Orgelconcert in Kruiskerk Berltsum
Op zaterdagavond 29 november om 20.00 uur zal er een orgelconcert zijn in de Kruiskerk.
Gerwin van der Plaats zal het orgel bespelen. Een concert wat zeker de moeite waard is om te
komen. Gerwin van der Plaats (Utrecht 1977) was al vroeg bij de regelmatige kerkgang onder
de indruk van het meest veelzijdige instrument: het kerkorgel. Zijn vader herkende
mogelijkheden en bracht hem op zeer jeugdige leeftijd de basisbeginselen van het notenschrift
bij, al werd Gerwins aandacht ook wel eens afgeleid door ander ‘speelgoed’; elektrische
treintjes bijvoorbeeld...Gerwins kennelijke talenten werden verder ontwikkeld bij Jaap Zwart
Sr. en Herman van Vliet.
Met buitengewone belangstelling volgde hij de optredens van Grote Namen op de
orgelbanken. Kunstenaars en idolen van het formaat Piet van Egmond en Klaas Jan Mulder,
over wie hij een enorm documentatiearchief aanlegde. Later kreeg hij les van Harry Hamer en
Geert Bierling, volgde een muziektheorieopleiding, koordirectielessen bij Jaap Neuteboom en
pianolessen bij Loes Egberts en bij Herman Riphagen. Aan het Fontys Conservatorium te
Tilburg waren zijn docenten Geert Bierling met het hoofdvak orgel en Henco de Berg voor
improvisatie. Gerwin van der Plaats is nu als vaste organist verbonden aan de Driestwegkerk
(PKN) te Nunspeet, de Hoeksteen (PKN) te IJsselmuiden en de Christelijke Gereformeerde
Eben-Haëzerkerk te Kampen. De musicus beleeft van tijd tot tijd veel plezier aan het bespelen
van theaterorgels; zeer gecompliceerde instrumenten waarvan hij de ontelbare
registratiemogelijkheden intensief uitbuit. Deze ‘andere liefde’ voor een helaas uitstervende
soort brengt hij graag tot uitdrukking in bijzondere concerten. Als begeleider op orgel en
piano treedt Gerwin regelmatig op bij uitvoeringen van koren en muziekgroepen. Hij is nu als
dirigent verbonden aan het Interkerkelijk koor Immanuël te Harskamp, het Christelijk
Gereformeerd kerkkoor Zingend Getuigen, het kleinkoor Musica Religiosa en -als opvolger
van de door hem zeer bewonderde Klaas Jan Mulder- van het Christelijk Kamper
Mannenkoor Door Eendracht Verbonden, alle te Kampen. Tevens is hij dirigent van het
Urker Mannenkwartet.
Als vaste begeleider is hij verbonden aan het Hervormd Kerkkoor te Kampen, het
Interkerkelijk kerkkoor te Dronten, beide o.l.v. Harry Hamer, het Chr. mannenkoor “Eiland
Urk” o.l.v. Gerrit Schinkel en aan de maandelijkse diensten van Zingend naar de Zondag in
de Poststraatkerk te Stadskanaal. Concertreizen werden gemaakt naar België, Duitsland,
Groot-Brittannië, Frankrijk, Hongarije en Oostenrijk en Polen. Gerwin was verschillende
malen te beluisteren op de radio en werkte ook mee aan diverse radio- en cd-opnamen.
Tot slot is Gerwin als editor werkzaam voor STH-records uit Barendrecht.

Stichting de Grusert, Documentatiecentrum & Historisch Archief Berlikum
Zoekt u nog een cadeau voor Sinterklaas? Dan is het boek ‘Berlikum een beeld van een dorp’
misschien een idee. Neem contact op met Froukje Weijer, tel. nr 0518-461372 of 0627174696. Ook kunt u hiervoor langs komen op de donderdagavond, het
documentatiecentrum is dan vanaf 19.30 uur open.

De Stichting Molens in Menaldumadeel beheert acht molens in onze gemeente. Op één na
allemaal molens die op de monumentenlijst staan. Geregeld draaien deze molens en worden
ze door de vrijwillige molenaars onderhouden. Het is een prachtig gezicht als de molens
draaien in het landschap van onze gemeente. Bij hoogtijdagen worden de wieken soms met
vlaggen versierd. In vroeger tijden was aan de stand van de wieken te zien of er een kind was
geboren of iemand was overleden. Die traditie is nog steeds bekend en wordt ook nog
gebruikt. Kortom, “tige nijsgjirrich”.
Het vak vrijwillig molenaar wordt door een tiental mensen uitgevoerd in onze gemeente. Daar
komen ook wel mutaties in voor. Door leeftijd of vertrek wordt het aantal molenaars kleiner.
Op dit moment is er de mogelijkheid om in onze gemeente weer nieuwe molenaars op te
leiden. Dit gebeurt door een van onze molenaars, die bevoegd is om dit te doen.
Mocht u het vak van molenaar willen leren, dan is er dit jaar de gelegenheid voor.
U kunt dan contact opnemen met instructeur A.Castelein, Binnenbuorren 25 te Marsum, tel:
058-2541241.
Vindt U het belangrijk, dat onze molens mee het gezicht blijven bepalen in onze gemeente,
dan kunt u ook donateur worden. Iedere bijdrage is welkom. Deze donateursbijdragen zijn
noodzakelijk om niet-subsidiabel onderhoud te kunnen (laten) uitvoeren. Verbeteringen of
vernieuwingen zijn nu eenmaal altijd nodig.
U kunt zich daarvoor opgeven bij onze secretaris, dhr. J.Faber, R.Veemanstrjitte 18 te
Marsum, tel: 058-2541581.
Tenslotte: Wilt u meer informatie over de molens zie dan onze website:
www.molensmenaldumadeel.nl

Hy komt.....
Sneon 22 novimber komt Sinterklaas mei syn
swarte pieten oan by it Houtstek. It is allegeare wer
lukt. Der is in boat, muzyk fan de drumband,
kleurplaten, apels, DJ, ferkearsregelaars, koets mei
in moai hynder, EHBO en Janneke helpt ek wer
mei. En natuurlik Sinterklaas en syn 10 swarte
pieten net te ferjitten. It belooft wer in prachtich
feest te wurden. Om 13.30 oere wurdt de
Pakjesboat ferwachte.
De lytse bern oant en mei groep 4 binne dêrnei
wolkom yn It Heechhout foar it Sinterklaasfeest.
Wolle jo dat jo bern by Sinterklaas komme mei,
hawwe sy wat moais belibbe, wolle sy in ferske
sjonge? Dat kin: Soargje derfoar dat sy yn it Grutte
Boek fan Sinterklaas komme en stjoer foar 22
novimber in mail nei sinterklaas@piipskoft.nl
Foar groep 5 oant en mei 8 is der in ferrassingsjûn
yn it Heechhout op freed 21 novimber. It begjint

om 19.30 oere . De kosten binne € 1,00 en dan krije de bern ek wat drinken. It wurdt wer in
superjûn.
It Piipskoft organisearret al jieren yn gearwurking mei Undernimmend Berltsum/Wier de
yntocht, jammergenôch wurde de kosten hieltyd heger en de bydrage dy wy as it Piipskoft
krije bliuwt gelyk. Hjirtroch wurdt de yntocht elk jier wat lytser, hieltyd minder swarte pieten
kin Sinterklaas meinimme nei Berltsum. Dêrom hawwe wy dit jier foar it earst It Piip
Pietenfonds. Yn it Heechhout komt in grutte sparpot te stean wêr de âlders, fersoargers, pakes
en beppes in frijwillige bydrage yn dwaan kinne om der foar te soargjen dat wy takommend
jier wer in super yntocht regelje kinne. Wolle jo leaver in bydrage via de bank dwaan? Dat kin
natuurlijk ek!
NL37RABO0341713899 It Piipskoft û.f.f. It Piip Pietenfonds.
Froukje-Berber Oliver
Bestjoerslid It Piipskoft.

“BERN MEI IN FERHAAL” – Jongeren met “fris elan” doen van zich spreken!
“Op ‘e Roaster” gaat enigszins verjongen en is reeds van start gegaan met een jeugdrubriek!
Afwisselend wordt van de beide basisscholen de Fûgelsang en Lyts Libben of van iemand die
een ander leertraject volgt, uit groep 8, gevraagd om iets over zichzelf te vertellen en ons dorp
Berltsum eens goed onder de loep te nemen. Wat is er allemaal goed in ons dorp en wat kan
misschien beter. Dus de doelgroep van dit vraaggesprek zijn de jongens en meisjes die op de
drempel staan van een nieuwe start in het voortgezet onderwijs en een nieuwe fase in hun
leven tegemoet treden.
Ditmaal het woord aan Lennart Miedema. Zeer benieuwd hoe hij zijn dagelijks leven in
Berltsum ervaart. Hieronder volgt dan ook zijn eigen geschreven relaas!
Myn namme is Lennart Miedema en ik bin âlve jier. Ik ha twa suskes en se hite Marcella en
Fardau. Ek ha ik noch in broerke, hij hyt Robin.
Ik wenje oan de Hemmemastate 12 en myn heit is bussjauffeur. Myn mem is ferpleechster yn
it MCL yn Ljouwert.
Ik gean op skoalle nei it OBS Lyts Libben en myn moaiste fak fyn ik gym. Myn hobby’s
binne fuotbal en tennis. Mar at ik kieze moat wat ik it moaiste fyn dan kies ik foar it
fuotbaljen. Nei dit skoaljier gean ik wierskynlik nei it VWO. Ik wol letter graach
fysioterapeut wurde en dan de rjochting sportfysioterapy. It liket my hiel goed en moai om
sportminsken harren blessearings te behanneljen en fit te krijen.
Ik gean dan wol it VWO dwaan it kommende jier mar ik wit noch net hokker skoalle it wurdt.
Wat ik hiel moai yn Berltsum fyn is it sportkompleks, mar ek de nije skoalle is prachtich
wurden. Wol fyn ik dat der te min supermerken yn ús doarp te finen binne.

“Lennart Miedema’s kijk op de toekomst”

Der is no mar ien en dat fyn ik net genôch yn ús doarp. Foar de rest soe ik net witte wat der
noch mear ferbettere wurde moast yn Berltsum. Miskien guon diken yn it doarp soe better
kinne.
Ik koe “Op ‘e Roaster” net, mar ik fyn it wichtich dat der yn de gemeente lústere wurdt nei de
jongerein. Want de jeugd tinkt fjierder troch dan de âlden.
Foar letter soe’k ik hiel graach proffuotbal spylje wolle. Dat is in grutte winsk fan my. En it
aldermoaist soe wêze, en dat is in grutte dream, in hantekening krije fan Neymar fan FC
Barcelona en it Brazaliaans alvetal!
Tot zover de bevindingen en gedachten van Lennart Miedema over zijn leven in Berltsum,
maar ook bepaalde toekomstdromen worden, zoals valt te lezen, niet gemeden! Het is lang
niet altijd eenvoudig om als leerling uit groep 8 na te denken over mogelijke veranderingen en
verbeteringen in ons dorp. Toch levert iedere bijdrage van onze jeugdigen weer een
verrassende kijk op en we zijn dan alweer benieuwd naar de volgende uitgave van “Bern mei
in ferhaal.” Welke persoon dat zal zijn is nog een verrassing maar ongetwijfeld geeft het weer
stof tot nadenken, want de jeugd heeft ook in Berltsum de toekomst!

Wintermarkt in Wier
Aan de lange en mooie zomer lijkt nu toch een eind te zijn gekomen, zodat de traditionele
Wintermarkt in de Ioannis Tsjerke in Wier op het juiste moment komt.
Op zaterdag 22 november en zondag 23 november opent Ioannis de deuren voor een
gezellige, intieme Wintermarkt. Of het nu zomers weer, herfstregen of vrieskou wordt, u kunt
die dagen terecht voor leuke hebbedingetjes. Een kadootje kopen voor Sinterklaas of Kerst?
Kijk op de Wintermarkt en u vindt het. Niets nodig, maar houdt u van knutselen en creatief
bezig zijn? Alleen al door rond te lopen doet ideeën op om zelf aan de slag te gaan met
diverse materialen. Maar u kunt ook een workshop ‘Kaarten maken’ volgen.
Er is een grote verscheidenheid van stands, met o.a. aardewerk, tassen, sieraden, poppen en
bloemen. Op culinair gebied zijn er o.a. (biologische) kazen, wijnen, ambachtelijke jam en
oosterse hapjes. En natuurlijk koffie met iets lekkers.
Wintermarkt
Zaterdag 22 november 2014 van 11:00 – 17:00 uur
Zondag 23 november 2014 van 13:00 – 17:00 uur
Ioannis Teatertsjerke, Lautawei 5a, Wier
Entree € 1,00
www.ioannistheatertsjerkewier.nl

Collecteopbrengst 2014 Nierstichting
De jaarlijkse collecte t.b.v. de Nierstichting heeft in Berltsum
opgebracht € 1188,80
Een prachtig resultaat !
Hartelijk dank aan de collectanten en aan u, die een
bijdrage hebt gegeven.
Hebt u de bus gemist ?
Doneer eenmalig € 2,- SMS NIER2 naar 4333
Doneer eenmalig € 5,- SMS NIER5 naar 4333
Storten kan ook naar:
NL70 INGB 00000 88 000 t.n.v. Nierstichting, Bussum.
Piety van Dijk-de Vries

De Bútsoekers zingen bij de ANBO-Menameradiel en het PCOB.
Dinsdag 7 oktober kwamen ruim 110 leden
van de ANBO en het PCOB bij elkaar in de
grote zaal van Nij Statelân in Menaam. Op
deze gezamenlijke start van het nieuwe
seizoen trad het Shanty- en Balladkoor “De
Bútsoekers” uit St. Annaparochie op voor
de enthousiaste aanwezigen. Voorzitter Jan
Kuipers van de ANBO opende de middag
en daarna trad het koor op in drie optredens
van een half uur. Zeemansliedjes en
bekende stukken als “Koe ik mar efkes”,
“Junge komm bald wieder”, “Country
Road” en bijv. “Amsterdamse grachten”
werden ten gehore gebracht en de zaal klapte en zong mee waar mogelijk. Kortom een
geslaagde middag.
Binnenkort is er op donderdag 27 november een informatie bijeenkomst over
“woninginbraak, babbeltrucs en woningovervallen”, dit o.l.v. Stichting Welzijn Middelsee,
ANBO-Menameradiel en PCOB. Dorpshuis It Heechhout in Berltsum om 14.00 uur.
Dinsdag 16 december houdt de ANBO-Menameradiel de jaarlijkse Kerstbingo in Nij Statelân
( 14.30 uur )
ANBO Luisterclub Noord Nederlands Orkest .
ANBO-leden kunnen korting krijgen op toegangskaarten voor de concerten van het NNO in
de Harmonie-Leeuwarden en De Lawei-Drachten. Informatie kunt u krijgen bij www.nno.nu
of bij het regiokantoor van de ANBO in Groningen 050-3640340 of regionoord@anbo.nl
Verslag van de CPVB te Berltsum gehouden op dinsdag 14 oktober 2014 in ’t Centrum.
Om kwart voor 8 kan Matty 42 dames welkom heten en in het bijzonder onze spreekster voor
deze avond, mevr. Titia Lindeboom uit Minnertsga, die ons komt vertellen over het leven van
de kerkdichter Jochen Klepper.
Matty gaat ons voor in gebed en ze leest uit de Bijbel Ps.9:1 en 2. De meditatie heeft ze als
titel meegegeven: De kracht van het lied. Dat kan heel belangrijk zijn in een mensen leven,
liederen die je doen denken aan een bepaalde gebeurtenis en je dan zo ineens bij je boven
komen.Ze haalt hierbij citaten aan uit het leven en het werk van Luther, die ook dichter was
van kerkliederen. Dat geldt ook voor het bekende lied van Luther: Een vaste burcht is onze
God, wat we nu ook met elkaar zingen.
Hierna krijgt mevrouw Lindeboom het woord. Zij vertelt over het leven van de Duitse
schrijver, journalist en dichter Jochen Klepper die leefde in de tijd dat Hitler het in Duitsland
voor het zeggen had. Het leven werd hem onmogelijk gemaakt, omdat hij getrouwd was met
een Joodse vrouw.
In Nederland is hij niet zo bekend, maar in Duitsland geldt hij als een van de grootste dichters.
Een psalmist van onze eeuw wordt hij wel genoemd. Klepper was een diepgelovig christen,
die ook kerkelijke liederen en poëzie schreef. Er zijn in het nieuwe Liedboek 3 liederen van
hem opgenomen. Een van die liederen heet ‘Ik leg mij in uw hoede neer’.
Jochen Klepper heeft veel duisternis gezien in zijn leven.In maart 1932 begon hij met het
schrijven van zijn dagboek en tot zijn dood in 1942 heeft hij duizenden velletjes vol
geschreven. In Duitsland zijn ze in 1956 uitgegeven onder de titel ‘Unter dem Schatten deiner
Flugel’. Het is een heel persoonlijk document, waarin hij schrijft hoe hij worstelt met

geloofsvragen, met zijn schrijverschap, met het groeiende antisemitisme in de Duitse
samenleving , en hoe dat alles door dreunt in zijn gezin.
In 1933 komt Hitler aan de mach en Klepper ziet dit als een steeds grotere bedreiging.
Het heeft uiteindelijk gevolgen voor zijn werk als journalist bij de radio. De situatie wordt
almaar grimmiger. Jochen vreest voor zijn familie, voor Hanni en voor de kinderen.
Steeds meer bekenden worden het slachtoffer van Jodenhaat. Steeds meer komt het besef dat
ze gescheiden zullen worden. Na een lange geestelijke strijd, besluiten ze om tot het einde bij
elkaar te blijven. Op 10 december1942 schrijft Jochen zijn laatste aantekening in het dagboek.
Die nacht brengen ze zichzelf om het leven. Na dit toch wel indrukwekkende verhaal hebben
we pauze.
Daarna kijken we nog naar een verfilming van het boek ‘Het Bezoek’ van Adrian Plas.
Een mooie film waarin ons een spiegel wordt voorgehouden.
Matty bedankt Titia Lindeboom voor haar bijdrage aan deze avond, en sluit de avond af met
het gedicht:’ Leer ons danken’.
Op dinsdag 11 november komt als gast Jan Weistra uit Bitgummole.
”Lezing over Nieuw Zeeland met mooie foto’s”

Kofjemoarn Berltsum.
De laatste woensdag van de maand organiseert St. 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 langskomt of
dat er een activiteit wordt gedaan. Tussendoor is er volop tijd om even met uw buurvrouw of
buurman te praten.
De eerst volgende keer zal zijn op woensdag 26 november 2014. Tijdens deze kofjemoarn
zal Harm de Vries als gastspreker aanwezig zijn.
Kofjemoarn : Woensdag 26 november 2014
Tijd
: Aanvang 10.00 uur.
Plaats
: Groene Kruis gebouw
Kosten
: € 1,50 per persoon
Omdat december een feestmaand is zal de kofjemoarn deze keer niet op de gebruikelijke
laatste woensdag van de maand plaats vinden maar op woensdag 10 december op het
programma staat dan een Kerstactiviteit.
Voor meer informatie/ ideeën 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. Tel. 0518-460805 (e-mail: s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl)
Lezing over voeding en sport
Fysio Eijzenga organiseert op donderdagavond 13 november 2014 om 19.30 uur een lezing
over Voeding en Sport. Spreker op deze avond is Sita Veenstra. Zij is sportdiëtiste bij AVS
(adviesbureau Voeding en Sport). Zij begeleidt vele top- en wedstrijdsporters op het gebied
van voeding. Ze is lid van het team Voeding van NOC*NSF en partner van Topsport Noord.
Zij gaat ons vertellen over voeding toegespitst op voetballen en kaatsen.
Daarnaast hebben we een speciale gast uitgenodigd. Arno Louwsma uit Bitgum is als vierde
geëindigd bij “De sterkste man van het Noorden.” Hij zal ons vertellen over voeding in de
krachtsport. Wat is goed en wat is fout.
Iedereen is vanaf 19.00 uur van harte welkom in onze praktijk aan de Prommehôf 3 te
Berltsum. De toegang is gratis, de koffie/thee staat voor u klaar!

Kersthobby-cadeaumarkt
Op Zaterdag 29 November is de jaarlijkse kersthobby-cadeaumarkt in Ny-Statelan, Nijlan 25,
in Menaldum.
Van 10.00 uur tot 17.00 uur toegang is gratis.
Voor vragen kunt U terecht bij Bonny Larivelt tel. 0518-451847
Namens de hobbyisten van Menaldum
Kerstviering vrouwenverenigingen

Zoals alle jaren organiseren de vrouwenverenigingen gezamenlijk weer de traditionele
kerstviering. Alle vrouwen van Berltsum en Wier worden uitgenodigd om deze samenkomst
bij te wonen. Ook als u geen lid bent van een van de verenigingen bent u van harte welkom.
We hopen u allen te ontmoeten D.V. 16 december 2014 vanaf 19.45 uur in 't Centrum in
Berltsum.

Uitnodiging voor kerstviering in Berltsum.
De diaconie van Berltsum nodigt u uit voor de kerstviering voor alleengaanden vanaf 60 jaar
en echtparen vanaf 65 jaar. Wij beginnen op woensdag 17 december om 18.00 uur in ’t
Centrum, met soep en een koud buffet, waarna ca. 19.30 uur de kerstviering begint.
Medewerking zal worden verleend door mannenkoor “ Sjongendewiis”.
Voor deelname dient u zich vóór 8 december op te geven bij onderstaande contact persoon
(Als u zich moet houden aan een dieet, wilt u dit dan bij opgave doorgeven.)
Voor vervoer kan worden gezorgd.
Klaas Tolsma, Buorren 46, Berltsum, tel.0518-461321.

MS Collecteweek start op 17 november
Op maandag 17 november gaat de MS Collecte weer van start. Een bijzonder jaar, omdat de
MS Collecteweek 10 jaar geleden voor de eerste keer werd georganiseerd met 500
collectanten. Dit jaar gaan ca. 14.000 vrijwilligers in het hele land op pad om zoveel mogelijk
geld op te halen voor Multiple Sclerose (MS). Het is een hele uitdaging voor de collectanten
om in dit jaargetijde, waarin het vroeg donker is en het flink kan regenen, langs de deuren te
gaan. Laat u de collectant niet in de kou staan? Elke MS-collectant kan zich legitimeren. Het
Nationaal MS Fonds is te herkennen aan het oranje vlinderlogo. Wie de collectant mist, kan
uiteraard ook een gift overmaken op giro 5057.
Eén op de duizend Nederlanders krijgt de diagnose MS. Jaarlijks komen er ongeveer 300
nieuwe mensen met MS bij. MS is de meest voorkomende invaliderende aandoening onder
jongeren in Nederland.
Het Nationaal MS Fonds strijdt voor een beter leven met MS. Het opgehaalde collectegeld
wordt besteed aan onderzoek (voor een beter leven nu en een toekomst zonder MS),
begeleiding en voorlichting
Wilt u meer informatie? Kijk op www.nationaalmsfonds.nl
Ook kunt u zich nog steeds aanmelden als collectant. Neem contact op met Pamela Zaat, van
het Nationaal MS Fonds, 010-5919839, pamela@nationaalmsfonds.nl

Nieuws van IJsclub Berlikum
Eind oktober heeft het bestuur van IJsclub Berlikum samen met bedrijven en vrijwilligers het
clubgebouw voor winter- en zomergebruik afgerond. Mede dankzij de inzet van iedereen is
het clubgebouw en de bestrating klaargekomen. De volgende bedrijven hebben de aankleding
in het nieuwe clubgebouw en terrein gesponsord en/of hun tijd hiervoor beschikbaar gesteld:
-Installatiebedrijf B&G, Berltsum
-DRS Installatietechniek, Noardburgum
-Klaas Bakker Speeltoestellen
-Roeltap, Bolsward
-Schildersbedrijf Schiphof & Van Schepen
-Roersma Schilders, Berltsum
-Westra Bestratingen
-Camping De Blikvaart, Sint Annaparochie
-Wonen Noordwest Friesland
-Speelpark Berltsum
-Herrema Kraanverhuur
-Buren, leden en vakmensen uit Berltsum
Het bestuur dankt iedereen voor hun
geweldige inbreng.
Nieuw bankrekeningnummer
Ons nieuwe bankrekeningnummer is NL41 RABO 0135 9179 48 t.n.v. IJsclub Berlikum.
Heeft u de contributie al overgemaakt? Als u dit binnenkort gaat doen, dan graag uw adres
onder de omschrijving vermelden.
Nieuwe leden
Alle inwonende leden van 18 jaar en ouder moeten lid zijn van IJsclub Berlikum als de
ijsbaan gebruikt wordt. Ben je al lid? Voor € 5,00 per jaar kun je je aanmelden bij
ijsclubberlikum@gmail.com of via de telefoon 0518-462542 bij Hieke Joostema-Greidanus.
Ook gezinnen die nog niet lid zijn, kunnen zich aanmelden voor € 7,50 per jaar.
Meer info?
Kijk dan op www.ijsclubberlikum.nl of facebook iisbaan Berltsum.
Bestuur IJsclub Berlikum

Nieuws van Stichting Berlikumer Belangen (SBB)
In de afgelopen vergaderingen zijn de diverse werkgroepen weer aan de orde geweest. Een
belangrijk punt is nog steeds het Multifunctioneel Centrum. Het eindrapport staat op
berlikum.com/SBB/Multifunctioneel centrum. In opdracht van de gemeente Menameradiel is
Doarp en Bedriuw Fryslân (DBF) bezig om dit rapport door te lichten. Eind november zal
DBF haar bevindingen aan de gemeente presenteren. De werkgroep heeft nog steeds
vertrouwen in een positief resultaat. De stichting Vastgoed MFC Berltsum is opgericht.
Op dinsdag 23 september hebben wij als SBB onze jaarlijkse vergadering gehad met de
burgemeester en de wethouders van de gemeente Menameradiel. Op deze vergadering worden
kwesties besproken die Berltsum aangaan. Een nuttig overleg waarbij SBB in een open
discussie diverse zaken kan bespreken en aankaarten. Ook komt er veel informatie van de
kant van de gemeente.
Op maandag 20 oktober was de jaarlijkse federatievergadering met alle dorpsbelangen in de
gemeente Menameradiel. Dit keer was Berltsum als voorzitter aan de beurt. Op deze
vergadering worden kwesties besproken die de gehele gemeente aangaan. Uit deze
vergadering komen agendapunten die met de gemeente zullen worden besproken. De
vergadering met de gemeente is op maandag 17 november.

Wij zijn nog steeds bezig met de ledenwerfactie. Inmiddels hebben wij er al ongeveer 75
nieuwe donateurs bij gekregen. Hier zijn wij superblij mee! Dank aan alle huidige en nieuwe
donateurs! Als SBB hebben wij meer donateurs nodig die ons werk voor Berltsum willen
steunen. Wij proberen elk adres te bezoeken die niet donateur is. U krijgt een formulier van
ons waarin kort wordt uitgelegd wie wij zijn en wat wij doen. Ongeveer een week later zal dit
formulier bij u worden opgehaald. Mocht u donateur willen worden dan krijgt u van ons een
leuke attentie. Zijn wij niet bij u langs geweest en u wilt toch donateur worden dan kunt u zich
ook aanmelden bij onze penningmeester Reina Brouwer of via ons mailadres
SBB@Berltsum.com.
Wij zijn in totaal met zeven bestuursleden. Echter ons bestuur is nog niet geheel compleet,
daarom zijn wij nog steeds op zoek naar een nieuwe bestuurslid. Heeft u belangstelling, meld
u dan aan bij een van de bestuursleden. Voor de namen en telefoonnummers verwijs ik u naar
berlikum.com/SBB/Bestuur.
Wij vergaderen altijd op de eerste maandag van de maand en beginnen om 19.30 uur. Hebt u
ook iets te melden aan of te overleggen met SBB kom dan ook eens op het inloopspreekuur
dit is altijd het eerste punt van onze vergadering. Velen gingen u reeds voor, hier komen altijd
zeer leuke zaken en discussies naar voren, waarbij wij proberen te helpen en te ondersteunen.
Voor actuele data verwijs ik u naar de agenda op berlikum.com. De laatste vergadering van
dit jaar is 1 december.

Op het Bildt kunnen ze snel, de werkgroep gaat ervoor!”

Opbrengst Edukans Uniecollecte 2014
Edukans is een ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor meer en beter onderwijs. Ieder
kind heeft recht op onderwijs. Toch gaan wereldwijd miljoenen kinderen niet naar school. In
de periode van 18 t/m 28 oktober is er weer gecollecteerd. De collecte heeft € 2.980,45
opgebracht. Dit is een fantastisch bedrag! Dit jaar is gekozen voor een project in India. Uw
bijdrage maakt het mogelijk om een aantal minder bedeelde kinderen de kans te geven naar
school te gaan. Edukans gelooft in scholing als de meest duurzame vorm van ontwikkeling.
Onderwijs maakt weerbaar, geeft kinderen vaardigheden waar ze hun hele leven lang profijt
van hebben. Daarom werkt Edukans aan meer scholen, meer schoolbanken, meer
schoolborden, meer boeken en meer leraren in ontwikkelingslanden. Wij willen alle gulle
gevers en alle collectanten van harte bedanken. Wist u dat u ook donateur kunt worden? Meer
informatie over de Edukans onderwijsprojecten kunt u vinden op www.edukans.nl.

Nieuws van De Fugelsang
Sinds kort krijgen de kinderen van groep 1 en 2 een koffertje mee naar huis. Het doel van
deze koffertjes is om thuis op een speelse manier bezig te zijn met taal en/of rekenen. Ouders
kunnen hun kind voorlezen, samen verschillende spelletjes doen en het kind kan met een
bijbehorende knuffel spelen. De ervaring? De kinderen nemen het koffertje graag mee naar
huis en brengen het na een week weer terug, vol enthousiaste verhalen.

”Kinderen van groep 1 en 2 krijgen koffertje mee naar huis.”

Kinderen ontbijten in gemeentekantoor van Menameradiel
Donderdagochtend 6 november was er bijzonder bezoek in het gemeentekantoor in Menaam.
20 kinderen van OBS Lyts Libben uit Berltsum kwamen ontbijten bij burgemeester van
Mourik, wethouders Pen en Dijkstra en gemeentesecretaris, de heer IJkema. De kinderen
brachten zelf een ontbijtje voor de collegeleden mee.
Burgemeester Van Mourik onderstreepte met het Burgemeestersontbijt, net als zo’n 225
collega-burgemeesters in het hele land, het belang van een gezond ontbijt. Aan de ontbijttafel
maakten de kinderen en de burgemeester uitgebreid kennis met elkaar en wisselden ze van
gedachten.
Het Burgemeestersontbijt is onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt, dat voor het 12e jaar
op rij een week lang aandacht schenkt aan het belang van een gezond ontbijt. Die aandacht is
nodig, omdat nog steeds veel kinderen niet of niet gezond ontbijten. Het Nationaal
Schoolontbijt heeft de steun van het Voedingscentrum, Jongeren Op Gezond Gewicht, de

Hartstichting, de Maag Lever Darm Stichting en de Nederlandse Coeliakie Vereniging. In de
week van het Nationaal Schoolontbijt ontbijten ruim 500.000 kinderen samen op zo’n 2.500
basisscholen.
Donatie aan Make-A-Wish Nederland
Aan het eind van het ontbijt betaalde burgemeester Van Mourik symbolisch voor zijn ontbijt
met een donatie aan Make-A-Wish Nederland, dit jaar het goede doel van Het Nationaal
Schoolontbijt. Deze stichting vervult al 25 jaar de liefste wens van kinderen met een
levensbedreigende ziekte. De kinderen van OBS Lyts Libben namen de cheque met een
bedrag van € 250,- in ontvangst.
Van Mourik kijkt met plezier terug op de bijzondere ontbijtontmoeting: “Het is altijd fijn om
kinderen te mogen begroeten in het gemeentekantoor. Het Burgemeestersontbijt is een mooie
manier om de jongere generatie te leren kennen en meteen aandacht te vestigen op een
gezonde start van de dag.”

Kinderen van Lyts Libben ontbijten als een koning samen met de burgemeester”

De Boekhoudsmit smeedt aan betrouwbare cijfers
In een van de meest markante huizen van Berltsum aan de Hofsleane nr. 76, spreek ik met
Pieter Jan Smit. Onder de naam De Boekhoudsmit is hij als zelfstandige ondernemer gestart
met een administratie- en belastingadviesbureau. Waarom op je 59-ste een nog eigen
onderneming beginnen? Ik ben een eigen administratie- en belastingadviesbureau begonnen
om weer gebruik te kunnen maken van mijn enthousiasme, kennis en creativiteit. Ik ben op
zoek naar een nieuwe uitdaging. Als oud-belastingdienstmedewerker heb ik de ervaring
opgedaan dat ondernemers meer behoefte hebben aan actuele begeleiding. Wat zie je dan? De
laatste jaren viel me bij belastingcontroles op dat de begeleiding bij ondernemers door hun
adviseur zich steeds vaker beperkte tot het aan het eind van het jaar bespreken van de fiscale
jaarcijfers. Dan was er al een heel jaar voorbij, terwijl ik vind dat een ondernemer juist advies
nodig heeft over het heden. “Hoe sta ik er vandaag voor, calculeer ik mijn prijs wel juist”. Het
is belangrijk voor een ondernemer maar ook voor een particulier om te beseffen dat bijna
iedere financiële beslissing fiscale gevolgen heeft. Hierdoor is het belangrijk om vooraf
advies te vragen want achteraf zijn deze beslissingen niet meer terug te draaien.
Wat bied je aan deze ondernemers aan om actueel advies te kunnen geven? Ik bied een online
boekhoudprogramma aan waarbij ik direct kan meekijken met de ondernemer. Hierdoor kan
ik adviseren over de actuele stand van zaken in de onderneming. Vanuit het programma kan
de klant ook direct vragen aan mij stellen. Wat verwacht je van de ondernemers? Ze vinden
vaak boekhouden iets dat je moet doen voor de belastingdienst en de bank, maar ik kan ze
laten zien dat het op de eerste plaats belangrijk is voor de ondernemer zelf. Hoe staat mijn
onderneming er op dit moment voor. Hierdoor voorkom je achteraf onverwachte financiële en

fiscale verrassingen. Ik zie me zelf als een
sparringpartner voor en in dienst van de
ondernemer. Ik heb zelf veel verbouwd in ons huis
maar een timmerman kan beter timmeren dan ik,
daar tegenover kan ik de ondernemer beter
adviseren op het gebied van financiën, niet alleen
op het gebied van belastingen maar ook m.b.t.
bedrijfsvoering. Ik onderscheid me door mijn
lange ervaring waarbij ik zowel inzage heb gehad
in grote complexe administraties als in
administraties van kleinere bedrijven en
eenmanszaken. Met 25 jaar ervaring in de fiscale
opsporing heb ik vaak heb gezien dat mensen
onnodige financiële en fiscale risico’s namen
omdat ze dachten daar beter van te worden.
Hebzucht is een slechte raadgever. De laatste
negen jaar heb ik veel indrukken opgedaan bij het
midden- en kleinbedrijf bij een grote verscheidenheid aan bedrijven. Je moet je administratie
zodanig bijhouden dat als de belastingdienst aankondigt dat ze over veertien dagen
langskomen, je niet veertien dagen wakker ligt. De ondernemer bepaalt wat er gebeurt, maar
ik kan hem of haar wel goed van advies dienen. Doen de ondernemers het dan allemaal fout?
Nee in tegendeel, mijn ervaring is dat ondernemers goedwillende, correcte, hardwerkende
mensen zijn en vanuit die gedachte zal ik ze ook begeleiden en adviseren. Er zijn voor een
ondernemer vele gunstige fiscale faciliteiten maar het toepassen van deze fiscale wet- en
regelgeving is complex. Het is dan ook vanzelfsprekend dat een vakman zoals een timmerman
of een echte smid dat specifieke deel van de administratie toe vertrouwd aan een andere
vakman.” Met mijn ervaring kan ik mijn klanten goed begeleiden, adviseren en waar nodig
behoeden voor foute beslissingen, anders gezegd: “ik kan mijn klanten de juiste richting
wijzen”. Natuurlijk zijn particulieren ook welkom voor fiscaal advies en het invullen van hun
aangiften inkomstenbelasting.
Pieter Jan Smit is te bereiken via zijn site “www.boekhoudsmit.nl. De Boekhoudsmit houdt
kantoor aan huis, wat betekent: korte lijnen, snel bereikbaar en direct persoonlijk contact.
DA
Opening gebouw tennisvereniging krijgt koninklijk tintje
Aan de opening van het nieuwe gebouw van tennisvereniging De Vierslag ging een
bijzondere ceremonie vooraf. De heer Engele Bouwma werd als ontwerper van het complex,
dat aansluiting heeft gevonden op het gebouw van de kaatsclub, in het zonnetje gezet.
Tegelijk werd benadrukt dat dit niet het enige project is, waarbij Engele Bouwma voor
verenigingen en dorpsgemeenschap een daadwerkelijke bijdrage heeft geleverd. De kaatsers
kennen Bouwma al 37 jaar als bestuurslid van de kaatsvereniging, eerst CFK en later KNKB.
Maar ook andere verenigingen en verenigingsactiviteiten hebben al jarenlang een beroep op
Bouwma kunnen doen. Dit laatste was dan ook reden om de heer Bouwma voor te dragen als
lid in de orde van Oranje Nassau. Burgemeester Van Mourik was dan ook persoonlijk naar
Berltsum gekomen om Bouwma de daarbij behorende versierselen op te spelden.
Daarna vond de opening van het nieuwe clubgebouw en de officiële ingebruikname van de
kaatsmuur plaats. En hier is dus opnieuw de binding tussen het kaatsen en tennis in Berltsum
gerealiseerd. Burgemeester Van Mourik benadrukte dat het grote aantal initiatieven om
Berltsum als levendig dorp op de kaart te zetten opvallend is. Het is dan ook een voorbeeld

om te laten zien dat juist dit soort initiatieven vanuit de gemeenschap tot zoiets moois kunnen
leiden zoals de combinatie van de sportaccommodaties en de basisscholen. Door de
eendrachtige samenwerking van verenigingen, scholen en instanties is een prachtig geheel
gerealiseerd waar Berltsum en omgeving trots op mag zijn.
Voor de ingebruikname van de kaatsmuur was naast de Friese toppers Hans Wassenaar, Tjisse
Steenstra en Kees van der Schoot, ook de Amerikaan Vled Klyn uitgenodigd. Deze laatste
kaatst in Amerika als professional. Weet daarbij dat in een stad als New York op meer dan
2500 banen “One hand ball” wordt gespeeld. Veel van deze wedstrijden zijn vastgelegd op
internet bij “youtube.com”. Het is een sport die sterk in opkomst is. Bij monde van Vled Klyn
mochten we vernemen dat de baan in Berltsum tot een van de mooiste kaatsmuren ter wereld
mag worden beschouwd. In dit geval is het niet alleen de muur die het groots maakt, maar ook
het speciaal hiervoor gebruikte zoab (zeer open asfalt beton) als ondergrond van het
speelveld.
Het clubgebouw van de tennisvereniging is compact en functioneel. Voorzien van moderne
infrarood verwarmingspanelen en een prachtig mooi uitzicht op de tennisbanen; “een smûk
plakje”. Een van die tennisbanen is de mini-tennisbaan. Deze is aangelegd aan één zijde van
de kaatsmuur. Vernuftig bedacht en een groot compliment voor de beide verenigingen,
waarvan de voorzitters zichtbaar dankbaar waren voor alle hulp die ze hebben gekregen bij de
realisatie van deze multifunctionele sportvoorziening.
Dick

”Berltsum mag trots zijn op realiseren sportcomplex.”

Engele Bouwma, Lid in de orde van Oranje-Nassau
Een paar dagen nadat Engele Bouwma de versierselen als lid in de orde van Oranje-Nassau
kreeg opgespeld door burgemeester Van Mourik van Menameradiel stel ik de vraag of hij al
wat van de schrik is bekomen? Engele vertelt: ”Vooraf hebben we nog gezegd dat het wel
leuk zou zijn als de burgemeester aanwezig zou zijn als het tennisgebouw en de kaatsmuur
klaar waren. Dat een clubgebouw voor de tennisvereniging en een kaatsmuur, in goede
onderlinge samenwerking van de beide verenigingen, wordt opgebouwd, gebeurt niet zo vaak.
Ik wist dat de burgemeester positief had gereageerd. Hij was ‘s morgens nog langs geweest
om het geheel te bekijken. Wethouder Pen die normaliter dit soort zaken voor zijn rekening
neemt, moest die middag in Groningen zijn en daarom zou de burgemeester ’s middags zelf
langskomen. We hebben samen de openingshandeling met de banieren nog doorgenomen,
omdat dit toch wel wat lastig werd met de harde wind. Ik had wel gezien dat de burgemeester
’s middags het ambtsketen droeg, maar dacht nog: ‘Zal wel zo horen!’ Mijn familie was er
ook, hoewel het alleen voor genodigden was. Toen mijn naam werd genoemd had ik nog niks
in de gaten. Totdat de burgemeester begon over zijne majesteit.

Het is mij overkomen. Ik denk dat Johannes
en Erik (de beide voorzitters) dit hebben
aangejaagd.”
In het realiseren van de multifunctionele
sportvoorziening op het terrein van de kaatsen tennisvereniging heeft Bouwma een
belangrijke bijdrage geleverd. Er is de
afgelopen jaren dan ook heel veel werk
verzet: “Der binne minsken dy’t minder foar
in lintsje dien hawwe”.
De versierselen die zijn uitgereikt mag hij
verder niet meer dragen, of bij heel
bijzondere gelegenheden. Een klein lintje op zijn nette pak verraadt dat we hebben te maken
met een lid in de orde van Oranje-Nassau. Engele behoort nu bij een selecte groep van
gedecoreerde medelanders.
“De bouw van de tenniskantine is leading geweest, maar ik heb het niet allen gedaan. Het is
de bijdrage van een grote groep dorpsgenoten die dit soort projecten mogelijk maken. Vooraf
had ik al aangegeven dat we gebruik moesten van de vutters, mensen die overdag iets kunnen
doen. Na het casco komt het feitelijke werk pas. Dat was ook het moment dat deze groep
mensen nadrukkelijk hun bijdrage heeft kunnen leveren. Aan hen is dan ook veel te danken
m.b.t. het afwerken.”
Maar de burgemeester gaf aan dat je al 37 jaar bestuurslid van de kaatsvereniging bent.
Engele: “In 1976 ben ik door Pieter Runia gevraagd het bestuur van Wardy te ondersteunen.
Na het vertrek van Auke Algra moest ik maar secretaris worden, ‘Want jij werkt op een
kantoor’. De samenwerking tussen de beide kaatsverenigingen is over het algemeen heel goed
geweest. De gezamenlijke wedstrijden waren alleen op zaterdag. Gebruik van het materiaal
was gezamenlijk. Het enige verschil was de verdeling KNKB en CFK. Wij konden goed door
een deur. Er zijn de laatste jaren wel grote veranderingen gaande; zo moet er na elke wedstrijd
een verslag komen. Er wordt veel tijd aan de verhalen besteed. Zo kan ik nog veel meer zaken
opnoemen waaruit blijkt dat we gedurende een kalenderjaar doorlopend met allerlei
activiteiten bezig zijn. Vroeger was het een paar wedstrijden organiseren en dat was het. We
willen het nu steeds beter doen, we zijn nu het hele jaar bezig en het is niet meer
seizoensgebonden. Het betekent dan ook dat een vereniging breed gedragen moet worden om
dit draaiende te houden. En dan te bedenken dat we de fusie CFK/KNKB instapten met de
gedachte om apart te blijven. Maar dit kon niet, het moest per dorp een vereniging worden.
Toen moest er een kantine komen, maar de voetbalkantine was er ook. Nadeel was dat kantine
en veld niet op elkaar aansloten. Verder waren er geen wc's op het veld. Zo ontstonden de
plannen voor de kantine. In 2005 is met de bouw begonnen en in 2006 was hij gereed. De
huidige plek van wat nu het gezamenlijke gebouw is, is er na lang wikken en wegen gekomen.
De kantinevoorzieningen zijn van hoog nivo. Hiermee is veel goodwill gekweekt bij
vrijwilligers. Je kunt hen bijtijds iets bieden als ze voor de vereniging actief zijn geweest. Al
deze verenigingsactiviteiten bieden kansen en mogelijkheden en zijn alleen mogelijk door de
hulp van veel mensen.”
Engelse Bouwma is actief in meer besturen. Waarom in het bestuur? “Er is steeds weer een
nieuwe uitdaging. Er is steeds weer een nieuwe uitdaging.” Als Engele me een overzicht laat
zien van de sport en kerkelijke verenigingsactiviteiten waar hij vanuit zijn technische know
how een bijdrage heeft mogen leveren wordt het mij duidelijk Er is door velen gebruik
gemaakt van de kwaliteiten van Engele. Maar ook gebruik gemaakt van zijn uitgebreide
netwerk. Engele bleef de spil. Hij verwacht wederzijds respect voor elkaars kwaliteiten.
Engele: “Wederzijds elkaar goed behandelen levert goodwill op. Zo willen wij werken met de

ondernemers in het dorp, en daarbij samenwerken met alle verenigingen. Hierdoor ontstaat
ook goodwill onder de bevolking. Dan wil men bij zo’n club horen. Geen enkel doel maar
naar eer en geweten handelen.”
DICK

De reisgids van de Zonnebloem is weer uitgekomen
Zonnebloem vakanties. Zorgeloos op vakantie!
In 2015 doet de Zonnebloem zo'n veertig bestemmingen aan.
We vliegen naar zonnige oorden, varen naar Ameland en genieten van prachtige steden zoals
Barcelona en Parijs. Maar ook in eigen land hebben wij de meest fantastische en toegankelijke
plekken gevonden.
Bent u geintresseerd in een Zonnebloem vakantie? Neem contact op met Hette Veldema
www.zonnebloem.nl/stannaparochie
h.veldema@upcmail.nl

