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60 jaar getrouwd, een diamanten huwelijk
20 maart 1951 was de dag dat Johannes van der Graaf en Dirkje Kooistra elkaar
het ja woord gaven. Nu, anno 2011, is dat 60 jaar geleden en goed voor een
diamanten huwelijk.
De eerste contacten tussen Johannes en Dirkje ontstonden in de herfst van 1945.
Nederland was net bevrijd, de Tweede Wereldoorlog was eindelijk voorbij. Overal werd
dit natuurlijk met de nodige Oranjefeesten gevierd. Zo ook in Berltsum. Op 9 september
1945 kwamen Johannes, samen met zijn vrienden Durk Westra en Sjoerd Quarré en
Dirkje met haar vriendinnen Neeltje en Wiet naar het sportveld van Wardy. Op het
sportveld was een muziekconcours. Daar ontmoetten ze elkaar en stelde Johannes aan
Dirkje voor om haar thuis te brengen. Op de fiets ging het jonge stel naar Oude Bildtdijk
waar Dirkje woonde. Bij Dirkje thuis aangekomen stelde Johannes de in die tijd de
beruchte vraag: “zie ik je volgende week weer?” en het antwoord van Dirkje luidde: “Ja”.
Dat was de start, van wat later bleek, een lange relatie.
Johannes had al een poosje een „oogje‟ op Dirkje. Dirkje was een leuke maar ook knappe
verschijning. Elke zaterdag avond trokken de jongeren uit de verschillende dorpen
richting St. Annaparochie. Daar liepen de jongeren op de straat in afwachting van een
praatje en een ontmoeting met een leuke jongen of meid. Maar daar in St Annaparochie
was het ook duidelijk dat Johannes niet de enige jongen was die als een blok voor Dirkje
was gevallen. Maar zijn besluit stond vast: “Ik ga voor haar en dat zal me lukken ook”.
Toen Johannes verkering met Dirkje kreeg werkte hij als hynsterman bij loonbedrijf
Wassenaar en later bij Andele Boomsma. Een hynsterman bewerkt het land met het
paard en bijvoorbeeld een ploeg. Deze arbeid was Johannes op het lijf geschreven. Hij
genoot van dit werk en was er zeer bedreven in.
Dirkje Kooistra hielp haar moeder in de kruidenierswinkel. Haar moeder leed erg onder
haar ziekte reuma en kon dus Dirkje haar hulp goed gebruiken. Eén dag in de week hielp
ze bij iemand thuis waar ze allemaal naaiwerkzaamheden deed.
In 1947, om precies te zijn op 5 juni 1947, trad Johannes in militaire dienst. Hij was toen
19 jaar. Hij kreeg een half jaar een opleiding waarna hij uitgezonden werd naar
Indonesië. Hij vertrok op 12 november 1947 en kwam op 30 april 1950 weer thuis. Twee
en een half jaar aan een gesloten zagen Johannes en Dirkje elkaar niet. Dat was een
moeilijke periode voor hen allebei. Ze schreven elkaar minstens één keer per week een

brief die vervolgens 6 weken onderweg was. Dirkje stuurde ook wel eens een pakketje
op. Pakjes shag waren een favoriet cadeautje. Alle cadeautjes stopte Dirkje in een
metalen koker die zorgvuldig werd dicht gesoldeerd. Van Johannes kreeg Dirkje altijd
negatieven van de foto‟s zodat ze wist waar Johannes over schreef. Johannes was samen
met 5 andere Nederlandse jongens chauffeur op alle mogelijke voertuigen. Hij beleefde
daar in Indonesië vervelende en mooie dingen. Maar toen hij na twee en een half jaar
weer thuis kwam, was daar weer zijn lieve Dirkje die trouw op hem had gewacht. Dat dat
trouw wachten niet vanzelfsprekend was hebben allebei in die periode van dichtbij
meegemaakt. Heel vaak werd de verkering zelfs van te voren al uit gemaakt.
Thuis gekomen ging Johannes weer werken bij loonbedrijf Wassenaar. Zijn
werkzaamheden waren chauffeur en landbouwwerkzaamheden met de paarden en
trekkers.
In 1951 gingen ze, na hun huwelijk, wonen in de Ramshoornstrjitte. Daar kregen ze drie
kinderen. Fedde is geboren op 29 december 1950, Jannette is geboren op 12 juni 1953
en Wilma op 10 april 1958. De zorg voor de huishouding en de kinderen was de taak van
Dirkje. Ze had het er maar druk mee. Er waren perioden dat ze veel zorg rondom haar
kinderen had. En dat allemaal in een tijd dat het huishouden nog niet zo geautomatiseerd
als tegenwoordig was, dus namen alle taken veel meer tijd en energie. Haar man werkte
80 uren per week. Dus daar kon ze weinig hulp van verwachten. Maar dat was geen
probleem, Dirkje wist haar met deze taken prima te redden. Ze was volgens haar eigen
zeggen ook beter in de opvoeding dan haar man, die was veel te toegeeflijk richting de
kinderen.
Na 14 jaar in de Ramshoornstrjitte gewoond te hebben gingen ze verhuizen naar de
Sportleane. Op de Sportleane lieten ze een nieuw huis bouwen. Johannes werkte die
periode als chauffeur bij de CCF. Omdat dit een ploegendienst baan was had hij om de
dag een dag vrij. Daarom had hij samen met Jan Zijlstra 2 hectare land voor aardappelen
en groenten Er stond een kas op. De producten werden op de veiling verkocht en zo werd
er wat extra‟s verdiend voor onder andere de studie van de kinderen. En die inspanning
van Johannes en Dirkje zijn niet voor niets geweest. Fedde is uiteindelijk gepromoveerd
als doctor klinisch chemicus, in Utrecht. Hij is vaak voor onderzoek naar Amerika
geweest en werkt op dit moment als hoofd van het laboratorium in het Maximaziekenhuis
te Veldhoven Jannette deed de HAVO en ging werken bij de Aegon en Wilma leerde en
ging werken als fysiotherapeut.
Canada was het mooiste land waar Johannes en Dirkje drie keer een vakantie beleefden.
Hier kijken ze nog graag en met veel plezier op terug.
In 1987 kon Johannes stoppen met werken. Maar hij bleef doorgaan met zijn grote
passie; werken op het land. Hij ging zijn schoonzoon Dirk Dankert helpen op de boerderij
aan de Langhuisterwei. En voor Broer Siderius bracht hij met liefde een heftruck naar de
klant.
In 1990 besloten Johannes en Dirkje een huis te laten bouwen voor de toekomst. Op de
Boppe vonden ze een prachtig plekje voor een mooie en functionele woning. Tot voor
kort woonden ze hier in volle gezondheid. Maar nu komen voor beide met de ouderdom
toch ook de gebreken. Dirkje is altijd al slecht horend geweest. Waarschijnlijk zijn de
gehoorzenuwen aangetast toen ze vroeger de mazelen heeft gehad. Door de jaren heen
is haar doofheid steeds erger geworden. Tegenwoordig krijgen kinderen door harde
muziek last van dezelfde gehoorproblemen. Dirkje kan het niet vaak genoeg zeggen: “Ze
moesten eens weten hoe groot de gevolgen van gehoorverlies zijn.” Het gehoorverlies
van Dirkje heeft ook tot gevolg dat ze samen niet veel meer kunnen ondernemen. Maar
alleen voelt Dirkje haar nooit. Ze kan enorm genieten van de tuin, het lezen van een
boek of het handwerken. Ze blijven nog graag op de Boppe wonen, en dat kan
tegenwoordig met alle vormen van zorg ook heel goed. De tuin is een beetje eenvoudiger
gemaakt. De mooie buxus heeft plaats gemaakt voor gras of een perkje. Zo is het
onderhoud voor Johannes nog te doen. Vaak krijgt hij hulp van zijn kleinkinderen. Wilma
haar drie kinderen zijn natuurlijk de trots van pake en beppe. Vol belangstelling volgens

ze de studies en het wel en wee van de kleinkinderen. Ze zijn graag bij belangrijke
momenten zoals een diplomering aanwezig. Ze genieten van bezoekjes aan de kinderen;
Fedde, Jannette en Wilma.
Ze kijken vol liefde terug op de 60 jaar van hun huwelijk. De liefde voor hun kinderen en
kleinkinderen heeft veel geluk in het leven van Johannes en Dirkje gebracht. Ze hopen
samen nog lang te kunnen genieten van elkaar op de Boppe.
Jeanet Terpstra

De
Boekbinder: kop, staart en voorsnede
De titel geeft aan dat we hier hebben te maken met iemand die een boek niet beoordeelt
op de literaire inhoud, maar hoe dit boek is samengesteld en gebonden. De inhoud en de
omslag. Ik ben op bezoek bij Wytze Fopma in Wier. Hij is vanaf zijn 19 e werkzaam in het
grafische vak en begint als zeefdrukker. Vanaf de eerste dag is duidelijk dat hij zich zo
breed mogelijk wil oriënteren; “Ik wil meer dan alleen drukken. Ik wil het brede spectrum
van het gehele grafische vak onder de knie krijgen.”
Als drukker doet hij ervaring op in Heerenveen, bij Hoekstra in St. Annaparochie en
Multicopy in Leeuwarden. Hij is leergierig en blijft zich ontwikkelen. In 2006 komt hij bij
toeval in contact met de boekbinderij via zijn buurman.
Een spoorwegmachinist uit Leeuwarden vindt tijdens de spoorwegstaking in 1944
onderdak bij de pake van Wytze in Hylaard. Deze onderduiker heeft zijn belevenissen
opgeschreven maar wil zijn verhaal voor het nageslacht vastleggen. De buurman heeft
als boekbinder hier ervaring mee. Wytze helpt hem om de eerste 30 boekjes in te
binden. De tweede oplage van dit boekje worden door hem zelfstandig ingebonden,
onder toezicht van deze buurman.
Het inbindvirus heeft hem te pakken gekregen. In 2007 verhuist hij naar Wier en creëert
hier ruimte voor een eigen boekbinderij. Hij neemt hiervoor de eerste snijmachines over
van zijn eerste leermeester in Hilaard.
De machines van een boekbinder zijn niet aan grote slijtage onderhevig, omdat ze vaak
erg zwaar en degelijk zijn gebouwd. Maar om te zorgen voor een perfect product, heb je
wel veel machines nodig. In de werkplaats vind je dan ook machines die hun oorsprong
vinden in het begin van de vorige eeuw. Zo staat er bijvoorbeeld een grote Boekenpers

uit 1891, een snijmachine uit 1909 en een garennaaimachine uit 1946. Het is een vak
met een breed scala aan disciplines met als verzamelnaam (hand)boekbinden.
De eerste opdracht van 50 boeken in 2008 is groter en komt eerder dan verwacht.
Wytze heeft anderhalve maand nodig om deze klus te klaren. Maar dan ligt er ook een
product dat volledig aan de hoge kwaliteitseisen van Wytze voldoet.
Het bedrukken van de rug van een boek vergt speciale technieken, dus ook weer speciale
machines. Dit gebeurt met een verguldpers. Via Marktplaats op internet is het aanbod
beperkt, dus moet je alert reageren als er iets wordt aangeboden. In Valkenburg vindt
hij deze machine bij een echte liefhebber. De werking ervan moet hij echter zelf
uitzoeken. Voor het bedrukken van een rug heb je stempels nodig. Dit zijn bijvoorbeeld
losse letters of ornamenten die van messing worden gemaakt. Onder druk en warmte
wordt de vorm van de letter in de boekband aangebracht waarbij een laagje goud of
zilver wordt afgedrukt. In zijn zoektocht naar letters voor de verguldpers komt Wytze in
2009 toevallig in contact met een kenner in Doetinchem. Vanaf dat moment begint een
bijzondere samenloop. Wytze koopt van deze kenner een partij letters. Maar dat niet
alleen. De verkoper heeft het vak van boekbinden geleerd aan de grafische school in
Zutphen en is gediplomeerd als “leermeester gezel handboekbinden”. Hij ziet in Wytze
een gedreven jongeman die het vak van boekbinder kan overdragen aan een volgende
generatie. Deze persoonlijke begeleider zorgt er dan ook voor dat Wytze thuis raakt in
alle geheimen van de boekbinderij. Wytze geeft zelf aan dat een mensenleven tekort is
om alle geheimen en technieken te ontdekken. Je moet op een gegeven moment zelfs
keuzes maken in wat je allemaal wilt beheersen.
Maar niet alleen de persoonlijke scholing zorgt ervoor dat Wytze tot steeds betere
kwaliteit komt. Ook het machinepark breidt zich uit. In zijn drang om zich steeds verder
te ontwikkelen, zoekt hij dan ook naar andere scholingsmogelijkheden. Hij komt hierbij in
contact met een oud-boekbinder van voormalig boekbinderij “kantoorboekenfabriek
Scheepstra” in Leeuwarden.
Tijdens deze bezoeken wordt duidelijk dat Wytze beschikt over een aantal
persverguldletters, waarmee deze boekbinder vroeger zelf heeft gewerkt. Het toenmalige
bedrijf is gestopt en de inboedel verkocht. Navraag in Doetinchem leert dat deze inboedel
gekocht is door een handelaar in De Betuwe en dat daar nog steeds een deel aanwezig
is.
Na meerdere bezoeken aan deze handelaar krijgt Wytze de mogelijkheid om diverse
persen en een naaimachine over te nemen. Het maken van (grotere) oplages boeken
wordt daardoor mogelijk. Met de lettercollectie van “Scheepstra” is hij in staat oude
tijden te doen herleven in de sfeer van het begin van de 20 e eeuw. Maar ook in moderne
ontwerpen misstaat deze typografie zeker niet.
Bij het boekbinden wordt lijm gebruikt. De lijmen zijn te onderscheiden in drie soorten.
PVA lijmen hebben als neveneffect dat ze later niet meer hersteld kunnen worden. Dit
wordt veelal gebruikt in nieuwe boeken. Bij het repareren van oude boeken ligt dit
anders. Het lijmen gebeurt dan op de traditionele wijze met dierlijke lijm en zuurvrije
stijfsel. Deze lijmen zijn altijd weer te verwijderen en daardoor kun je een reparatie
terugdraaien en over honderd jaar nog eens repareren. De dierlijke lijm wordt warm
verwerkt op een manier zoals we deze uit de keuken kennen; “au bain-marie”.
Wytze heeft zich tijdens mijn bezoek laten zien als een gedreven vakman met gevoel
voor kwaliteit. Zijn uitgangspunt: Aan je afspraak houden, op tijd leveren en doorlopend
letten op de kwaliteit.
DICK

Dak eraf bij donateursconcert Bazuin
Zaterdag 12 maart gaf muziekvereniging De Bazuin onder leiding van dirigent Tjipke
Pasma haar jaarlijkse donateursconcert. De Kruiskerk schudde op zijn grondvesten van al
het muzikale vertoon, geëtaleerd door jeugdkorps De Berltsumer Beagles, het
seniorenkorps en de solisten Jaap Akkerman en Wouter Peters. De algehele presentatie
was in de inmiddels vertrouwde handen van Jeanet Terpstra. Het enig minpuntje was het
tegenvallend bezoekersaantal, waarvan de oorzaak gezocht mag worden in de
gelijktijdige toneelvoorstelling van Elts syn Rol. De Bazuin doet er goed aan de
vaststelling van concertdata hoog op de bestuursagenda te zetten. De Bazuin heeft met
dit concert ook weer bewezen een volle zaal waard te zijn.
De Berltsumer Beagles, jeugdkorps van De Bazuin en Klimop samen, bijten het spits af.
Onder leiding van hun dirigent Syde de Boer en met hulp van een paar oudere
muzikanten, dwingen ze respect af. Zaterdag 5 maart wonnen ze een eerste prijs,
waarbij de jury hun optreden beoordeelde als een orkest met een volwassen klank,
waarin al verschillende stijlen worden gespeeld. Het optreden van vanavond doet daar
zeker niet voor onder en mag als een veelbelovende opmaat worden gezien voor het
jeugdfestival, 16 april aanstaande in Marsum.
Dat De Bazuin goed is in koralen, wordt vanavond ook weer bevestigd in de St. Florial
Choral van Thomas Doss, die in zijn arrangement een diepe buiging maakt richting de
grote meester Anton Bruckner. Op trompet soleert Jaap Akkerman vervolgens in de
concert etude op 49 van Alexander Goedicke in een arrangement van Rieks van der
Velde. Schijnbaar moeiteloos blaast hij zich met flitsende loopjes een weg door vloeiende
melodieën en afwisselende ritmes. Helemaal top.
Het trompetgeweld van Jaap is nog niet gedoofd, of de muzikanten gaan op ramkoers in
de strijd om Jericho. In het gelijknamige vernieuwend werk van Bert Appermont
vergezellen we in 11 minuten het Joodse volk op zijn reis vanuit de woestijn naar Jericho,

de strijd om de stad, de overwinning en tot slot de viering ervan. Weemoed,
onheilspellend geweld dat nadert, de uitbarsting, het joechei. Alle registers worden
opengetrokken in deze indrukwekkende vertolking. Het mag een wonder heten dat de
kerk is blijven staan.
Een volgend hoogtepunt is Sugar Blues, een jazzklassieker van Clarence Williams in een
arrangement van Menno Haantjes. Solist op trombone is Wouter Peters. Hij neemt ons
mee naar een rokerig, jazzy café van de dertiger jaren. Als de laatste noten klinken, kost
het enige moeite weer terug op aarde te komen. Alweer een topper.
Ook met de overige nummers die de revue passeren trakteert De Bazuin haar donateurs
en overige belangstellenden op een flinke dosis muziekgenot. Voor het eerst is het
programma te volgen op de beamer, die wordt bediend door Roelof Zwart. Als de
slotakkoorden doven valt het korps een staande ovatie ten deel. De toegift „Go West‟ is
een luchtige basis voor een gezellige nazit.
RIA

Ik jou de pin troch, een bijdrage van Heerke Osinga
Woensdagochtend 9 maart 9:29 een SMS ontvangen van Meile Post. Wat moet die nu?
Omdat ik wel nieuwsgierig ben aangelegd open ik het snel en lees de inhoud aandachtig.
Shit, dat zal hij toch niet menen? Ik laat het even bezinken. Niet veel later belt hij al op
“hast myn SMS'ke ek lêzen?” Ja, dat ha ik. “En..?? wolst de pen ek fan my oernimme?”
Ja, komt er aarzelend uit.
Alle bijdragen die mijn voorgangers al hebben geschreven vind ik prachtig om te lezen.
Wanneer “op 'e Roaster” verschijnt is dit item ook het eerste wat ik lees. Maar nu ben ik
zelf aan de beurt en dan moet je wat op papier zetten en dat valt niet mee. Laat mij in
ieder geval maar beginnen bij het begin.

21 december 1970 zag ik het levenslicht, samen met mijn tweelingzus Eva, aan de
Sportleane te Berltsum. Ruim 40 jaar later woon ik, op steenworp afstand van mijn
geboortehuis, aan de DS. v. Eyck v. Heslingastrjitte 40 met mijn vrouw Grietje en mijn
drie dochters Rigt (7), Tineke (3) en Doutzen (2). In 2001 zijn wij hier neergestreken na
een aantal jaren gewoond te hebben in Bitgum. Vroeger op de fiets naar school in
Leeuwarden kwam ik elke keer door Bitgum en dacht toen “dea soe ik hjir nog net iens
lizze wolle” maar het viel 200% mee; het was er heel leuk wonen. Het dorp is met elkaar
en dat mis ik wel eens in Berltsum. Het dorpsfeest komt er weer aan en dan komt het
toch op samenhorigheid aan. Bij deze een oproep aan alle inwoners van Berltsum om de
straatbesturen goed te ondersteunen zodat de straten weer mooi versierd zijn bij het
dorpsfeest.
Zoals de meeste mensen wel zullen weten ben ik al jaren in de bouw werkzaam als
projectleider waarvan de laatste 4 jaar bij Bouwgroep Dijkstra Draisma te Dokkum. Dit is
een mooie baan, waarbij de verantwoordelijkheid zeer groot is. Vanaf opdracht tot aan
de oplevering ben ik (financieel) eindverantwoordelijke voor het project tijdens de
uitvoering. Hierbij ben ik de spil tussen opdrachtgever, uitvoerder, werkvoorbereider en
andere partijen zoals gemeenten, constructeur en/of architect. Deze baan heeft één
groot nadeel en dat is dat het veel vrije tijd kost.
Om de zinnen te verzetten mag ik graag sporten. Ik heb bijna 25 jaar met veel plezier
gevoetbald bij de plaatselijke FC maar een jaar of tien geleden ben ik gestopt i.v.m.
aanhoudende blessureleed. Op dit moment ben ik 2x in de week op de racefiets te
vinden. Je komt dan op plaatsen waar je normaliter niet zou komen en dan blijkt dat
Friesland toch een hele mooie provincie is waar wij allemaal best zuinig en trots op
mogen zijn.
Zelf ben ik vele jaren actief geweest als vrijwilliger bij SC Berlikum. Eerst als leider van
een jeugdteam, daarna als lid van de jeugdcommissie en tenslotte een aantal jaren als
bestuurslid waarvan de laatste 3 jaar als voorzitter. Het huidige bestuur heeft de zaken
goed op orde en gelukkig is er een enthousiaste ploeg vrijwilligers die door de vereniging
op handen gedragen wordt. Zonder deze grote groep mensen en hun inzet is het niet
mogelijk om een vereniging te besturen. Veel mensen zijn helaas niet meer te porren
voor een bestuurlijke functie en dat is zeer jammer. Berltsum staat bekend om zijn vele
verenigingen en die moeten wij met z'n allen ook in stand houden om de leefbaarheid te
handhaven en een goed sociaal klimaat te creëren. Hiervoor zijn veel vrijwilligers nodig;
dus als je benaderd wordt zeg dan niet gelijk 'nee' maar neem het in overweging. Veel
handen maken ligt werk en dat is een gezegde die nog steeds geldt.
Tot zover mijn bijdrage voor deze editie en ik geef de pen door aan Alex Heitmeijer.

Nieuws van De Fûgelsang
Project beroepen
De kinderen van basisschool de Fûgelsang hebben van 21 t/m 31 maart gewerkt aan het
project beroepen. Iedere groep had een beroep gekozen waar gedurende twee weken
over gewerkt werd. Van de boerderij tot de bakker, van bouwberoepen tot de politie. Er
kwam van alles aan bod. Iedere groep is op excursie geweest. Zo hebben de kinderen
een beeld gekregen wat het beroep inhoudt. Op 31 maart was de afsluiting van het
project. Veel belangstellenden hebben de klassen bekeken. De kinderen mochten een
speurtocht door de groepen maken en daarbij een vragenlijst invullen. Er waren drie
kinderen die hiermee een prijs gewonnen hebben. Dit waren Marijke Plekkringa, Daniëlle
Petersen en Anton Scholten. Deze drie kinderen hebben een prachtig vogelhuisje
gewonnen.
Open Dag

Woensdag 27 april staat de school open voor iedereen die eens een kijkje wil nemen in
de school van tegenwoordig. Tijdens twee rondes, 1) van 9.00-10.00 uur en van 2) van
10.30-11.30 uur laten de leerkrachten zien hoe er op De Fûgelsang les wordt gegeven.
De Fûgelsang is een school met acht klassen. Met de instructie en de verwerking van de
les wordt sterk rekening gehouden met de onderwijsbehoefte van het kind. In de regel
worden er 3 niveaus gehanteerd. Wanneer kinderen een eigen leerlijn volgen zijn er zelfs
4 of 5 niveaus in een klas. Een goed klassenmanagement en goede afspraken zijn hierbij
natuurlijk van groot belang. Het digitale schoolbord heeft een belangrijke plaats binnen
het lesgebeuren en hoe dat allemaal in zijn werk gaat kunt u dus woensdagmorgen 27
april ontdekken.
U bent van harte welkom!
Fancy Fair
Donderdag 19 mei wordt op de KBS De Fûgelsang van 16.30-20.00 uur een gezellige
fancy fair gehouden. Begin 2012 zal het schoolgebouw leeg moeten zijn in verband met
de bouw van een nieuwe school. Daarom wordt er flink opgeruimd en zullen er (schoolse)
spullen tijdens de Fancy Fair verkocht zullen worden. Maar niet alleen dat…….
Er worden diverse leuke activiteiten voor jong en oud georganiseerd, een springkussen,
een plantjeskraam, maar ook is er verkoop van 2e hands speelgoed en kinderkleding.
Thuis eten hoeft niet want er komt een haphoek met barbecue en gezonde broodjes. Op
het open podium presenteren zich diverse verenigingen zoals Street Defence. Ook gaat
een aantal enthousiaste schoolkinderen hun eigen optreden verzorgen. Kinderen gaan
hun in de klassen eigen gemaakte spullen verkopen. Er komt een draaiend rad met leuke
prijzen en er zal ook een dame met grabbelrok rondlopen voor de allerkleinsten. Er komt
een taarten bakwedstrijd waar nog op ingeschreven kan worden.
En als klap op de vuurpijl heeft het bekende duo Die Twa hun medewerking toegezegd!
De schoolraad en de activiteitencommissie zijn al lange tijd bezig met de
voorbereidingen. Hierbij worden ze enorm bijgestaan door enthousiaste ouders.
In Berltsum e.o. zijn bedrijven aangesproken voor sponsoring . Geweldig wat een leuke
reacties komen er binnen. Met de opbrengst hoopt de school eens iets extra´s met de
kinderen te kunnen doen en mogelijk met de nieuwbouw een leuk plein te realiseren. Bij
slecht weer zullen de activiteiten in school plaats vinden. Heeft u nog kinderkleding en/of
speelgoed in te brengen of wilt u een taart bakken of heeft u andere vragen,dan kunt u
contact opnemen met de school (0518461218) of directie@fugelsang .nl of kijk op onze
website www.fugelsang.nl
Piippraat
Begin dit jaar hebben we via onze maandelijkse column iedereen op de hoogte gesteld
van onze plannen om een kleine verbouwing te houden in It Piipskoft. Na 30 jaar trouwe
dienst willen we onze toiletvoorziening gaan aanpakken. Tevens moet er een nieuwe CV
ketel worden aangeschaft en moet er een nieuwe droogloopmat in onze entreehal worden
gelegd. Voor dit project hebben we een subsidieplan gemaakt, en van diverse instanties
en stichtingen hebben we inmiddels antwoord gekregen. Van Stichting Donatie
Dorpsgemeenschappen Berlikum/Wier hebben we inmiddels 2000 euro gekregen voor de
aanschaf van een nieuwe CV ketel en een droogloopmat. De mat ligt er nog niet, maar
de CV ketel hangt inmiddels en werkt naar volle tevredenheid. Namens It Piipskoft heel
erg bedankt hiervoor! Wij hopen dat de andere aangeschreven instanties en stichtingen
een donatie willen doen, zodat wij deze zomer kunnen beginnen met verbouwen.
Binnenkort kunt u via de website de vorderingen met betrekking tot onze
verbouwingsplannen volgen.
Vorige week zijn de vrijwilligers van It Piipskoft bij u aan de deur geweest om loten te
verkopen voor onze loterij. De trekking wordt vandaag gehouden en de prijswinnaars
worden persoonlijk op de hoogte gesteld. De 1e prijs is een vakantiebon van Landal
Greenparks t.w.v. 300 euro. De tweede prijs is een dinercheque t.w.v. 100 euro te
besteden bij de Walrus in Leeuwarden en de derde prijs is een levensmiddelenpakket

t.w.v. 50 euro. De opbrengst van de loterij wordt besteed aan onze nieuwe
toiletvoorziening. Allen bedankt voor uw bijdrage!
Tot slot kunnen we nog trots zijn op onze elf cursisten die mee hebben gedaan aan de
jongleercursus die in maart werd gegeven door onze vrijwilligers; Hedzer Brouwer en
Tienus Rekker. Alle deelnemers hebben hun certificaat gehaald. De cursus werd
spectaculair beëindigd met een vuurkegel show. Hopelijk hebben alle kinderen er van
genoten, wij in ieder geval wel! Foto‟s en meer informatie kunt u vinden op
www.piipskoft.nl

Koninginnedagactiviteiten
Oranje Nationaal en Kaatsvereniging Berlikum organiseren Koninginnedag diverse
activiteiten voor jong en oud. De traditionele rondgang met Klimop, De Bazuin en
uiteraard de basisschooljeugd met hun versierde fietsen, eindigt ook dit jaar op het
kaatsveld. De koffie staat klaar!
U bent van harte welkom om een kijkje te nemen of om gewoon mee te doen. Vanaf
11:00 uur staan er op het veld twee springkussens. Om ± 15:30 uur starten we met de
bekende Oranje Quiz waaraan iedere Berltsumer mee kan doen. Na deze quiz sluiten we
deze feestelijke dag af met een heuse barbecue. Koninginnedag 2011 wordt mede
mogelijk gemaakt door de Spar.
Het programma ziet er als volgt uit.
9:30 Rondgang, start: It Skil; 10:30 Demonstratie Kids Streetdefense; 11:00 Vrijmarkt
voor jong en oud; 11:30 Pearkekeatsen; 13:00 Fietstocht; 13:00 Kruiwagenrace en
spekjes happen groep 1 en 2; 14:00 Skelterrace groep 3 t/m 6; 14:30
Spijkerbroekhangen alle leeftijden;
±15:30 Oranje Quiz voor alle inwoners; 16:00 Barbecue met medewerking van
troubadour.
Bedankt
32 jaar van ons leven hebben we met plezier in Berlikum gewoond. 29 april verhuizen we
naar Limburg. Allen bedankt! Wij maken hierbij ook van de gelegenheid gebruik om alle
lopende lidmaatschappen op te zeggen.
Met vriendelijke groet, Tiny en Piet Manders
Verslag van de Christelijk Plattelands Vrouwen Vereniging te Berlikum,
gehouden op dinsdag 8 maart 2011
Onze presidente voor deze avond Matty Weijer kon een mooie zaal vol dames welkom
heten en er was een bijzonder welkom voor Roelie Woudwijk die ons vanavond iets komt
vertellen over haar beeldhouwkunst. Matty gaat ons voor in gebed en uit de Bijbel leest
ze een stukje uit Genesis. Ze heeft haar meditatie als titel meegegeven: Wonen in het
atelier van onze Vader. Alles op deze aarde is gemaakt, geschapen door God. Het is Gods
atelier en in dat kunstwerk mogen wij leven.
De notulen van de vorige vergadering worden gelezen en de ziekenbezoekjes geregeld.
Dan mag Roelie Woudwijk ons gaan vertellen over haar werk als beeldhoudster, nou dat
hebben we geweten!!!!!!!!!!
Wat een enthousiaste vertelster, ze had het idee om ons massaal aan het beeldhouwen
te krijgen, maar nadat we het vele en zware gereedschap zagen, begonnen de meeste
dames al te zuchten en zagen dit echt niet zitten.
Roelie stelt zich voor als dochter van de bekende beeldhouwer Anne Woudwijk (voor
velen van ons bekend om zijn grote walvis bij de pier van Holwerd). Zijzelf wilde liever
knutselaar worden, leek haar wat gevarieerder dan kunstenaar………. Ze is nu 12 jaar
beeldhouwster, werkt 3 dagen aan haar eigen werk en nog 2 dagen voor een

steenhouwer als graveur. We zien op het scherm haar werkplaats, een zonnescherm,
takel en een gereedschapwagentje, ze werkt altijd buiten.
Een van haar eerst opdrachten is een zeehondje, hiervoor wordt een brok steen
aangekocht van 3 ½ ton, hier moet een stuk steen af, en dat doet ze dan door er gaten
in te boren en er vervolgens wiggen in te slaan en zo gaat de steen dan spijten en breekt
er een groot brok steen af.
Na de pauze laat ze ons nog verschillende beeldhouwwerken zien die door haar gemaakt
zijn.
Voordat ze aan een opdracht begint, maakt ze veel studie van datgene wat ze gaat
maken.
Bijvoorbeeld een beeld voor een tuin: wat is belangrijk voor een tuin? Zo komt ze dan bij
een honingbij. Dan zien we een bij en in alles is dan rekening gehouden met de zeshoek
van de honinggraad. Ook zien we prachtige grafmonumenten hierin heeft ze veel
symboliek verwerkt. We hebben genoten van haar verhaal en ook heel bijzonder hoe
enthousiast ze hier van vertelde. Roelie wordt hartelijk bedankt door Matty en dit wordt
met applaus onderstreept. Ze sluit deze avond af met : “herinnering aan de Koudeweg”
We hopen weer bij elkaar te komen op 12 april en dan zal Symie Sevenster in ons
midden zijn.
JP.

De familie De Jong, twee keer vier geslachten
Vier geslachten, het blijft altijd bijzonder. Met twee keer vier geslachten doet de familie
De Jong er nog een schepje bovenop. Als wij schrijven Willem en Aukje de Jong-Miedema
dan gaat er bij veel Berltsumers een lichtje branden. Samen met hun kroost woonden ze
jarenlang op de hoek Buorren/Vermaningstrjitte. Het is al weer heel wat jaren dat Willem
en Aukje in Zelhem wonen en intussen ging het leven door en kregen hun kinderen ook
weer kinderen.
Op foto 1 staan Jelle de Jong (Minnertsga), geboren 18-03-1919, zijn zoon Willem
(Zelhem), geboren 06-01-1957, zijn kleinzoon Jelle Wim de Jong (Berltsum), geboren
20-06-1976 en achterkleinzoon Sven van 06-06-2010.

Op foto 2 prijken Grietje Visser-Brolsma (Berltsum), geboren 07-04-1935, haar dochter
Aukje de Jong-Miedema (Zelhem), geboren 15-02-1958, kleindochter Grietje Hulshof-de
Jong (Drempt) en achterkleindochter Judith Hulshof, geboren 13-01-2011.

Wier
De restauraasje fan de tsjerke fan Wier is no wier begûn. De betûfte fotograaf Harry van
Bijnen út Rie makket fan it hiele proses in reportaazje. Op 1 april hat er dizze foto
makke, mar in grap is it net.

Fysiotherapiepraktijk Eijzenga Pluspraktijk
Fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga is sinds september 2008 HKZ-gecertificeerd. HKZ
staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, de ISO- certificering
binnen de gezondheidszorg. De kwalificatie Pluspraktijk, die vanaf donderdag 7 april een
feit is, gaat nog een stapje verder. Zorgverzekeraar Achmea (waaraan ook de
zorgverzekeraars De Friesland en AGIS gerelateerd zijn) maakt extra afspraken met
praktijken die goede zorg leveren. De praktijken die de hiervoor opgestelde beoordeling
succesvol doorlopen mogen zich Pluspraktijk noemen. Binnen de Pluspraktijk vind je
meerdere specialisaties, een moderne oefenruimte en ruime openingstijden, ook ‟s
avonds en in het weekend. Daarnaast moet de patiëntenverslaglegging transparant zijn,
moet er een goede samenwerking zijn met huisartsen, specialisten en andere werkers in
de gezondheidszorg. Tenslotte moet de praktijk innovatief zijn. In Fryslân is de praktijk
van Eijzenga de eerste fysiotherapiepraktijk die dit predicaat mag voeren en de 66 ste
(van in totaal 4650) in heel Nederland.
Proficiat!

Voorjaarsfair op Dykstra State Menaam
Na de geslaagde open dag vorig jaar, organiseert de familie Lautenbach zaterdag 7 mei
van 10.00 - 16.00 uur een Voorjaarsfair op hun locatie Dykstra State te Menaam. Er is
van alles te doen. Rond de 25 standhouders spreiden hun waar uit voor de bezoekers. Er
is een groot springkussen voor de kinderen en ook de inwendige mens komt aan bod. Als
klap op de vuurpijl is er een doorlopende workshop vlees bereiden. Voor wie dat wil,
kan zelf zijn eigen koe of lam uitzoeken voor een vleespakket! De entree is gratis en
Radio Eenhoorn doet live verslag van deze dag, dus het wordt gezellig op Dykstra State,
Bitgumerdyk 24, Menaam.

Kritiek tijdens jaarvergadering SBB
Tijdens de goed bezochte jaarvergadering van de SBB op 24 maart 2011 in “It
Heechhout” klinken kritische geluiden richting voorzitter en bestuursleden van SBB. De
kritiek uit zich over conflicten die hebben plaatsgevonden tussen belanghebbenden en
initiatiefnemers van SBB. De indruk bestaat dat de stichtingsvorm van SBB een open
communicatie met andere verenigingen in de weg staat. Voorzitter M.T. van Hout
spreekt zich uit dat dit bestuur op een verantwoorde manier met zijn taak wil omgaan.
Hiervoor is veel overleg en communicatie nodig. Het betekent echter ook dat
belanghebbenden zelf actief kunnen zijn en bijtijds kunnen reageren op activiteiten.
In zijn openingswoord memoreerde de voorzitter dat er nog vele initiatieven op de plank
liggen. Veel daarvan zijn echter afhankelijk zijn van subsidies en investeerders. Deze
geldstromen zijn onder het huidige kabinetsbeleid behoorlijk onder druk komen te staan.
Het is dus hard werken om zaken gerealiseerd te krijgen.
De genoemde initiatieven zijn gebaseerd op de dorpsvisie 2006. Deze visie zal in mei
2011 een vitalisering ondergaan. De inwoners van Berltsum worden hierbij betrokken.
Natuurlijk komen de jaarlijkse ergernissen weer op tafel, zoals hondenpoep, loslopende
honden in het Hemmemapark en vervuiling. Met deze vervuiling wordt ook bedoeld dat
initiatiefnemers die toeristen naar Berltsum willen trekken, last hebben van inwoners die
hun vergane varende glorie tot in lengte der jaren onder water bewaren. Anders gezegd;
als een boot gezonken is ben je ook verantwoordelijk voor het opruimen. De voorzitter
roept de inwoners dan ook op om zo‟n probleem niet alleen op het bordje van de SBB te
leggen, maar ook zelf in actie te komen en als inwoners elkaar aan te spreken op
gedrag.

Ook nieuwe initiatieven komen aan de orde. De uitvoering van een toeristische
wandelroute wordt dit jaar opgepakt. De beschrijving laat zien dat de uitspraak “Sa lang
as Berltsum” nieuw leven wordt ingeblazen. Tijdens deze route zijn vele
cultuurhistorische onderdelen te zien.
De realisering van de brede school komt nu heel dicht bij. Het is een proces dat 8 jaar
geleden is gestart. In 2010 heeft de gemeenteraad besloten dat de plannen kunnen
worden omgezet in acties. Naar verwachting is de huisvesting voor de zomervakantie
van 2013 gereed. De school komt op de huidige plek van “De Fugelsang”.
Het is nog niet duidelijk wat daarna met de het huidige pand van “Lyts Libben” gaat
gebeuren. Tegelijk met de bouw van de nieuwe school zal ook ingezet worden om de
huidige gymzaal te vervangen. Dit moet echter passen binnen de huidige begroting van
de bouw van de school.
Het project van de varende veiling van de stichting Voortvarend Berltsum komt steeds
dichterbij. Deze stichting brengt de “veilingbeleving” terug in het dorp. Een bijzonder
initiatief voor bewoners en toeristen. Op 24 september 2011 is de eerste veilingdag
gepland. De opzet is groots, maar de details blijven tot na de zomer in de koker .
Spannend dus.
De heren Vrieswijk van Rijkswaterstaat en Visser van de Provinsje Fryslan geven een
presentatie inzake de Haak om Leeuwarden en het NoordwestTangent. Deze avond
maken de aanwezigen virtueel kennis met de nieuwe weg van Stiens naar de aansluiting
op de weg Marssum – Berlikum. Voor de inwoners van ons dorp zal de aanleg van deze
wegen in de komende jaren de nodige overlast geven. Door slim te plannen en slim te
bouwen wordt getracht overlast zoveel mogelijk te voorkomen. In 2013 is de weg naar
Stiens gereed en in 2014 de Haak om Leeuwarden.
Tijdens de rondvraag wordt aandacht gevraagd voor het openen van een Forum op de
website van Berlikum.com. Hiermee kan elke inwoner en bezoeker ideeën, en op- en
aanmerkingen achterlaten. Het kan een eerste stap zijn om de betrokkenheid tussen SBB
en de bewoners te veegoten. Het is natuurlijk ook het medium om gedachten van
inwoners te bundelen en om te zetten in een actieve beleving van Berltsum.
DICK

De Profeet
Opnieuw een musical
Het is bijna tien jaar geleden dat wij met de musical Ester op de planken stonden.
Afgelopen jaar gingen er stemmen op om weer zo‟n spektakel op touw te zetten. Eind
2010 stak een werkgroep, bestaande uit ds. Jeannette van den Boogaard, Durk Dijkstra,
Jan Hoogterp, Alje Mulder en Riet van Hout de koppen bij elkaar. Het resultaat is de
musical De Profeet. Een moderne musical met hedendaagse thematiek over jeugd,
ouderen, kerk en samenleving.
Om ons plan te realiseren hebben wij toneelspelers, zangers, decorbouwers, comboleden,
koorleden (jongeren en ouderen), grimeurs en mensen voor hand- en spandiensten
nodig.
Het streven is om de tweede of derde week van september met de repetities te beginnen
en de uitvoering staat gepland voor eind januari 2012. Er zijn rollen voor ouderen en
voor jongeren, maar zonder de medewerking van de jeugd kan de musical niet
doorgaan.
Lijkt het u/jou leuk om mee te doen, geef je op voor 1 mei 2011 bij: Lotte Faber: lottefaber@hotmail.com; Hendrik de Haan: dehaan.hendrik@gmail.com; Riet van Hout:
m.r.vanhout@inter.nl.net of 0518-461449
Hartelijke groet, namens de musical werkgroep, Riet van Hout
Queens-night in ’t Heechhout, 29 april
Vroegen we een maand geleden nog standhouders: Nu staan er op onze Queensnight,
vrijdagavond 29 april, maar liefst 17 stands genoteerd!! De Queens-night is een avond

voor en door de vrouw en de swing zit er al aardig in, getuige het grote animo onder de
standhouders.
Nu u nog: Het publiek!
De deuren gaan open om 19.30 uur, maar eigenlijk kunt u de hele avond in en uit lopen.
Er is een doorlopende show met enkele pauzes en na afloop wordt het swingen met DJ
Auke en zijn discoshow, he is the King of The Night. Een modeshow van Rewi en Keunst
& Kids vormt de hoofd-act van de avond. Maar natuurlijk bieden wij ook vele andere
stands voor de “Frou fan hjoed”. Om een tipje van de kroon op te lichten: sieraden,
make- up, shawls, petten, schoenen, bloemen, woonaccessoires…etc. Voor deze avond
geen kaartverkoop, maar vrije inloop/ zit voor de prijs van slechts € 3,00. Vanaf 22.30
uur zijn de mannen weer welkom. De volgende dag lekker vrij, dus even er tussenuit!
Actiecommissie van It Heechhout

Kofjemoarn Berltsum
woensdag 27 april
De laatste woensdag van de maand organiseert St. Welzijn Middelsee een kofjemoarn
voor 55-plussers. Deze vindt plaats in de grote zaal van het Groene Kruisgebouw van
10.00-11.30 uur. De kosten hiervoor bedragen € 1,- per persoon. Tijdens de
kofjemoarn komt er zo nu en dan een gastspreker of wordt er een activiteit gedaan.
Tussendoor is er volop tijd om even met uw buurvrouw of buurman te praten.
Voor meer informatie of staat u er open voor dat de deelnemers van de kofjemoarn nu
eens bij u op locatie komen, dan kunt u contact opnemen met Sieta Kuipers,
ouderenwerker van Stichting Welzijn Middelsee.0518-460805 (e-mail:
s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl)
Woensdag 27 april laat Stien Wassenaar van zich horen met accordeon muziek,
verhalen en gedichten met een knipoog richting Koninginnedag.
Sieta Kuipers, Ouderenwerker Menaldumadeel

Dorpswandeling Berltsum
Maak een wandeling door uw dorp en beleef de tijd van toen en nu
Stichting Welzijn Middelsee, in samenwerking met Palet en de Grusert nodigt u
van harte uit om deel te nemen aan de dorpswandeling door Berltsum, donderdag 19
mei van 14.30-16.30 uur. De dorpswandeling begint in oudheidskamer de Grusert,
Vermaningstrjitte 3 (voorhuis van de Doopsgezinde Kerk). Eerst is er gelegenheid de
Grusert te bekijken, daarna start de wandeling onder begeleiding van medewerkers van
de Grusert. In de Grusert zult u worden ontvangen door mevrouw F. Weijer. Eigen
bijdrage is € 2,50.
Aangezien wij graag van te voren weten op hoeveel deelnemers wij kunnen rekenen,
vragen wij u zich aan te melden voor 17 mei 2011 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,
Sieta Kuipers, Ouderenwerker Stichting Welzijn Middelsee.

Zaterdag 26 maart 2011: NK Color Guard
Zaterdag 26 maart om 6 uur „s ochtends zijn we met een bus in de richting van
Eindhoven vertrokken. Hier werd het NK Color Guard gehouden. De bus deelden we met
de Color Guard van Wommels. Er werd gelachen, druk gekletst en veel gezongen. Laten
we zeggen dat het een goede manier was om de spanning weg te werken…
De Color Guard van Berltsum zit in de lift en hun Nightmare show wordt zowel door de
jury als het publiek zeer goed ontvangen. Ook tijdens de finale in Eindhoven hebben de

meiden een geweldige prestatie neergezet. Met een score van 77,3 punten hebben de
meiden in een sterk deelnemersveld van 15 teams een 5e plaats in de wacht gesleept. De
jury ziet veel vooruitgang en noemt de Color Guard van Berltsum een belofte voor de
toekomst! De instructrices Esther en Arran verdienen een groot compliment voor het feit
dat ze met deze prachtige show de meiden op een hoger niveau hebben gebracht.
Nu de temperaturen weer gaan stijgen, bereiden de meiden zich voor op het
zomerseizoen en zul je hen ook weer buiten op straat tegenkomen. Mocht je het leuk
vinden één van de lessen bij te wonen, dan ben je van harte welkom! De lessen worden
gehouden op donderdag van 18.30 tot 20.30 uur. Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Elizabeth van der Meij (cmvberlikum@hotmail.com).

Sybren van Tuinen 35 jaar lid van Bliid Boadskip Sjongers
In april 1976 werd Sybren van Tuinen lid van gospelkoor de Bliid Boadskip Sjongers.
Het koor bestond toen net twee jaar. Nu, 35 jaar later is Sybren nog steeds enthousiast
lid.
Bijna nooit mist hij een repetitieavond. In al die jaren is Sybren erg actief geweest
binnen het koor. Maandag 4 april werd hij daarom door alle koorleden in het zonnetje
gezet. Sybren zelf wist van niets, hij werd die avond gebeld met de mededeling dat de
dirigente ziek was en er dus geen repetitie was. Later die avond werd hij met een
smoesje naar het zaaltje onder de kruiskerk gelokt, waar alle leden hem opwachtten en
toezongen. Hier kreeg hij de nodige en welverdiende attenties.
Op naar de volgende 35 jaar?

10 mei discussieavond over Stichting of Vereniging Berlikumer Belangen
Op de jaarvergadering van Stichting Berlikumer belangen zijn drie ingekomen brieven
aan de orde geweest waarin gepleit is om de stichtingsvorm te veranderen in een
vereniging.
Hoewel de jaarvergadering goed was bezocht weet niet iedereen wat daar is besloten
over dit onderwerp. Om misverstanden te voorkomen daarom het volgende:
Stichting Berlikumer Belangen stelt het op prijs dat er verenigingen of personen zijn die
kritisch meedenken over de wijze waarop de belangen van Berltsum het beste
vertegenwoordigd kunnen worden.
Wij willen daarom voldoende tijd reserveren om met de briefschrijvers van gedachten te
wisselen over de onderliggende onvrede. Er is daarom een aparte vergadering belegd
tussen Stichting Berlikumer Belangen en de briefschrijvers. Dezen zijn hier specifiek voor
uitgenodigd. Het onderwerp stichting of vereniging zal niet aan de orde komen. Het
verslag van deze vergadering zal openbaar gemaakt worden. Deze vergadering met de
briefschrijvers vond plaats op 11 april.
Daarnaast is er een vergadering gepland voor alle inwoners van Berltsum op 10 mei.
Hier zal het vooral gaan over de wijze waarop de belangen van Berltsum het beste
kunnen worden behartigd. Is een stichting of een vereniging voorwaarde om tot de beste
resultaten te komen? Welke rol speelt een dorpsvisie daarin? Hoe moet de verkiezing van
bestuursleden plaatsvinden? Hoe moet de verantwoording van het beleid en de financiën

plaatsvinden enz.
In 1969, ongeveer 42 jaar geleden is de stichtingsvorm in de plaats gekomen voor de
verenigingsvorm. Notaris Posthumus heeft zich daarvoor beijverd. De heer F. Visser zal
proberen op de vergadering aanwezig te zijn om de overwegingen van toen naar voren te
brengen.
In 1995 is een nieuwe opzet gekozen om de werkwijze van Stichting Berlikumer
Belangen te vitaliseren. Ook de verkiezing van bestuursleden is toen op de schop
gegaan. Na 15 jaar lijkt het goed om de toen gekozen opzet weer eens tegen het licht te
houden. De heer Aagtjes is bereid gevonden om te vertellen over de overwegingen die in
1995 hebben geleid tot een andere opzet.
Stichting Berlikumer Belangen hoopt op deze wijze u op voldoende wijze te hebben
ingelicht over de afspraken die we op de jaarvergadering hebben gemaakt. Noteert u
alvast de vergadering van 10 mei om 20.00 uur in het Heechhout in uw agenda.
Stichting Berlikumer Belangen

Bijeenkomst van de Wapenbroeders afdeling Berltsum 25 maart
Onder het genot van een kop koffie opent voorzitter Aagtjes de bijeenkomst. De agenda
wordt zonder schokkend nieuws afgewerkt. De spreker vanavond is de heer Schaper,
productiemanager bij Lamb Weston Meijer aardappelverwerkende industrie in
Oosterbierum. De heer Schaper presenteert met behulp van beelden de historie van de
fabriek, vanaf de start in 1905 tot aan het handmatig produceren van de patat in 1963.
Maar ook de bouw van de eerste fabriek in 1967 en de bouw van de huidige fabriek in
1986 komen in beeld. In 1997 is de vlokkenlijn in productie genomen. De Amerikaanse
roots zijn belicht. Hierna volgt met beeldmateriaal een rondgang door de fabriek en is op
deze wijze het productie proces te volgen en is men getuige van hoe 350 ton eindproduct
in de diepvriescel verdwijnt. Een schitterende presentatie die bij de aanwezige leden zeer
in de smaak valt. Voorzitter Aagtjes dankt de heer Schaper na diens presentatie voor het
verzorgen van deze avond en overhandigt hem de gebruikelijke fles met een vochtige
Fryske alcoholische inhoud. Een geslaagde bijeenkomst.

Jaarvergadering Oranje Nationaal
Vrijdag 8 april kon voorzitter Sybren van Tuinen ca. 40 leden welkom heten in it
Heechhout. De vereniging bestaat dit jaar 65 jaar en telt circa 580 leden. De blik is nu
gericht op het komende dorpsfeest en als de voortekenen niet bedriegen dan wordt het
weer een seldsume feestwike! Gemeld kan worden dat de woensdagavond zal worden
ingevuld door Berltsumer muzikanten, de voorbereidingen zijn in volle gang en het
belooft heel wat. Tevens is ook gedacht aan het sportieve element en als klap op de
vuurpijl wordt op de vrijdagavond een heuse thema-avond gehouden. Dit jaar staat deze
avond in het teken van de bekende Duitse bierfeesten (oktober-feste en Tirolerfeestavonden). Iedereen wordt uitgenodigd om daarbij passende kleding te dragen. En
gezien het grandioze succes van 2008 moet dit thema ook aanslaan! Voor meer
informatie over Koninginnedag en Dorpsfeest verwijzen wij u naar de site van
Oranje Nationaal, www.oranjenationaal.nl

Collecte Wereldgebedsdag
De collectie tijdens de viering van de wereldsgebedsdag op 6 maart 2011 heeft € 116.73
opgebracht.
Onze hartelijke dank hiervoor. Volgende jaar op de eerste zondag van maart hopen we u
weer te kunnen ontmoeten, de liturgie van de viering is dan gemaakt door vrouwen uit
Maleisië.
Thea Zwart, Namens het plaatselijke comité

Nieuws van de Grusert / Documentatiecentrum
Donateurs bedankt
Wij zijn ontzettend blij met alle donateurs die we hebben, zonder deze bijdrage zou het
documentatiecentrum niet kunnen bestaan. In mei of juni 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 oktober te doen t.n.v. Stichting De Grusert, rekeningnummer: 296 040 487
Wij brengen daarnaast onze hartelijke dank uit aan diegene van wie wij €50,00 als gift
ontvingen. Geweldig dat mensen ons op die manier steunen.
Elke maandag is er volop bedrijvigheid in het documentatiecentrum, door vrijwilligers
worden kranten doorgenomen om te kijken of er iets in staat over Berltsum, zo ja, dan
wordt het uitgeknipt en in de juiste mappen gesloten. Deze mappen staan keurig in
meest brandvrije kasten. (zie foto)
Ook willen wij u er nogmaals attent opmaken dat het Documentatiecentrum elke
donderdagavond open is van 19.30 uur tot 21.30 uur. Kom eens langs en neem
bijvoorbeeld eens een kijkje in de mappen die gaan over de school waar u vroeger op
zat, of misschien kunt u iets vinden over de straat waar u nu woont. Ook zijn nog veel
foto‟s met daarop personen van wie geen namen bekend zijn, het zou fijn zijn als u ons
daarmee kunt helpen.

Nieuws van Gymnastiek Vereniging Berlikum
Nieuw logo
Zoals in de maart editie van de dorpskrant al aangekondigd en zoals hierboven is te zien,
heeft de gymvereniging een nieuw, verfrissend logo.
Wedstrijdseizoen
Het wedstrijdseizoen van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) loopt
ongeveer van december tot en met april. De afgelopen maanden is gymnastiekvereniging
Berlikum dan ook verschillende keren vertegenwoordigd geweest door enthousiaste,
sportieve jonge dorpsgenoten. En niet geheel zonder succes! Tijdens verschillende
wedstrijden zijn door onze jongedames meerdere prijzen in de wacht gesleept.

Op 9 maart jongstleden vond de jaarlijkse onderlinge wedstrijd plaats in de vertrouwde
gymzaal. Voor alle uitslagen kun je terecht op www.gvberlikum.webklik.nl. Op de foto
zien jullie alle deelneemsters met hun behaalde prijzen en diploma‟s.
In Franeker deden op 19 maart 3 meisjes mee, allemaal op niveau 10. Nienke Zijlstra is
2e geworden. De laatste wedstrijd van het seizoen vond plaats op 9 april in Veenwouden.
Dit was voor niveau 8 de tweede plaatsingswedstrijd voor het Fries Kampioenschap.
Kaylee Ploeg kwam uit voor onze vereniging en eindigde netjes in de middenmoot. Een
prima resultaat.
Nieuw: de Springgroep
Naast „gewone‟ gymnastieklessen en de dames conditie training is het aanbod van de
gymvereniging recent uitgebreid met een heuse springgroep. Deze groep gaat zich
specifiek richten op het trampolinespringen. Speciaal voor deze groep is een zogenaamde
air tumbling baan aangekocht. Mocht je interesse hebben voor deze nieuwe groep, meld
je dan aan via gymverenigingberlikum@gmail.com De lessen zijn voor de jeugd op
woensdagmiddag van 17.15 tot 18.15 uur. Bij voldoende belangstelling, komt er ook een
volwassenengroep. We streven ernaar om in de loop van het jaar een spectaculaire
demonstratie voor een breed publiek te geven dus wacht niet te lang, grijp je kans en
doe mee!
Poiesz Jeugd sponsor actie
De afgelopen periode (7 februari t/m 2 april) hebben we voor de derde keer mee mogen
doen met de Poiesz actie om geld in te zamelen voor de vereniging. Het bedrag van de
vorige acties hebben we nog niet uitgegeven. Dit zal worden opgeteld bij het nieuwe
bedrag. Het totaal wordt dan besteed aan de air tumbling baan en komt zo ten goede
aan alle jeugdleden van de vereniging.
Tot slot: Speciale dank aan…
Onlangs heeft gymnastiekvereniging van Stichting Fonds Bijzondere Dorpsvoorzieningen
Berlikum/Wier een zeer welkome donatie mogen ontvangen. Het bedrag is gebruikt voor
de aanschaf van de air tumbling baan. Het bestuur is de stichting buitengewoon
erkentelijk voor deze bijdrage!
Het bestuur van Gymnastiek Vereniging Berlikum

Nieuws uit de Vermaning
Dopers Café
De Doopsgezinde gemeente Berlikum zint op een boeiende en spannende invulling
van de derde zondag(middag) van de maand. Zoals bekend heeft onze gemeente
samen met Doopsgezinde gemeente Het Bildt een verdeling van de zondagen: de
1e en 3e worden ingevuld door Berlikum, de 2e en de 4e door Het Bildt, en
gewoonlijk op de 5e zondag geen dienst. Al enige jaren houdt onze gemeente
alleen dienst op de eerste zondag van de maand, vooral uit overweging van
kosten. Onlangs vroeg de kerkenraad zich af: wat valt er helemaal te beleven in
ons dorp op de zondagmiddag ? Nogal weinig, je kunt naar de dancing of je kunt
naar het café. En wat op spiritueel gebied, artistiek gebied, qua verdieping en qua
discussie? Nou, wij zouden het niet weten!
Waar denken wij aan? Aan het Dopers café. Dat wordt in grotere plaatsen al
gedaan, waarom ook niet bij ons? Het Dopers café stelt actuele zaken aan de
orde, op niveau en op doordachte wijze. Op een wijze die vooral het gesprek wil
bevorderen. In een kerkdienst zit je toch 90% van de tijd te luisteren, maar een
mens wil ook wel eens wat zeggen en zijn/haar mening toetsen aan die van
anderen. Dat kan in het Dopers café: geen geroep en geschreeuw, dat laten wij
mooi over aan radio, tv en andere media. Concrete invulling: we kunnen een
spreker uitnodigen, we kunnen een goede film vertonen, we kunnen onze
voorganger Geja Laan een inleiding laten houden, veel is mogelijk. Doel is steeds:
Ontmoeting & Gesprek.
Voorbeeld van een thema: de Vrede en dingen daar rondom, zoals de
vredesgemeente. Sowieso actueel in deze woeste, steeds vechtende wereld.

We hopen nog voor de grote vakantie van start te gaan met het Dopers café!
Voorjaarskriebels en de boekenmarkt
Het is weer tijd voor wat vroeger heette de grote schoonmaak. Dan ging het hele
huis overhoop en werden alle stofnesten opgeruimd. Dan komt een mens wel eens
wat tegen. Bijvoorbeeld boeken die je al tig keer gelezen hebt. Ze staan maar wat
te staan en je leest ze niet meer… Oplossing: breng ze naar Hollie Meijer, die heeft
een ruime loods aan de Tsjerkestrjitte. Daar worden alle 2e hands boeken
opgeslagen tot de volgende boekenmarkt op zaterdag 19 november aanstaande.
De vijfde editie alweer, met meer boeken dan ooit!
Mennonites
Op zaterdag 25 juni arriveert weer een groep Mennonites in Berlikum. Zo eind mei,
begin juni wordt u weer door Onijdes Sijtsma benaderd voor “Bed en brochje”, u
hoort er vanzelf meer over. We denken nog na over de invulling van zondag 26
juni. Wordt vervolgd!
Gaat Berltsum zich voorbereiden op Tsunami?
Wanneer gemeente en SBB voor hetzelfde onderwerp aandacht vragen,
Dan wordt het tijd dat we deze bestuurders gaan ondervragen.
In dit geval betreft het een nieuwe voorziening voor ons dorpsleven,
Waar elders de zwembaden worden gesloten of opgeheven.
Berltsum krijgt een nieuwe openlucht zwemvoorziening,
Gevuld met regenwater, zonder verdere bediening.
Dit bad wordt door de regenbuien gevuld met miljoenen liters water,
Hoe het er verder uit komt te zien is iets voor later.
Het plan voor dit zwembad is aan zuidoostkant gesitueerd,
Daar waar glazen kassen het open beeld hebben verteerd.
Het is een gebaar van de tuinders aan de dorpelingen.
Klinkt sympathiek, maar geeft ook reden voor bedenkingen.
De kracht van miljoenen liters water wordt gekeerd door aarden wallen,
Niets bijzonders, zolang er geen bijzondere zaken voorvallen.
Maar één onvoorziene opening geeft ruimte aan het water,
En dan ontstaat voor de inwoners de kater.
Het zwembad loopt dan leeg en het water komt met veel kabaal naar buiten,
Het is door niemand meer te stuiten.
Hoe dat eruit komt te zien is nu nog een vraag
Gaat het gespreid of krijgen we ineens de volle laag?
“Krijgen we een Tsunami of alleen natte voeten?”
Diederick

