

werkzaamheden  hebben verricht in het park.  

Nieuws van Gymnastiek Vereniging Berlikum 
Het is de afgelopen tijd nogal druk bij de gymvereniging. En dat is goed nieuws! Er gebeurt 

van alles en natuurlijk willen we jullie allemaal ook een beetje op de hoogte houden van wat 

er zoal gaande is. Hierbij dan ook een kort overzicht van de ‘hoogtepunten’. 

 

Clubkampioenschap 2014 

Op woensdag 9 april werden de jaarlijkse clubkampioenschappen weer gehouden. Bijna 

traditioneel zijn we van start gegaan met de kleuters die deze keer verkleed naar de les 

mochten komen. Alle heiten & memmen bleven gezellig kijken en nadat alle oefeningen 

waren geshowd, kreeg iedereen een kanjerdiploma mee naar huis. Vervolgens was het tijd 

voor de gym & turngroepen. Het programma verliep vlot. Iedereen heeft keurig de geleerde 

oefenstof laten zien en zijn/haar best gedaan. Aan het begin van de avond hebben we nog 

kunnen genieten van een demonstratie van de springgroep voordat werd overgegaan tot de 

prijsuitreiking. We kijken terug op een hele geslaagde middag en hopen dat iedereen heeft 

genoten. Voor een volledig foto verslag verwijzen wij u graag naar onze Facebook pagina. 

 

 

 

 



Koningsdag 2014 

Op zaterdag 26 april was het tijd voor de eerste Koningsdag. Best wel even wennen na zoveel 

jaren Koninginnedag. De laatste jaren wordt deze dag in Berlikum feestelijk georganiseerd 

door Oranje Nationaal, Kaatsvereniging Berlikum en Jeugdsoos ‘it Piipskoft’. Onze 

gymvereniging was door de organisatie gevraagd om net als 2 jaar geleden de demonstratie na 

de optocht te verzorgen. Deze uitnodiging hebben we natuurlijk geaccepteerd. Hoewel 

Koningsdag in de vakantie viel, waren er toch nog heel veel deelnemers en zo werd het weer 

een ontzettend leuke demonstratie waar we veel trotse familieleden als toeschouwers mochten 

begroeten en waarbij het weer ook zeker een positieve bijdrage heeft geleverd (is toch altijd 

weer even afwachten). Aan het einde van de demonstratie kreeg iedereen nog een attentie als 

dank voor het meedoen. Ook voor een foto reportage van dit evenement verwijzen we graag 

naar onze Facebook pagina. 

 

Deelname Friese Kampioenschappen 
Oh-oh-oh wat zijn we weer trots! Ondanks een ‘uitdagend’ seizoen als het gaat om oefenstof 

en niveau-indeling hebben we voor het tweede jaar op rij turnsters die, op basis van de 

resultaten op de plaatsingswedstrijden, mee mogen doen aan de Friese Kampioenschappen. 

Drie basisschool meiden werden op school verrast met dit goeie nieuws. En ditmaal hebben 

we óók een kandidaat in de senior groep: Tinie Werkhoven. Zij heeft het kampioenschap 

inmiddels achter de rug (zaterdag 10 mei) en helaas geen podiumplaats kunnen veroveren. 

Toch zijn we erg blij dat we ook in deze categorie een deelneemster hadden! Wedstrijd data & 

locaties van de jongere dames: 

17 mei in Wolvega: Rigt Osinga & Lianda Roorda; 24 mei in Drylst: Robin Bijland. We 

wensen hen veel succes en vooral plezier toe! We houden u op de hoogte van de uitslagen. 

 

Verder hebben willen we iedereen ontzettend bedanken die ons (financieel) heeft geholpen 

door op de gymvereniging te stemmen tijdens de Rabobank Clubkas Campagne maar 

natuurlijk ook iedereen die ons punten heeft gegund tijdens de Poiesz Jeugd Sponsor actie. 

Alles bij elkaar heeft dit ruim € 1000,- voor de clubkas opgeleverd! En daar zijn wij natuurlijk 

ontzettend blij mee. Over de besteding van dit bedrag later meer. 

 

Kijk voor meer informatie en foto’s op: www.facebook.com/gymnastiekverenigingberlikum.  

 

Bestuur Gymnastiek Vereniging Berlikum 

http://www.facebook.com/gymnastiekverenigingberlikum

