IJstuin en dierenweide Reensloo voor zomers vertier
Voor verrassingen hoef je vaak niet ver van huis. Wie deze zomer eens een bijzonder terrasje mee
wil pikken, brengt een bezoekje aan Reensloo, de ijstuin annex dierenweide van Renie Witteveen
aan de Rijksstrjitwei 4, Menaam (tussen Menaam en Marsum). Op de terrassen van tuin Reensloo
geniet je niet alleen van heerlijk ijs, thee, koffie of andere lekkernijen. Er is ook een weide met
dieren die je kunt aaien, knuffelen of borstelen. En heel veel kinderen maak je blij met een
ponyritje.
Speelweide in aantocht
Nog deze zomer wordt Reensloo uitgebreid met een speelweide. Een grote zandbak en een
trampoline garanderen veel speelplezier.
Van alles en nog wat Fairtrade winkeltje
In de oude woning heeft Renie in de voormalige eetkamer een klein winkeltje gehuisvest, waar ze
van alles en nog wat verkoopt. Fairtrade artikelen, woonaccessoires, decopats papier/materiaal,
cadeau artikelen, leuke hebbedingetjes, noem maar op.
Workshop Hollandse ochtend
Wie de handen op een creatieve manier uit de mouwen wil steken is welkom bij een van de
workshops die Renie deze zomer op het programma heeft staan. Zo is er de Hollandse ochtend waar
de workshop begint met koffie en gebak en wordt afgesloten met een heerlijke Hollandse lunch.
Openingstijden
Reensloo is geopend op vrijdag/zaterdag/zondag van 15-19 uur en in de vakantie ook de
woensdag/donderdag . Of gewoon wanneer de vlag buiten hangt. Wie zich alvast wil voorbereiden
op een bezoekje aan Reensloo kijkt op de website, www.reensloo.nl of belt voor meer informatie
met Renie, telefoon 0649233983.

Dagbesteding De Tuorrebout Menaam
De Tuorrebout biedt (jong) volwassenen met een beperking een zinvolle, actieve en creatieve
dagbesteding. De activiteiten worden toegespitst op de deelnemer en het streven is het geven van
een stukje meerwaarde.
Activiteiten
Activiteiten zijn bijvoorbeeld schilderen en tekenen, houtbewerking, handvaardigheid en
hobbyontwikkeling, huishoudelijke werkzaamheden, tuinwerkzaamheden (bloemschikken), zeep en
kaarsen maken, bak- en kookactiviteiten, productiewerk.
De meeste ervan worden gegeven in kleine groepen en zijn niet gericht op het vinden van een baan
of het verrichten van arbeid. Ze kunnen soms wel een opstap zijn om te starten met een zogenaamd
‘voorschakeltraject arbeidsintegratie’.
Voor wie?
(Jong) volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking, (Jong) volwassenen met autisme,
Mensen met een psychische problemen en/of burn-out (op therapeutische basis), Iedereen die bij
een GGZ instelling is (geweest) en het moeilijk vindt om zijn/haar vrije tijd in te vullen en/of
sociale contacten te leggen.
Wat wil de Tuorrebout bereiken?
Zoveel mogelijk (jong) volwassenen met een beperking zelfstandig laten worden en een eigen
plaats in de maatschappij laten vinden is het doel wat de Tuorrebout voor ogen staat. De focus ligt
op het aangaan van sociale contacten en relaties. Deelnemers moeten zich nuttig, belangrijk en
verantwoordelijk gaan voelen. Het is een helpen van elkaar om zo de kwaliteit van anderen en jezelf
te ontwikkelen.

Vrijwilligers
Bij het reilen en zeilen van de dagbesteding zijn vrijwilligers welkom. Ook jouw hulp is welkom.
Nieuwsgierig wat ze bij de Tuorrebout allemaal doen en waar je bij kunt helpen, kom gerust eens
langs. De koffie staat klaar.
Wie betaalt?
De Tuorrebout is een kleine zelfstandige organisatie die betaald wordt uit de AWBZ (Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten). Zowel de logeeropvang (Boazum) als de dagbesteding (Menaam)
worden voornamelijk betaald met het Persoonsgebonden budget. Binnenkort zijn ook er ook andere
mogelijkheden, zoals ZIN en de WMO. Een lastiger materie, waarbij de Tuorrebout je graag verder
helpt.
Aanmelden
Na aanmelding vindt er een kennismakingsgesprek plaats bij je thuis met de ouders en/of
vertegenwoordiger. Bij de kennismaking hoort vanzelfsprekend ook een rondleiding op de
dagbesteding. Zo kan ieder zijn/haar eigen indruk opdoen en kennismaken met ons enthousiaste
begeleiding. In het eerste gesprek zal er nadrukkelijk worden bekeken en besproken wat de
(zorg)vraag van de deelnemer is en of het aanbod van de Tuorrebout dit kan beantwoorden.
Tijden
De dagelijkse activiteiten bij de Tuorrebout vinden plaats van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot
16.00 uur. Iedereen kan zelf aangeven op welke dagdelen hij of zij graag meedoet. Elke
woensdagmiddag is er een inloopmiddag. Er is dan een rondleiding op deze prachtige locatie
midden in het dorp. Graag tot ziens.
De Tuorrebout, Skilpaed 1, Menaam (www.tuorrebout.nl)

De Tuorrebout helpt jongeren een eindje op weg.

Dierenbescherming Afdeling Leeuwarden zoekt dringend nieuwe collectanten
Dierenopvang ´De Wissel´ in Leeuwarden vangt zwerf- en afstandsdieren op uit Berltsum, Wier en
omstreken. Helaas zit het asiel iedere zomervakantie overvol met zwerfdieren, er komen zelfs ieder
jaar meer dieren in het asiel terecht.
Het goed verzorgen en herplaatsen van deze dieren bij een geschikte nieuwe baas kost veel geld.
Denk hierbij aan dierenartskosten, de kosten van voeding, huisvesting en nog veel meer!
Word ook collectant
Voor de collecte die de Dierenbescherming houdt in de week van Werelddierendag, 4 oktober,
worden dringend collectanten gezocht. Vrijwilligers uit Berltsum, Wier of omliggende dorpen die
mee willen helpen om geld in te zamelen zijn van harte welkom. De opbrengst van de collecte
wordt rechtstreeks besteed aan alle dieren in ’De Wissel’.
U kunt het mogelijk maken voor ons om deze dieren op te blijven vangen, het kost u maar één
avond anderhalf uur werk. Dankbaar werk. Wilt u meedoen? Neemt u dan contact op met: Thea
Zuidema, tel.: 058-2150413, e-mail: collecte@dierenbeschermingleeuwarden.nl.

Namens alle dieren: heel veel dank!
Veel dieren worden aan hun lot overgelaten en worden
opgevangen in het asiel. Voor de jaarlijkse collecte zoekt de
Dierenbescherming nog collectanten.

Dorpen Noardwest Fryslân doen internationale uitwisseling
It doarp WIER stiet as ien man om yn gearwurking mei de doarpen Jorwert en Easterbierrum har
sterk te meitsjen om de kwaliteit fan libjen en wenjen op it doarp en de omjouwing te hifkjen en dat
op in heger plan te bringen.
Stichting Terp & Tsjerke yn 'e mande mei Doarpsbelang 'Doarpsrûnte' spanne har dêr foar yn.
Mochten jo ek wat yn gedachten ha wat jo yn dizzen goed taliket, meld it by: Marcel Helderman,
Lautawei 10 9043 VL Wier Tel. 06- 12996094 email: mr.brightman@upcmail.nl
of Betty van der Veen, Terpeleane 4 9043 VL Wier Tel. 0518- 462100 email:
l.vanderveen@planet.nl. Wat mear ideeën, wat mear kar út.
Plattelandsgebieden denken mee in ontwikkeling van hun gebied
LEADER-gebieden zijn plattelandsgebieden die door de provincies worden aangewezen.
Bewoners in die gebieden denken mee over de ontwikkeling van hun gebied. Het is een
internationaal uitwisselingsproject, waarbij dorpen in Nederland, Portugal, Spanje,
Duitsland, Ierland en Italië aan mee doen.
In het noordwesten van Friesland zijn dit Wier, Jorwert en Easterbierrum. In Ierland en Duitsland is
ook een aantal dorpen als LEADER gebied geselecteerd. Tijdens uitwisselingsbezoeken worden
typische plattelandseigen thema’s besproken. In Noardwest Fryslân verzorgt het projectbureau van
Plattelânsprojekten in Franeker de regionale coördinatie en communicatie met de betrokken dorpen.
Het uitwisselingsproject bevat drie dorpenexcursies in 2013 van het gebiedsplatform Noardwest
Fryslân aan Ierland en Duitsland. De Ierse partners brengen in september 2012 een bezoek aan
Noardwest Fryslân.

Firma J.B. van Manen, luxe jachtbouw Berlikum, telefoon 39
Dit is de tekst die prijkt op een zogeheten werfplaatje en is afkomstig van de laatste Berlikumer
praam. Momenteel wordt deze in ere hersteld en een van de mensen die enthousiast meewerkt aan
de restauratie is Frans de Boer. Hij meldt trots dat de praam nu weer als nieuw is. “Nog wat kleine
dingen en een goede verfbeurt en hij is af.” Om het geheel compleet te maken is men naarstig op
zoek naar een werfplaatje als op de afbeelding. Volgens De Boer moeten er in Berltsum nog wel
van zulke plaatjes zijn. Wie de restaurateurs verder kan helpen kan contact opnemen met Frans de
Boer, telefoon 0615843199 of e-mail fdeb009@hotmail.com.

Is er iemand die Frans de Boer en zijn ploeg blij kan maken?

Opbrengst collecten
(logo maag-lever-darm stichting, zie bijlage)
€ 1038,- voor de Maag Lever Darm Stichting
De Maag Lever Darm Stichting heeft in de collecteweek van 18 t/m 23 juni in Berltsum/Wier
€ 1038,- opgehaald.
Dit jaar stond de collecte geheel in het teken van darmkanker. Darmkanker komt veel voor. Na
borstkanker is het de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Bij mannen staat
prostaatkanker op de eerste plaats, gevolgd door longkanker en darmkanker. Darmkanker is één van
de best behandelbare vormen van kanker, mits de diagnose in een vroeg stadium gesteld wordt. Het
geld dat wordt opgehaald, stelt de MLDS in staat wetenschappelijk onderzoek te financieren en
voorlichting te geven.
Zonder de bijdrage en inzet van gevers en vrijwilligers is dit onmogelijk. De Maag Lever Darm
Stichting wil iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de collecte bedanken voor de inzet.
Mocht u de collectant gemist hebben, dan kunt u uw bijdrage storten op giro 2737 t.n.v. Maag
Lever Darm Stichting te Amersfoort.
Opbrengst Anjercollecte 2012
Stichting Welzijn Middelsee en de gemeente Menameradiel hebben ook dit jaar weer de bekende
collecte voor het Prins Bernhard Cultuurfonds georganiseerd. De collecte heeft totaal € 3.410,68
opgebracht. Alle gulle gevers bedankt voor uw bijdrage!We danken alle collectanten en
vrijwilligers voor hun inzet.
Bedrijvendag Undernimmend Berltsum Wier 13 oktober 2012
Zaterdag 13 oktober gaan van 10.00 tot 16.00 uur de deuren bij de leden van UBW open, om
dorpsgenoten, mensen uit de regio en klanten de kans te bieden “een kijkje in hun keuken te
nemen”. Ons ledenbestand kent een grote variatie aan bedrijven uit heel verschillende sectoren, dus
belooft het voor jong en oud met diverse interesses een boeiende dag te worden.
Een ruim merendeel van de leden hebben zich al aangemeld en gaan aan de slag om hen bedrijf op
een heldere, inspirerende of soms ludieke manier te presenteren. De werkgroep draait op volle
toeren om er een bijzondere dag van te maken. Er komt o.a. een kaartje waarop u kunt zien welke
bedrijven allemaal meedoen. Maar… er komt natuurlijk nog veel meer!
Het kan natuurlijk zo zijn dat het de bedrijven die nu nog niet lid zijn, begint te kriebelen. Meldt u
bij ons aan, wordt lid en draai mee op deze dag. Het lidmaatschap kost het eerste jaar € 75,- de
jaren daarop volgend € 145,-. Tevens is er een mogelijkheid om voor € 50,- extra , lid te worden
van de Commerciële Club Menameradiel.
Wij houden u de komende tijd op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen. Berltsum en Wier
bruisen van bedrijvigheid, we willen u hier graag van mee laten genieten.

Voor iedereen een mooie zomer toegewenst, met vele zon –en ontspannings uren.
Bestuur Undernimmend Berltsum Wier

De tsjerke fan WIER is klear
Hy is degelik restaurearre en de ferve is amperoan droech. It kin wer heve!
Hy is geskikt makke foar rou- en troutsjinsten, tsjinsten for elk leauwe, foar eksposysjes, foar
optredens of oarsoartige dingen lykas: yogales, skilderles, oefenromte foar koaren of muzykgroepen
ensfh. Hy is te hier en der is in bulte yn mooglik.
Op eltse sneontemiddei fan Tsjerkepaad (7 july o/m 8 septimber)
fertelt Midsieuske widdo Saske in ferhaal út of oer de Midsieuwen.
Yn har tinte njonken de tsjerke lit se ek midsieuske gebrûken sjen.
Geskikt en ynteressant foar jong en âld

Wy begjinne mei in fol en farieard simmerprogramma. Foar elkenien is der wol wat gaadliks by.
Fan herte wolkom yn de Ioannus/Janus-tsjerke yn Wier en by de widdo Saske
yn har midsieuske tinte dêrnjonken. Sy fertelt jo bysûndere ferhalen en lit jo midsieuske gebrûken
sjen.

Ioannis teatertsjerkje WIER 2012
Simmer Programma Tsjerkepaad 13.30 – 16.30 uur en inkele sneinen
14 july: Besjen restauraasje, eksposysje foto’s Harry en stimpelpost
21 july: Besjen restauraasje , eksposysje foto’s Harry en stimpelpost
Klassyk gitaar konsert Sjors Holleboom.
Gratis entree, bijdrage wolkom
28 july: Besjen restauraasje, eksposysje foto’s Harry en stimpelpost
4 aug. : Eksposysje skilderijen Norma Miedema
5 aug. : Baukje Fennema fan Ithaka: It leafdesljocht fan Norma
Fertelling/foardracht Oanfang: 15.00 oere
Gratis entree, bijdrage mear as wolkom
11 aug.: Eksposysje skilderijen Norma Miedema en ek te keap.
18 aug.: Eksposysje skilderijen Matty de Vries
19 aug.: Baukje Fennema fan Ithaka tegearre mei Matty de Vries:
‘De kleine dood’ en eksposysje skilderijen Matty de Vries
Gratis entree, bijdrage wurdt op priis steld.
25 aug.: Eksposysje skilderijen Matty de Vries
1 sept. : Eksposysje restauraasjefoto’s Harry van Bijnen
6 sept. : Offisjele iepening restaurearre Jehannes-tsjerke
7 sept. : Maarten van Rossem om 20.15 oere.

Kaarten foarút te bestellen op tel nr. 0518-471123
à 25 euro, freonen 20 % koarting
8 sept. : Iepen Monumintendei
Eksposysje foto’s restauraasje Harry van Bijnen
9 sept. : Iepen Monumintendei
Eksposysje foto’s van restauraasje van Harry van Bijnen.

Nieuws van de Vereniging De Buorren Maken We Samen
Het is al weer een aantal maanden geleden dat u iets van de Vereniging De Buorren Maken We
Samen gehoord hebt. Achter de schermen was het drukker dan in de Buorren zelf. Daar waar nog
steeds de afgeschreven straatlantaarns en de vieze palen onaangeroerd staan. De toerist fietst ook
vaak deze zomer in één adem door de Buorren, zoals u ook in het februarinummer van Op ‘e
Roaster hebt kunnen lezen. Maar er is ook goed nieuws te melden.
De Vereniging De Buorren Maken We Samen (DBMWS) heeft meerdere keren overleg gevoerd
met de gemeente en de bekende problemen onder de aandacht gebracht. Wethouder Van Asperen is
van mening dat de straatlantaarns afgeschreven zijn en er ook budget vrijgemaakt kan worden voor
de vervanging van de lelijke palen. Het College heeft hiervoor
€ 29.500,00 beschikbaar gesteld en de Vereniging DBMWS is daarmee zeer ingenomen. Hartelijk
dank daarvoor. De afgelopen maanden bereikten ons van meerdere kanten dat ook de irritante
stoepranden die zorgen voor valgevaar meegenomen moeten worden in de plannen. Deze randen
van 1 á 3 cm zijn ontstaan door de aanleg van de mooie weg in juni 2010 die door de Buorren loopt
als gevolg van verzakking na twee jaar. Steeds meer bewoners en dorpsgenoten meldden dat zij
gevallen zijn doordat de fietsbanden één van de vele randen raakten. De Vereniging neemt dit de
volgende keer mee in het gemeente-overleg. Het is handig dit meteen mee te nemen in de
uitvoering.
De bewoners hebben op 13 januari in het dorpshuis reeds kennis kunnen maken met de basisideeën
rondom verfraaiing in de Buorren. Een goed voorbeelddorp te vergelijken met de Buorren op de
beamer was Kuinre. Wietske Doldersum, Gilbert IJsselmuiden en Hieke Joostema hebben de Henric
Cranestraat in Kuinre op zaterdag 26 mei bezocht. Met Googlemaps zou u ook deze straat thuis
kunnen bekijken. Maar als u in de buurt bent met vakantie, kunt u zelf ook een kijkje nemen en de
sfeer proeven. Inmiddels ligt er een plan klaar op een behangrol van 4 meter en 60 centimeter. De
Buorren is namelijk 460 meter lang. De authentieke straatlantaarns, de donkergroene
Amsterdammertjes, de heggen en de toeristische hoek tegenover de bakker zijn meegenomen in de
planvorming. Binnenkort is er een bewonersoverleg, maar daarover volgt nog bericht. In een (veel)
eerder stadium gaven bewoners meerdere malen aan dat het huidige straatmeubilair nodig aan
vervanging toe is. Om alvast een indruk te krijgen van de basisideeën in de Buorren, ziet u drie
foto’s. Voor meer informatie en het laatste nieuws verwijzen wij u naar onze website
www.debuorrenmakenwesamen.blogspot.com
Hieke Joostema-Greidanus
De Buorren Maken We Samen (secr.)
Drie foto’s van de bezochte Henri Cranestraat in Kuinre:
Op deze foto ziet u dat in Kuinre dezelfde grijze vierkante stenen zijn
gebruikt dan in de Buorren passend bij de rode steen van de weg. Om de
Henric Cranestraat te verfraaien zijn er groene Amsterdammertjes
gebruikt al dan niet met een gewoon ketting. De authentieke
straatlantaarns die door veel bewoners zijn aangegeven, sieren het

straatbeeld. Het is de kunst deze straat in Kuinre op een goede manier toe te passen en uit te voeren
in de Buorren.
De historische woning komt nog mooier uit als er een passende
straatlantaarn bij staat. De heggen, het groen op de bodem maken en
de boom maken deze straat heel aantrekkelijk voor toeristen. De
straatlantaarns blijven ook in het nieuwe plan op dezelfde plaats
staan.

Een enkele lindeboom geeft hoogte en meer groen aan in deze straat.
Deze lindeboom is niet dominant, omdat deze geleid door draden en
twee palen als steun. Een paar accenten van deze lindebomen zou
ook heel fraai staan in de Buorren, in combinatie met de
straatlantaarns, het groen op de bodem, de heggen en de
Amsterdammertjes. Natuurlijk in overleg met de bewoners en ondernemers.

Nieuws van Basisscholen Berltsum
Bezoek aan het Noord Nederlands Orkest
Op vrijdag 9 juni is groep 6 naar de voorstelling ‘Het orkest van de eeuw’ geweest van het Noord
Nederlands Orkest. De voorstelling was te zien in de Harmonie te Leeuwarden.
In de voorstelling deden de hartsvrienden Jaap en Rolf mee met auditierondes voor een
televisieshow. Jaap en Rolf zijn beide gek op muziek en willen niets liever dan samen de hoofdprijs
winnen. Maar de twee presentatoren hadden andere plannen en speelden een gemeen spelletje. Jaap
en Rolf wilden samen de top bereiken, maar hun vriendschap werd op de proef gesteld! Gelukkig
kwam alles goed!.
Het was een spannend verhaal over talent en vriendschap waarbij de kinderen klassieke muziek
konden beluisteren. De voorstelling was mooi en leuker dan de kinderen van tevoren hadden
gedacht.

Technics4U op het AMS in Franeker
Vrijdag 22 juni ging groep 7 van ‘de Fûgelsang’ naar Technics4U op het AMS in Franeker. Deze
techniekdag begon met het maken van een werkstuk; een ventilator die werkt op zonnepanelen.
Heel erg leuk! Daarna was het tijd voor het spel ‘Petje op, Petje af’. Iedereen deed enthousiast mee
en onze eigen Herman Wiersma won van al die 200 kinderen de tweede prijs! Gefeliciteerd! Na dit
leuke spel kregen de kinderen een film te zien over allerlei technische snufjes. Deze film werd
afgesloten met 7 meerkeuzevragen. Als afsluiting was er de prijsuitreiking voor de beste solar-auto
en ook die prijs ging naar ‘de Fûgelsang’!

Kinderen van groep 7 maken ventilator die werkt op zonnepanelen.
O.B.S. Lyts Libben schittert in musical “Brand”
Na 6 weken keihard oefenen was het donderdag 5 juli de dag van de uitvoering van de musical
Brand. De musical werd opgevoerd door de leerlingen van de groepen 7 en 8 van het Lyts
Libben. Het podium van it Heechhout had plaats gemaakt voor een brandweerkazerne. In die
brandweerkazerne is het een drukte van belang. En dat terwijl er bijna nooit een noodmelding
binnenkomt.
De wethouder krijgt het vermoeden dat de brandweer niet geheel efficiënt meer werkt en start een
onderzoek met een undercover inspecteur. Dit levert hilariteit op, want alle mensen die vanaf dat
moment de kazerne bezoeken worden er van verdacht de undercoverinspecteur te zijn. Deze
personen worden zo snel als mogelijk de zaak weer uit gebonjourd. Dus ook de band en de catering
voor het afscheidsfeest van de commandant van de brandweer. En dat was natuurlijk niet de
bedoeling.
Al snel blijkt tijdens dat onderzoek dat de brandweerlieden in de kazerne, tijdens de werkuren, er
een tweede bedrijfstak op na houden: hondentrimsalon, autogarage, verhuurbedrijf, sporten, bingo
middagen voor de bejaarden en ga zo maar door.
Slechte tijden voor de brandweer breken aan want de uitslag van het onderzoek zal zorgen voor
dreiging tot sluiting van de brandweerkazerne.
Dan komt de redding uit een heel onverwachte hoek. De vrouw van de wethouder is in hoge nood!!
Haar kat zit in de boom. En de reddingsactie door de brandweer, is het keerpunt in het verhaal en
dan zijn we gelukkig weer in goede tijden aanbeland.
De musical heeft de nodige humor en swingende liedjes. De leerlingen van groepen 7 en 8 weten
het schitterend uit te voeren. Het decor, licht en kleding maken het geheel af! Een pracht van een
uitvoering en een schitterend leuke activiteit om op deze manier het jaar met elkaar af te sluiten.
Jeanet Terpstra

K.B.S. de Fûgelsang schittert in de musical “Spitsuur”

Vanaf april is groep acht bezig geweest onderleiding van meester van der Bij om alle teksten te
leren. Volgens de dames ging dat moeizaam bij de heren. Juf Wietske uit groep zeven heeft ze
geholpen bij de danspasjes. Nu mochten ze het gaan spelen voor de kinderen van groep 3 tot en met
groep 7 van de Fûgelsang.
'Spitsuur', zoals de musical heet is een talentenjacht, maar niet helemaal zoals we die van televisie
kennen. Er komen verschillende talenten naar voren. Zoals Rosalie die zingt, wat haar ouders
naderhand ook nog even doen.. 'Ik ben de vader en ik de moeder van Rooooosalie'. Een aantal
anonieme gedichten van leerlingen van de Fûgelsang. En Eddy en Freddy, die met de hele zaal
bingo wilden gaan spelen, waar uiteindelijk niets van gekomen is. Zo ging het maar door, met dansjes,
snotterige snotlappen en een quiz. Tot slot zongen ze het Spitsuurlied. Een lied dat ging over dat

niemand beter, niemand slechter, niemand mooier, niemand knapper is zoals eerder in de musical naar

voren kwam. Na de musical ging iedereen zich omkleden. Het lied 'Spitsuur' kwam uit de
kleedkamer vandaan. Brecht Kemper, Caroline Vink, Hester Zijlstra, Sjanne Schiphof, Marijke
Plekkringa, Margriet Miedema vertelden dat het gister met de generale veel rommeliger ging. 'Het
ging vandaag veel beter'. Er werden hier en daar wel een paar zinnetjes omgedraaid. Maar ach, wat
maakt het uit. Er werd rijkelijk met deodorant gespoten. 'Mag ik ook even. Ja en ik ook'. ‘Vanavond
nemen jullie je eigen deodorant maar mee, want anders is hij straks leeg' riep Caroline Vink. Met een
grote glimlach vertellen de kinderen dat ‘s avonds ouders, broers en zusjes, opa's en oma's komen kijken.
'Het ging vanmorgen goed, dus ze hebben het volste vertrouwen in vanavond'.
Voor het gehele verhaal kunt u kijken op onze website www.berlikum.com

Ilona Wetting

Groep 7 en 8 van O.B.S. Lyts Libben in de musical “Brand”

Groep 8 van K.B.S. De Fûgelsang in de musical “Spitsuur”

45 Jaar werken en nog steeds tevreden met de baas
Voor veel schoolverlaters van nu niet te begrijpen. Maar in 1967 gingen de werkgevers naar de
middelbare scholen om daar naar schoolverlaters te zoeken die bij hun bedrijf konden passen. Zo
kwam Dirkje de Vries, via meester Ulbe van Houten, voor het eerst in contact met de heer K. van
Dijk Dzn, de pake van de huidige eigenaar van AGRA-Totaal in Berltsum.
Dirkje de Vries was niet gelukkig op school, maar wel een heel toegewijde schoolverlater. Vanaf de
eerste dag dat het schooljaar was beëindigd ging ze in de Bûterhoeke in Berltsum aan het werk bij
Van Dijk’s kunstmest en fouragehandel; telefoon aannemen, rekeningen schrijven en inboeken, en
allerlei ander voorkomende kantoorwerkzaamheden. Rekeningen werden allemaal met de hand

geschreven en verwerkt met grote ponsmachines. Het is dan 2 juli 1967. Dirkje wordt begeleid en
opgeleid door Germ Schiphof en de heer Faber. In die tijd gingen het kantoorpersoneel van Van
Dijk niet tijdens het werk koffiedrinken. Ze gingen naar huis om bij moeder de vrouw een bakkie te
doen. Voor Dirkje was thuis in St.Anne, maar dat was te ver. Dirkje was dan ook een trouw
bezoekster bij Durk en Djoke Herrema die naast het bedrijf woonden (het mooiste plekje in
Berlstum aan de 11-stedenroute). De eerste keer dat ze bij Djoke kwam was wel bijzondere
ervaring. “Ik dacht: “Wat een bijzondere vrouw”. Ze kunnen het nog steeds goed met elkaar vinden.
Maar Dirkje heeft intussen ook veel levenservaring en kan bijzonder smeuïg vertellen over haar
vakanties in Griekenland en Turkije. Zo mooi zelfs dat ooit ook “De Telegraaf” hierin
geïnteresseerd was. Dirkje houdt van gezelligheid. Maar de Griek die haar achterna was gereisd kon
wel in Amsterdam blijven en overnachten bij het Leger des Heils. Het is nu 45 jaar geleden dat ze
bij Van Dijk kwam werken en Dirkje mag van een bijzondere daad spreken wanneer alleen zij kan
zeggen dat ze voor vier generaties Van Dijk de boekhouding heeft bijgehouden. Ze heeft de
afgelopen twee jaar ook de boekhouding van het autobedrijf van Douwe van Dijk gedaan. Degelijk
en op haar eigen manier. In deze periode heeft ze de groei van het bedrijf meegemaakt. Hierbij werd
ook de administratie steeds omvangrijker. Toen ze begon, ging alles met pen en papier en
typemachine. Daarna kwamen de computers. Dirkje moest zich ermee redden en dat deed ze op
haar eigen manier. Maar factureren was bij haar in goede handen. Zij was het die met de grote
Burroughs factureermachines kon werken. Tegenwoordig praten we over digitale databestanden,
maar voorheen had Dirkje de gegevens van alle klanten in haar hoofd. Ze was een lopende database
en daarbij een betrouwbare werknemer. In die tijd werden door klanten de rekeningen vaak contant
betaald, waarbij de betaling werd afgehandeld met het uitdelen van een sigaar of sigaret. Toen Van
Dijk achttien jaar geleden een gedeelte van de boerenhandel overdroeg aan de firma Pars, betekende
het ook dat een stuk administratie bij Van Dijk verdween. Maar zoals dat in een sociale paragraaf
bij overdracht van gerenommeerde bedrijven betaamt, betekende dit geen ontslag voor Dirkje, maar
zorgde Van Dijk dat Dirkje kon werken voor twee werkgevers. Pars in St.Anne en AGRA-Totaal in
Berltsum. Ooit was Dirkje de jongste, maar nu behoort ze tot de oudste generatie in het bedrijf. Het
betekent voor Dirkje dat ze steeds vaker te maken krijgt met veranderingen. En veranderingen
kosten inspanning. Maar Dirkje gaat door, wat haar betreft tot haar vijfenzestigste! De jongere
generaties ziet ze nu als haar voorbeeld. “Maar ik ben niet de enige die hier zo lang heeft gewerkt
hoor; ook Durk Herrema en Foppe Smits hebben hier lang gewerkt. Al zijn we verschillend, we
accepteren elkaar zoals we zijn. We werken in een servicegericht bedrijf met goede sfeer en
onderlinge verstandhouding. Deze jubileumdag had ik wel verwacht maar niet op deze manier. “
Dick

Dirkje de Vries

Alle zestien deelnemers geslaagd voor examen Streetlevel 1 & 2
Zaterdag 30 juni jl. zijn er in Berltsum weer de examens van Streetlevel 1 & 2 gehouden.
Zestien kinderen hebben het examen afgelegd. Na een uur van inspanning en beraad van de jury
konden alle kinderen zich Streetdefense leveler 1 en 2 noemen.
De kinderen moesten verschillende technieken presenteren aan de jury, van stoten en trappen tot
bevrijdingen uit diverse klemmen.
Ook het sparren aan het einde van het examen werd met veel enthousiasme uitgevoerd.
Al met al hebben de kinderen een hoogstaand examen gedraaid en dat werd door de initiator van
Kidsstreetdefense Nederland nog eens benadrukt. Hij was zeer onder de indruk van al hetgeen de
kinderen lieten zien.
Aan het eind werden de certificaten van Streetlevel 1 en 2 uitgereikt en kon iedereen terugzien op
een zeer geslaagd examen.

De geslaagden

AGENDA
Kerkdienst Kruiskerk
22 juli 2012 09:30
Oud-papier Berltsum
3 augustus 2012 18:00
Grofvuil Berltsum
17 augustus 2012
Inloopspreekuur Berlikumer Belangen
't Heechhout
3 september 2012
Klein Chemisch Afval, Berltsum
7 september 2012
Oud-papier Berltsum
7 september 2012 18:00
Inleveren kopij Op 'e Roaster
11 september 2012
Rideldei: gezamenlijke korpsen
gebouw De Klinker
15 september 2012 12:00
Grofvuil, Berltsum
21 september 2012
Straatkaatsen TDF
23 september 2012
opgave via info@tdf-berlikum.com
of nummer 0612479030
Bond van de Wapenbroeders
Zaal Kruiskerk
28 september 2012 20:00
Berltsumer Feilingdei
29 september 2012

25 jaar notaris Koelmans te Berlikum
25 jaar geleden, te weten op 25 juni 1987 is de heer Mr. Tj.J. Koelmans beëdigd als notaris te
Berlikum (thans Berltsum). De heer Koelmans was sinds 1 juli 1985 reeds werkzaam als waarnemer
op het vacante kantoor van de vorige notaris te Berlikum, de heer D. Posthumus.
Notaris Posthumus had destijds het kantoor in het pand aan de Hôfsleane 1 te Berltsum maar het
kantoor was te klein voor een normale bedrijfsvoering. Daardoor is in 1987 begonnen met de bouw
van het huidige notariskantoor aan de Hemmemawei 1, destijds aan de doorgaande weg naar St.Annaparochie. Door de jaren heen is er veel veranderd in het notariaat en in Berltsum.

Lag het notariskantoor destijds nog midden in de weilanden, inmiddels grenst het aan de achterzijde
van de nieuwbouwwijk De Hôven. Notaris Koelmans is bij diverse projecten betrokken geweest,
ondermeer bij de realisatie van het glastuinbouwgebied te Berltsum.
Inmiddels heeft notaris Koelmans diverse generaties van families aan zijn tafel gehad om akten te
passeren. Momenteel werken er zeven medewerksters bij het kantoor, waarvan de meesten meer
dan 8 jaar en allen woonachtig in de directe omgeving, zodat zij zeer betrokken zijn bij het kantoor
en goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de omgeving.
Vijf jaar geleden heeft het personeel uitgebreid gevierd dat de heer Koelmans 20 jaar als notaris
werkzaam was, in de veronderstelling dat hij zijn 25 jarige jubileum niet zou kunnen vieren omdat
destijds een notaris bij het bereiken van de 65ste verjaardag moest ophouden. Echter drie jaar
gelegen, kort voordat notaris Koelmans 65 jaar werd, heeft notaris Koelmans een kort geding tegen
de Staat aangespannen om de wet op dit punt te wijzigen.
Mede door diverse lobby's van politici is uiteindelijk geen uitspraak gekomen in het kort geding en
is de wet, ongeveer één week voordat hij gedwongen zou moeten ophouden, gewijzigd. Door de
inzet van notaris Koelmans kunnen notarissen thans tot hun 70ste verjaardag notaris blijven.
Notaris Koelmans weet nog niet hoelang hij doorgaat, maar hij heeft nog steeds veel plezier in het
vak en volgt regelmatig een cursus om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen op
notarieel gebied.

Mr. Tj.J. Koelmans 25 jaar notaris te Berlikum

Straatprijs Nationale Postcodeloterij valt opnieuw in Berltsum
Op 25 juni is de straatprijs van de Nationale Postcodeloterij opnieuw in Berltsum gevallen, in 2009
viel de Hôfsleane in de prijzen, dit jaar viel er onder een aantal bewoners van de Jan
Groenewoldwei de een bedrag van € 112.000,- te verdelen.
Op de winnende postcode 9041 EM, speelden in totaal 5 deelnemers mee, ieder met één lot.
De BMW is door 9041EM002 gewonnen. Elk lot (inclusief verdubbelaar) is goed voor
€ 25.000,-.

Gaston Starreveld (Nationale Postcodeloterij) verrast bewoners Jan Groenewoldwei met
Straatprijs.

Van schroot naar nieuwe doop.
Op 16 november 2011 werd menig bewoner van Berltsum voor het eerst geconfronteerd met het feit
dat hier in het verleden boten werden gebouwd. Dit gebeurde destijds ondermeer op de werf van de
firma Van Manen in de Bûterhoeke, nu beter bekend als de omgeving van AGRA-Totaal. Het
waren werkboten die pasten bij het vervoer van aardappelen, bieten en groenten. In de Leeuwarder
Courant van 16 november 2011 beloofde de eigenaar van een groot stuk schroot, dat dit binnen een
jaar in nieuw-staat terug gebracht zou worden tot de originele boot. De “Berltsumer pream.” Het
was de restaurateur en meester-schilder Simon van der Meulen die deze woorden sprak. En hij wist
waarover hij het had. Het heeft de restauratie van tientallen platbodems en pramen op zijn naam
staan. Samen met Frans de Boer als ijzerwerker en Watze Boersma als techneut heeft hij het
aangedurfd om een stuk oud-ijzer van de grote hoop te halen in Franeker. Van der Meulen is een
botenkenner pur sang, die in de hoop oud ijzer de lijnen zag van een klassieke “Berltsumer pream”.
De praam is gebouwd bij Van Manen, die bekend stond als een degelijke bouwer van pramen. Zoals
een goede restaurateur betaamt zijn de originele naamplaatjes van Van Manen in perfecte staat op
de boot aangebracht.
“Restaureren vind ik leuk; waar anderen stoppen zie ik vaak kansen om er toch iets moois van te
maken.” Met deze woorden begint het gesprek met de heer Van der Meulen. Hij vertelt dat hij van
alle boten die hij heeft gerestaureerd niet alleen geïnteresseerd is in het schip maar ook in de
geschiedenis van het schip. Deze interesse maakt hem een interessante gesprekspartner voor menig
botenkenner. Met Simon van der Meulen in gesprek betekent goed opletten. Als een ware almanak
vertelt hij vele anekdotes en achtergronden van Lemster-aken, pramen, schouwen en vele andere
toevallige bootjes. Zo ook deze Berltsumer pream. Dit waren relatief smalle ijzeren boten omdat ze
vooral bedoeld waren om in de kleinere sloten beladen te worden. Deze praam is de laatste die bij
Van Manen is gebouwd en die nog bestaat.
In de Leeuwarder Courant schreef hij dat de boot voorzien zou worden van een klein dieseltje.
Hierin is hij geslaagd. Het resultaat, drie trotse restaurateurs van een Berltsumer pream waar de
bezoekers van de Feilingdei 2012 van mogen genieten. Wie weet, is er een mogelijkheid om deze
pream een blijvende functie te geven binnen het project van de Stichting Voortvarend Berlikum.
DICK

Restauratie van de “Bertsumer pream”

