Lyts Libben is klaar voor de toekomst
Vorig jaar verscheen in de Leeuwarder Courant een klein bericht van de
onderwijsinspectie dat de nodige op- en aanmerkingen waren gemaakt t.a.v. van de
onderwijskundige resultaten bij Lyts Libben. Toen de redactie van “op ‘e Roaster”
navraag ging doen bleek dat ook de Leeuwarder Courant dezelfde gedachte had. Het
resultaat was een uitgebreide reportage in de zaterdageditie. Navraag bij diverse ouders
leerde mij dat diezelfde krant eigenlijk achterhaald nieuws had gebracht. Ouders en
onderwijzers hadden in goed overleg de bakens al verzet en collectief de schouders onder
een nieuwe aanpak gezet. Onder leiding van een nieuwe directrice en een aantal nieuwe
onderwijzers waaide er een frisse wind in Lyts Libben. Vanaf voorjaar 2012 is gewerkt
aan een andere aanpak en meer structuur op de school. In de tussentijd heeft de
inspectie meegekeken om in 2013 een oordeel te kunnen vormen over de stand van
zaken.
En nu is het dan zover. De schoolinspectie heeft verslag gedaan en gerapporteerd over
hun bevindingen. En net als de zon mag de school weer stralen. De school krijgt weer
een basisarrangement. Het leerplan voldoet weer aan alle eisen en wordt als “Voldoende”
omschreven. Lyts Libben doet weer goed en volwaardig mee. Met de deze beoordeling en
de introductie in het nieuwe schoolgebouw is er dan ook sprake van een nieuwe start in
een nieuwe frisse omgeving.
Wat was de weg die de inspectie heeft bewandeld om tot zo’n oordeel te komen? Er
wordt gekeken hoe elke docent lesgeeft en hoe leerlingen worden betrokken bij de
lessen. Hoe is de samenstelling van de lesplannnen, hoe worden deze uitgevoerd en hoe
vindt evaluatie plaats. Vooral de afspraken over de cyclus van planning, uitvoering,
evaluatie en aanpassing van de planning moeten strak worden nagekomen. Specifieke
zorg wordt opgenomen in de weekplanning en vormt eveneens een controleonderdeel
voor het uitvoeringsplan en vormt een onderdeel voor het inspectierapport. Daarnaast is
sprake van interne begeleiding. De interne begeleidster waakt over de zorg. Er zijn
gemiddelde programma’s maar er zijn ook kinderen met een aangepast programma.
Hierbij speelt de interne begeleider een belangrijke rol. Opvallende zaken bespreekt de
docent met de interne begeleider. Vervolgens worden door directrice en interne
begeleider analyses en trends vastgesteld op basis van alle toetsen die in een jaar
plaatsvinden.
Als bijvoorbeeld blijkt dat de woordenschat van leerlingen onder het gemiddelde scoort,
moet dit in de schoolplannen worden meegenomen. De schoolinspectie zal uiteindelijk de
vraag stellen: wat ga je hier aan doen of wat heb je hier aan gedaan? Hierbij is dus
inzage geweest in de toetsresultaten, analyses en leerplannen.
Zoals Marianne Vijftigschild als locatiedirectrice het verwoord: Het huidige systeem is wel
veel papierwerk maar wel noodzakelijk omdat er een bijzonder goede inzage moet zijn in
plannen en effecten.
Wat hebben de kinderen hiervan gemerkt? Er is op school meer structuur en er zijn meer
regels. Vooral het gestructureerd werken heeft geleid tot orde en regelmaat. Hierdoor
ontstaat rust waardoor bij kinderen vertrouwen ontstaat. In onrustige situaties zijn
kwetsbare kinderen vaak de dupe. Tegelijk is het ouders opgevallen dat kinderen nu
rustiger en geregelder met elkaar omgaan.

Binnen de school merk je de veranderingen door toepassing van andere roosters.
Wanneer gekozen wordt dat kinderen geconcentreerd moeten werken, dan geldt dit voor
het lesprogramma in alle klassen. Er ontstaat dus collectieve rust in het schoolgebouw.
Wat uitdaging betreft is dit plezierig voor de kinderen. Ook in het nieuwe schoolgebouw
blijft deze manier van werken gehandhaafd.
Dat de nieuwe aanpak effect resulteert, mag blijken uit de plaatsingswijzer van de Citotoets. Er is nu meer uitstroom op Havo-nivo en potentieel VWO-nivo. Hoe ziet de
toekomst eruit? Leerkrachten spelen een belangrijke rol. Professionele scholing moet op
peil blijven. Directrice en onderwijzers hebben de plicht om eigen scholing op peil te
houden. Zo’n traject maakt samen sterk. Samen zicht hebben op kwaliteit, zien hoe er
lesgegeven wordt, regelmatig toetsen, Cito-toetsen en evaluatie van methodes.
De huidige directrice is een bouwer zoals ze het zelf beschrijft. Ze zal haar taak volgend
jaar overdragen. En hoe dan verder?
Het huidige resultaat hangt niet alleen van mij af en wordt gedragen door het gehele
team dat een verantwoorde toekomst tegemoet gaat. Er staat volgend jaar een heel
goed team. Daarnaast heeft het bestuur heel goed meegelopen en meegekeken en weet
precies wat er nodig is.

Ik jou de pin troch
Douwe Reitsma is de naam. Heit van Amarins en Erryn en echtgenoot van Nanet.
Reeds 44 lentes jong en geboren in het oude Diaconessen ziekenhuis te Leeuwarden.
Opgegroeid als Bilkert en verdwaald in zijn oude favoriete stapplaats. Na Leeuwarden,
Sint Anne, Leeuwarden, Sint Anne, Leeuwarden en dan, door gebrek aan huurhuizen in
Sint Anne, beland in Berltsum. Sinds juli 2012 op de Meseame een huis gekocht. Nanet is
een echte HEMA-Ma en ikzelf ben vestigingsmanager bij Grando Keukens in Leeuwarden
(betaalbaar design is helemaal mijn smaak).
Sport is altijd een rode draad in mijn leven geweest. Gymnastiek, kaatsen, voetbal,
handbal, kotsjetippelen, honkbal, spinnig, wielrennen (3x Elfstedentocht), wandelen,
zwemmen, poweryoga, volleybal, squash en fitness geven aan dat competitieve

adrenaline door mijn aderen stroomt. Helaas bezit ik ook een negatieve eigenschap en
dat is dat ik slecht tegen mijn verlies kan. Het verliezen is dan ook iets wat ik jongere
kinderen graag leer om ze weerbaarder te maken. Door mijn sociale betrokkenheid, als
sponsor van de tennis-, kaats- en voetbalvereniging door Grando Keukens en de vraag
van de penningmeester van SC Berlikum om bestuurslid te worden, ben ik nog verder
‘Hundtsje’ geworden. Bij het bestuurslidmaatschap komen ook een paar commissies om
de hoek. De commissies waarin ik veel nieuwe mensen heb leren kennen zijn de
sponsorcommissie en kermiscommissie. Vanuit het bestuur ben ik verzeild geraakt in het
organiseren van de Unive voetbaldagen 2013 bij SC Berlikum afgelopen meivakantie. In
de Kermiscommissie organiseren we het hele aanbod van de Berltsumer Merke.
Vanuit het oogpunt dat ik daarin zit namens SC Berlikum hebben we gedacht een nieuw
voetbalkampioenschap te organiseren op 20 juni 2013 op de velden van SC Berlikum. Dit
wordt het kampioenschap van Noordwest Fryslân voor 7 tegen 7 teams van 1e
elftalspelers uit de regio Noord West Fryslân. Hiervoor hebben we 20 verenigingen
benaderd en hebben zich 10 teams aangemeld. Het toernooi begint om 19:00 en de tent
is open met muzikale verrassing. Voor zover de Berltsumer Merke.
Wat me verder aanspreekt is de vele vrijwilligers die zich in allerlei verenigingen en
organisaties inzetten, dat vind ik hartverwarmend. Ga zo door! Wat mij tijdens mijn
jeugd altijd bij is gebleven is het 8-kamp tijdens het dorpsfeest waarin straten 3 dagen
lang tegen elkaar strijden tijdens bijzondere en gekke spelen. Misschien iets voor ons
dorpsfeest volgend jaar?
Ik jou de pen hjirby troch an ……..de volgende vrijwilliger.

Berltsumer jeugdtoaniel makket furoare op
provinsjaal nivo
Oan ‘e tafel mei in pear grutske froulju fan it jeugdtoaniel yn Berltsum. It binne de
susters Jantien en Ant Hoekstra. Sy binne as regisseurs mei-ferantwurdlik foar in grutte
sprong fan ‘e Berltsumer jeugd op it gebiet fan toaniel. Sy jouwe oan, wy binne meiferantwurdlik omdat der hiel dúdlik in groepsbarren is mei in groepsferantwurding.
It Berltsumer jeugdtoaniel is as ûnderdiel fan de toanielferiening “Elts syn Rol” twa jier
lyn út ein set. Likegoed begelieders as spilers hiene fan it begjin ôf de latte heech lein.
Under it motto “Jo moatte je bêst dwaan om wat te berikken”, freget dit dan ek
dissipline fan ’e jeugd.
De toanielferiening is oansluten by de STAF (Stichting Amateurtoaniel Fryslân). It is wol
dúdlik dat dizze jongeren ambisjeus binne. It twadde jier hawwe se harren oanmeld om
beoardield te wurden troch in deskundige sjuery fan ‘e STAF. De beoardieling wie
bedoeld om krityk binnen te heljen om dermei de kwaliteit foar in folgjend optreden te
ferbetterjen.
Nei ôfrin fan it toanielseizoen, is der altiden in slotjûn fan’e STAF wêrfoar ‘t alle
dielnimmende ferienings útnoege wurde.
Sa kaam der ek in telefoantsje by Jantien en Ant om ek oanwêzig te wezen op dizze
slotjûn yn de Lawei yn Drachten yn maaie fan dit jier
Yn syn ynlieding hie de foarsitter fan ’e STAF, Jelle ter Wal al oanjûn dat der dizze jûn
wat bysûnders te rêden wie en dat er dan ek in bysûnder wolkom wie foar in pear
minsken dy’t harren bysûnder fertsjintlik makke hiene.
Yn ’e rin fan ‘e jûn waard it dúdlik dat it jeugdtoaniel fan Elts syn Rol de bysûndere status
wie. It oardiel fan’e sjuery wie sa posityf dat se direkt promovearrren fan de tredde
klasse nei de “By Utstek Klasse”. Dit betsjut dat se de twadde en earste klasse oerslaan.
In grutte sprong, mei grut respekt foar alle dielnimmers mar wat ek ferwachtings
opwekket.
Under it petear fertelt Jantien dat de sjuery ek gebrûk makke hie fan ’e resinsje yn Op ‘e
Roaster. Dit wie dan wer in graadmjitter hoe de bisikers it stik beleefd hiene.
De sjuery hie by de oardielsfoarming in hiel soad fragen steld oan spilers en
begelieders. Sa as: Wy seagen dit, wêrom hawwe jimme dit sa oanpakt?” Hjirby gong it
om de oanklaaing, it dekor en ferljochting en de “mise en scene”
Jantien en Ant bringe ûnder it petear noch ris nei foarren dat harren doel wie om
reaksjes fan bûtenstanders te hearren. Berltsumers hiene in hiel soad positive reaksjes
jûn, mar de langst nei ynhâldlike krityk bleau oerein. It beoardieljen troch de STAF wie
dus op ’e lêste jûn. It wie net de beste jûn, sa jouwe se oan. It wie dy dei it twadde
optreden en de bern wiene wol wat wurch.
Yn ‘e resinsje wie de sjuery foaral te sprekken oer de flugge wikselings op it toaniel en it
gebrûk fan in beheind oantal kleuren.
Hegere klasse…, en no? Wy gean gewoan troch wêr’t we mei dwaande binne. Wat goed is

goed en de beoardielings wurde as opbouwend ûnderfûn.
Fan de start fan in nij stik ôf binne wy al mei in lytse groep staf yn oerlis. Dingen dy ‘t je
yn ‘e holle hawwe mei elkoar diele, wy hawwe in passy.
Is it dreech om as susters sa tichtby mei elkoar te wurkjen? Wy binne ek mekoars
klankboerd. Jantien is de regisseur en Ant is foar de organisaasje. Ferskil fan ynsichten
wurde bûten it toaniel besprutsen.
Dit is de twadde kear. Sa hawwe se leard dat se saken út hannen jaan moatte. Sa binne
dit jier de klean troch oaren makke en is de opset fan it dekor út hannen jûn. Hjirmei
binne de dames by in bysûnder punt oankommen; it behelle resultaat is hiel dúdlik in
priis dy’t foar rekken komt fan alle dielnimmers en begelieders. Hjirby is foaral de stipe
fan de âlders hiel belangryk. Mar foaral lof foar de bern. Entûsjasme, it flot ynstudearjen
fan ‘e teksten en de dissipline. Der wie in grutte ienichheid yn ’e groep werby ‘t de âldere
soarch hie foar de jongere. Foar dy jongere is it sa no en dan bêst yngewikkeld. Mar der
is ferlet om te groeien en se wolle dan ek hieltyd mear feedback. Se binne ambisjeus.

Wat is it geheim fan dizze begelieders? Wy kinne noch mear nei de jeugd lústerje. It
folgjende stik moat noch better passe yn harren belibbingswrâld. Se wolle noch mear
belibbing en emoasje. Se wolle de seal stil krije mei harren spyljen. Hoe natuerliker, hoe
moaier. Dit wie in belangrike stap en in oerwinning fan toanielspilers en begelieders. It
smakket nei mear!

Durk Dijkstra ‘foarbêst op’ met jubileum kaatsrevue
Een groots historisch moment en een sportieve mijlpaal op deze bijzondere dag voor ons
dorp met de lang verwachte start van het jubileumweekend van Kaatsvereniging
Berlikum. Dit met onder meer vanavond de presentatie van het jubileumboek over 125
jaar georganiseerd kaatsen in Berltsum waarin tal van historische feiten aan de orde
komen en alle facetten van het kaatsen die in Berltsum een rol spelen en gespeeld
hebben. Hiermee is de avond echter beslist niet ten einde. Hierna volgt een heuse
kaatsrevue geschreven en geregisseerd door Durk Dijkstra waarin op ludieke wijze de
geschiedenis van het kaatsen in Berltsum treffend wordt uitgebeeld met ondersteuning
van zang en spel. Hiermee tevens voortbordurend op een welhaast eeuwenoude traditie,
want bij meerdere jubileummomenten in de Berltsumer kaatsgeschiedenis vervulde de
revue een prominente rol, zoals in het vanavond gepresenteerde jubileumboek zal zijn
terug te lezen!

Waar wij de afgelopen decennia landelijk worden overspoeld met grootschalig opgezette
musicals met de nodige financiële middelen zoals ‘Soldaat van Oranje’ en bijvoorbeeld
‘Sister Act’, daar mogen wij ons regionaal gelukkig prijzen met onze eigen musical- en
revueschrijver en regisseur Durk Dijkstra, die met iets beperktere middelen en met
plaatselijke enthousiaste acteer- en zangtalenten voor een onderhoudende voorstelling
moet zorgen. Kenmerkend in al die geschreven en meesttijds zelf geregisseerde
‘pareltjes’ van zijn hand, is de goed getimede afwisseling van muziek en sketches,
gelardeerd met humor, spitsvondigheden en een vleugje ernst. Onderhand staat er
overigens al een indrukwekkend oeuvre op zijn naam. Toen de vraag vanuit de
kaatsvereniging voorbij kwam om middels een revue de kaatsgeschiedenis van Berltsum
uit te beelden, was dit voor Durk het sein om zijn creativiteit weer eens aan te spreken.
“Ik ha sels nea net safolle oan it keatsen meidien, mar mei wat fantasy en wat stûdzje
fan de keatsskiednis fan Berltsum kom je al in hiel ein. Dat is it wichtigste by it
skriuwen: In sûne poarsje fantasy!” En ook Durk zijn muzikaliteit komt niet van ver want
zijn vader zat in een ver verleden in Minnertsga bij een orkestje genaamd ‘het Strijkje’.

Durk Dijkstra zijn creativiteit in schrijven en muziek maken staat overigens weer geheel
in contrast met zijn beroep als Medisch Analist. Een professie die hij al vanaf 1977 in het
MCL van Leeuwarden uitoefent. Ogenschijnlijk voor een leek dan ook een vakgebied
waarbij voorschriften en protocollen de grenzen van de werkruimte bepalen. Wellicht is
voor Durk het schrijverschap en de muziek daarom ook een welkome uitlaatklep waarin
hij veel van zijn creativiteit kwijt kan. De gitaar had reeds van jongs af aan zijn
belangstelling en het begon allemaal met de welbekende ‘ukelele’. Onfatsoenlijk gezegd
een aanstekelijk klinkende ‘mini gitaar’. Vele andere gitaren zouden nog volgen en op
zijn achttiende was er de oprichting van zijn eerste muziekbandje ‘Talli Ho’, oftewel:
‘Verzamelen’. Een bandnaam die nu overigens door de band van Leo Faber en consorten
uit Berltsum en omstreken weer wordt gebruikt.

Hierna ook zijn toetreding tot de gospelgroep ‘De Bliid Boadskip Sjongers’, waar Durk op
zijn gitaar en basgitaar voor de muzikale omlijsting zorgde. Dit was tevens ook de

omgeving waar zijn eerste zelfgeschreven musical ontstond. “Yn 1984 bestienen wy tsien
jier as gospelgroep en doe moast der ek wat barre fansels. Wy hawwe dêr oer neitocht
en doe hawwe se my frege om in musikal te skriuwen.” Dit was de aanzet tot veel meer
schrijven en vanaf dat moment werd er vaker een beroep op zijn schrijftalent gedaan.
Maar niet alleen schrijven, ook het acteren ging hem goed af gezien zijn rollen in de
openluchtspelen van Minnertsga en Dronrijp, waarbij vooral de komische rollen op zijn lijf
geschreven waren. Het schrijven vervolgde zich in de loop van de jaren en met drie
musicals voor de gospel, maar liefst viermaal een Nieuwjaar revue en recentelijk het nog
vers in het geheugen staande “De Profeet” voor de PKN gemeente van Berltsum, heeft
Durk Dijkstra inmiddels een indrukwekkende palmares opgebouwd! En dan nu, zoals
eerder gememoreerd, het verzoek vanuit de jubilerende kaatsvereniging. “Ik krige de
fraag al trije jier lyn mar der moat earst wat druk op stean. Ik bin pas yn desimber
foarich jier begûn mei it skriuwen en dat is altiden in hiel proses. Earst rin ik der wat mei
om, tink der oar nei en as ik wat in byld krij dan giet it echte skriuwen los. Mar as ik dan
ien kear oan de gong bin reitsje ik meastiids yn in “flow” en krij hieltyd mear nije
ideeën.”

Het is uiteindelijk een revue geworden met
liedjes en sketches. Deels gebaseerd op feiten
maar vooral de fantasie speelt een hele grote
rol. “Skriuwen is foar in grut diel fantasy,
kreatyf wêze yn de holle. It hoecht yn dizze
keatsrevu net allegear korrekt te wezen, want
dêr is it boek foar.” Daarbij is ook humor een
belangrijk bestanddeel in zijn werken maar ook
enige ernst ontbreekt niet. Vanavond is er ook
ruimte voor opmerkelijke dorpgebeurtenissen
en zelfs het wereldgebeuren krijgt zijn plek in
het stuk. “Mar der barre ek unferwachte
foarfallen, dy’t de minsken net ferwachte sille.”
Dus samengevat de geschiedenis van de
kaatsvereniging en de wereldse
beslommeringen van die tijd meegenomen in
de jubileum tijdspanne, vormen de rode draad
in het verhaal van deze revue. “It mei nea
kwetse, mar it mei wol prigelje en de humor
mei skerp wêze.” In de afgelopen maanden is
dan ook al volop geoefend en in zijn duobaan
van schrijver en regisseur maakte Durk het gehele proces intensief mee. In de laatste
fase nog even de puntjes op de ‘I’ en met een goed gevoel toeleven naar het grote
moment van de daadwerkelijke revue uitvoering. De opluchting was er al met het
afronden van het schrijven van de revue en eindelijk is het grote moment dan bijna daar.
Het belooft in alle opzichten een prachtige avond te worden in Sans Souci en, in het
verlengde daarvan, een vliegende jubileumstart met een ‘uitgelezen’ programma. Een
uniek boekwerk met tal van nieuwsfeiten gevolgd door een inventieve en luchtige
interpretatie van al dat geschrevene in de vorm van die ‘magische revue’, een
dorpsvermaak ‘op de planken’ van weleer vol van talent uit eigen dorp dat nooit mag
verdwijnen!

Berltsum zeer succesvol op Fries Kampioenschap turnen
in Makkum: Twee Fries Kampioenen én een hele mooie
2e plaats!
Meldden we eind april al heel trots dat 3 van onze turnsters door waren naar de Friese
Kampioenschappen, vandaag hebben juf Iris en haar twee hulp trainsters Lisanne en
Evelien een supermooie beloning gekregen voor hun inzet en enthousiasme: maar liefst
twee Fries kampioenen én een hele mooie 2 e prijs! Grandioos mogen we wel zeggen.




Lianda Roorda is Fries Kampioen in de instap klasse, niveau 12
Iris Jasper is Fries Kampioen in de pupillen 1, niveau 12
Rigt Osinga won de 2e prijs in de pupillen 1, niveau 12

De meiden hebben super goed hun best gedaan, dat moge duidelijk zijn. Vanaf de
tribune was ook duidelijk te zien dat ze heus wel nerveus waren maar dat ze vooral ook
ontzettend veel plezier hadden. Top!
Het wachten op de prijsuitreiking was erg spannend want iedereen voelde wel dat we
kans maakten om met een prijs terug te keren naar Berltsum. Toen het eenmaal zover
was, en bleek dat we zowaar twee Fries Kampioenen én een 2e prijs hadden
binnengesleept, barstte het gejuich op de tribune los. Wat een geweldig gebeuren! En
wat fantastisch dat er zoveel supporters mee waren gekomen om de meiden te
ondersteunen. Het kampioenschap werd afgesloten met het zingen van het Fries
volkslied, een bijzonder ‘kippenvel-momentje’.
Terug in Berltsum mochten de prijswinnaars (alle drie) samen met de trainsters in het
treintje van Oranje Nationaal een ereronde maken door het dorp. Prachtig om te zien hoe
ze genoten van deze mooie rit. Meiden, van harte gefeliciteerd met dit geweldige
resultaat. We zijn super trots!
Het bestuur van Gymnastiek Vereniging Berlikum

It Berltsumer Runtsje 2013
De organisatie van de wielerronde "It Berltsumer Runtsje" is vanaf januari al druk bezig
met de voorbereidingen voor de editie van 2013. Dit jaar wordt de wielerronde op
zaterdag 22 juni georganiseerd. De succesvolle ervaringen en positieve geluiden van de
vorige editie hebben gezorgd voor voldoende input om ook de wielerronde voor 2013 tot
een succes te brengen.
Voor de komende ronde zijn er een aantal nieuwe ontwikkelingen ingepast. Om het
geheel te doen slagen heeft de organisatie een beroep op de plaatselijke ondernemers in
de vorm van sponsoring gedaan. Dit om de begroting sluitend te krijgen. Er wordt dit
jaar gestreefd naar een groter deelnemersveld. In samenhang met W.V. Snits zal er veel
promotie voor "It Berltsumer Runtsje" worden gemaakt.
De ronde moet zo aantrekkelijk mogelijk worden gemaakt voor de renners, qua
aankleding van het evenement, het parcours, maar ook wordt er dit jaar gestreden om
diverse premies en zelfs 3 verschillende truien. De gele trui is voor de winnaar, de
groene trui voor de renner met de meeste punten en de rode trui voor de strijdlustigste
renner van het peloton. Het evenement wordt ondersteund door een groot aantal
sponsoren, tevens gaat een percentage van de sponsorgelden naar het goede doel KIKA.
Tijdens en na de wielerronde is er veel aandacht voor Rinsma voor Remco, het fietsteam
wat op 23 Mei de Alpe dHuez heeft beklommen en zoveel mogelijk geld heeft ingezameld
voor de KWF Kankerbestrijding, en zal de cheque met het totaalbedrag worden
overhandigd aan de KWF. Ongetwijfeld zullen hier veel betrokkenen bij aanwezig zijn.
Al met al een spectaculaire wielerronde dit
jaar. De organisatie verwacht veel
publieke belangstelling. "It Berltsumer
Runtsje" op zaterdag 22 juni begint om
19:30 uur.
Oproep aan bewoners Hôfsleane,
Bitgumerdyk, Slikkeleane en de
Mulseleane!
De start van "It Berltsumer Runtsje" zal
plaatsvinden aan de Hôfsleane nabij
Berlingastate, vervolgens fietsen ze naar
de Bitgumerdyk, Slikkeleane, Mulseleane
en weer terug op de Hôfsleane. Omdat
veiligheid erg belangrijk is, vragen wij aan u om deze straten autovrij te houden en
zoveel mogelijk achter het rood/witte lint te blijven, denk hierbij ook goed om uw
kinderen. Plotseling oversteken is erg gevaarlijk.

Musical groep 8 Fûgelsang
Heeft u wel eens gebarbecued met zo’n 100 personen? De familie Breedveld in de
musical PLEXAT wel! En dit willen ze graag deze keer voorkomen. Dit keer gaan ze met
z’n vijven barbecueën…Maar de broertjes Koen & Koentje nodigen al snel het hele
voetbalteam uit, moeder Ria nodigt opa met z’n vrienden uit het bejaardenhuis uit en
dochter Mariska nodigt haar hele dansteam uit. Vader Jan zegt rustig te gaan vissen
maar blijkt stiekem te repeteren in een rockband. De rockband zorgt voor een fantastisch

optreden tijdens de barbecue en zo zit ook bij deze barbecue de tuin van de familie
Breedveld helemaal vol!
Groep 8 van de Fûgelsang heeft dit verhaal op een prachtige manier ten tonele gebracht.
De tekst zat er goed in en de liedjes spetterden van het podium. Vele verborgen talenten
van de leerlingen kwamen tijdens deze musical naar boven. De prachtige make-up, de
mooie haren en de technici van het licht en geluid zorgden voor een fantastische
opvoering van de musical. Het publiek en de kinderen hebben genoten! Een mooi begin
van het afscheid van groep 8.

Schoolkaatsen in Wier
Woensdag 22 mei was het schoolkaatsen voor jongens en meisjes in Wier. Bij de meisjes
waren er vijf parturen, bij de jongens elf. Van de Fûgelsang deden mee: Stefan
Heitmeijer, Ruben Brouwer en Niels Nieuwhof. Stefan sloeg voor best op, Ruben stond
voor minst achterin en Niels stond voorin en op de boven. De eerste omloop wonnen ze
met 5-1 / 6-4 van ´de Romte´ uit Dronryp. De tweede omloop moesten ze wederom
tegen een partuur van Dronryp, ook hiervan werd gewonnen, stand: 5-1 / 4-6. De derde
omloop moest er tegen Lyts
Libben worden gekaatst. Na
´spul´ gelijk kwam Lyts Libben
op een voorsprong van 4-2.
Daarna kreeg de Fûgelsang er
weer een eerst bij: 3-4. Op een
stand van 5-3 en 6-6 werd de
wedstrijd helaas verloren maar
wel hadden de jongens de
derde prijs gewonnen! Knap
gedaan, goed gekaatst en
elkaar positief gestimuleerd.

Bij de meisjes deden mee: Froukje Kuipers, Anna Joostema en Tessa Reitsma. Tessa en
Anna stonden in het perk, Froukje verzorgde de opslag. De eerste omloop moesten ze
tegen ´de Cingel´ uit Menaam. Froukje maakte deze partij uit met een zitbal. Stand 5-2
/ 6 4 voor de Fûgelsang. De tweede omloop bleef de Fûgelsang staan en stond zodoende
al na één omloop in de finale! Het was een spannende finale tussen de Fûgelsang en Lyts
Libben. Bij de stand ´spullen´ gelijk en 6-6 sloeg Anna op en kwam er een kaats te
liggen bij de opslag. Er werd geruild van perk en opslag. Anna kon de kaats voorbij slaan
wat resulteerde in een voorsprong van 3-2 voor de Fûgelsang. Daarna werd het wederom
6-6 maar wist Lyts Libben de kaats te behouden: 3-3. Op de stand van 4-3 / 6-6 voor de
Fûgelsang werd ook deze keer het eerst behaald door de Fûgelsang. Op de stand van 5-3
en 6-2 had de Fûgelsang de opslag. De bal werd door Lyts Libben goed verwerkt in het
perk maar Anna kon de bal retourneren zodat de punten naar de Fûgelsang gingen.
Hiermee werd de eerste prijs gewonnen en konden Froukje, Anna en Tessa met de krans
om huiswaarts keren en mogen ze woensdag 26 juni naar de provinciale
kampioenschappen in Leeuwarden. Gefeliciteerd meiden!

Het fietspad Berltsum-Ried komt er!
De gemeenteraad van Menameradiel kwam op donderdagavond 30 mei voor een
commissievergadering bijeen op het gemeentehuis. Op de publieke tribune zaten de
werkgroep en enkele bewoners uit Kleaster Anjum, Berltsum en Ried. Een plan met een
lange historie. De voorzitter van de werkgroep fietspad Berltsum-Ried, Albert van der
Voorn heeft de gemeenteraad en het College bedankt voor het gestelde vertrouwen in
het plan voor een verhard fietspad tussen Berltsum en Ried. In zijn toespraak
memoreerde hij aan de stappen die gezet zijn door de werkgroep: het maken van het
onderzoeksrapport, de presentatie aan de raadsleden van het rapport met een
beamerpresentatie met treurmuziek, de goede contacten van de werkgroep leden met de
gemeente en de Provincie, de actiedag op 28 april en de fietstocht van burgemeester Van
Mourik door Kleaster Anjum. Daarna werden de procedures bij de gemeente
Menameradiel in werking gezet.
Als eerste punt op de agenda van de commissievergadering stond het fietspad BerltsumRied. Alle fracties hadden lovende woorden voor de werkwijze van de werkgroep en het
gedegen onderzoeksrapport die overtuigd werden door de noodzaak van het fietspad.

Andere raadsleden wisten uit eigen ervaring al jarenlang dat de weg Berltsum-Ried een
gevaarlijk traject was voor fietsers bij donker en afwijkende weersomstandigheden.
Uiteindelijk kwam er van de Provincie Fryslân een subsidie van € 180.000,00 voor dit
gevaarlijke fietstraject. Alle fracties stemden unaniem voor het fietspad Berltsum-Ried.
Daarmee kon dit punt als een hammerpunt naar de gemeenteraad van donderdag 6 juni:
het fietspad komt er! Ook de gemeenteraad van Franekeradeel heeft op donderdag 6 juni
voor de eerste 700 meter (afstand plaatsnaambord Ried tot bord Kleaster Anjum)
unaniem besloten dat het fietspad er komt. Burgemeester Van Mourik laat weten dat de
aanleg van het fietspad op het traject Berltsum-Ried dit jaar plaats zal vinden in
samenwerking met de gemeente Franekeradeel.
Hieke Joostema-Greidanus, secretaris werkgroep fietspad Berltsum-Ried

Onderzoek naar realisatie multifunctioneel centrum
Berltsum
Momenteel onderzoekt een werkgroep onder leiding van Stichting Berlikumer Belangen
(SBB) de realisatie van een multifunctioneel centrum in Berltsum. De Protestantse
Gemeente Berltsum (PGB), eigenaar van onder meer de Kruiskerk aan de Hôfsleane,
heeft november vorig jaar SBB hiervoor benaderd. De PGB had op grond van eigen
onderzoeken vastgesteld dat hier mogelijk kansen liggen. Door de huidige versnippering
van verschillende gebouwen (die grotendeels behoorlijk gedateerd zijn) wordt een
mogelijkheid gezien het Kruiskerkgebouw aan de Hôfsleane multifunctioneel in te zetten.
De belangstellenden (mogelijke gebruikers) zijn naast de PGB; het Groene Kruis,
dorpshuis ’t Heechhout, muziekvereniging Op Maat en jeugdsoos ’t Piipskoft. Alle
mogelijke gebruikers maken tevens deel uit van de werkgroep MFC. Daarnaast is ook een
wethouder van de gemeente in de werkgroep aangeschoven om het proces van dichtbij
te volgen en geïnformeerd te blijven.
De werkgroep is in januari gestart. Tijdens de eerste bijeenkomst is al vastgesteld dat
alle betrokken het een faire kans willen geven om tot realisatie van één MFC te komen.
Individuele plannen die betrekking hebben op huisvesting zijn dan ook stil gezet. Voor
een aantal partijen betekent het een ingrijpende verandering maar de mogelijkheden die

gezien worden zijn veelbelovend voor in feite heel Berltsum en alle Berltsumers.
Inmiddels is een uitgebreide inventarisatie van gebruik en wensen ten aanzien van
inrichting gemaakt. Het werd al snel duidelijk dat de huidige inrichting en omvang van de
Kruiskerk niet in de gezamenlijke behoefte voorziet. Inmiddels is er deskundige hulp
ingeschakeld om de geïnventariseerde wensen in een nieuw MFC uitgaande van de
Kruiskerk te realiseren. Dit proces verloopt door de externe inbreng met de nodige
ervaring voorspoedig. Zo liggen er momenteel schetsplannen die in een detailtekening
worden omgezet. De bedoeling is de detailtekening binnenkort gereed te hebben om
deze aansluitend op donderdag 4 juli tijdens een bijeenkomst aan alle Berltsumers te
presenteren. Uiteraard zal ook een beeld van de kosten voor realisatie en exploitatie
gemaakt moeten worden. Plannen maken is één maar de werkgroep heeft zichzelf als
belangrijkste eis opgelegd tot een realistische financiering van het geheel te komen.
Wanneer naar mening van de werkgroep dit aspect realiseerbaar lijkt, zal de presentatie
van 4 juli doorgaan. Tot die tijd wordt er heel hard gewerkt door de verschillende
werkgroep leden.
Al met al een ingrijpend proces met voor de werkgroep, veel kansen en uitdagingen die
ook met de gemeente verder uitgewerkt moeten worden. Houd 4 juli alvast vrij in uw
agenda.

Nieuws van Stichting Berlikumer Belangen (SBB)
Nieuws van de Jaarvergadering
In de jaarvergadering 2013 is met algemene stemmen het voorstel aangenomen om het
minimum donatiebedrag met ingang van 2013 te verhogen van € 6,00 naar € 8,00. Voor
een verder verslag van deze vergadering verwijs ik u naar
berlikum.com/BerlikumerBelangen/jaarvergadering.
Nieuwe bestuursleden
Inmiddels hebben wij een nieuw bestuurslid gevonden namelijk Haaije Hoekstra. Hij zal
eerst als interim bestuurslid fungeren en kan dan bij de volgende jaarvergadering met
meerderheid van stemmen worden benoemd. Wij zijn nog steeds op zoek naar nog een
nieuw bestuurslid. Heeft u belangstelling? Meld u dan aan bij een van de bestuursleden.
Voor de namen en telefoonnummers verwijs ik u naar
berlikum.com/BerlikumerBelangen/algemeen.
Informatie uit de vergaderingen
In de vergaderingen van maart, april en mei zijn de diverse werkgroepen weer aan de
orde geweest. Een belangrijk aandachtspunt is het onderzoek naar een Multifunctioneel
Centrum (MFC). SBB is door de Protestantse Gemeente Berltsum benaderd om uit te
zoeken of er een mogelijkheid is om in de Kruiskerk een MFC te realiseren. Samen met
enkele belanghebbende verenigingen wordt hier aan gewerkt. Voor de zomer moet de
haalbaarheid duidelijk zijn. Zie verderop in deze krant voor een totaalverslag hierover.
Door de gemeenten Menameradiel en Franekeradeel is hard gewerkt aan de
voorbereidingen voor het fietspad Berltsum – Ried. Donderdag 30 juni komt dit in de
gemeenteraad aan de orde. Na de zomervakantie zal gestart worden met de aanleg.

De cultuurhistorische wandelroute is zaterdag 25 mei feestelijk geopend door Klaas
Foppeszoon. Na zes jaar van plannen maken, fondsen werven en noeste arbeid is het nu
een feit. Een prachtige wandelroute met een zeer cultuurhistorisch karakter. De boekjes
die bij deze wandelroute horen zijn te koop bij de diverse ondernemers in Berltsum. Op
onze Facebookpagina, SBB Berlikum, staan foto’s.
In mei hebben wij bezoek gehad van mevrouw Caroline Smits, manager van Palet, over
de wijzigingen van het gezondheidsstelsel. Zij heeft een presentatie gehouden over dit
onderwerp en gaf verdere uitleg samen met Marloes Nicolai buurtverpleegkundige
Berltsum en Oane Baarda van de cliëntenraad.
Wist u dat dankzij een altijd oplettende dorpsgenoot diverse losliggende stoeptegels door
de gemeente zijn hersteld?
Verder zijn wij bezig om een ledenwerfactie op touw te zetten. Als SBB hebben wij meer
donateurs nodig die ons werk voor Berltsum willen steunen. Bent u nog geen donateur
dan kunt u zich aanmelden bij onze penningmeester Reina Brouwer of via ons mailadres
SBB@Berltsum.com. Het inloopspreekuur, dit is altijd het eerste punt tijdens onze
vergaderingen, is ook weer door diverse personen uit Berltsum bezocht. Wij vergaderen
altijd op de eerste maandag van de maand en beginnen om 19.30 uur. Voor actuele data
verwijs ik u naar de agenda op berlikum.com.

Opening cultuurhistorische wandelroutes op 25 mei 2013
In de Doopsgezinde Kerk van Berltsum werd de bijeenkomst geopend door ‘Klaas
Foppeszoon’, geheel in (historische) stijl. In aanwezigheid van Marten van Asperen,
wethouder van de Gemeente Menameradiel, werd de route door Matthé van Hout
gepresenteerd door middel van een prachtige beamerpresentatie.
Aanleiding tot het maken van deze cultuurhistorische wandelroutes was de aanleg van de
Elfstedenvaarroute. Berltsum wil de vaartoeristen een drietal mooie wandelingen
aanbieden.
De ontstaansgeschiedenis van Berltsum gedurende 2500 jaar is, in een aantrekkelijk
boekwerkje met kaart, beschreven. Ook voor de Berltsumers en de mensen uit de regio
is het de moeite waard om de routes te lopen. Berltsum is, met de al aanwezige
Cultuurhistorische Fietsroute door Menameradiel, een toeristisch overstappunt geworden.
Het combineren van varen en autorijden en vervolgens wandelen en fietsen vanuit
Berltsum is nu mogelijk.
Het onderhoud van de voetbrug in de Koekoeksleane is door Stichting Berlikumer
Belangen overgedragen aan wethouder van Asperen. Het onderhoud van het
Boerenlandpad van de Bildtdyk naar de Luinsterweg, de bebording langs de routes en het
meubilair zal worden onderhouden door Stichting Hemmemapark.
De werkgroep bestaande uit Wijbrand de Graaf, Matthé van Hout, Klaas Smits en Bauke
Wiersma verwachten dat het ook een economisch effect zal hebben door de bestedingen
in het dorp en het bezoek aan de omringende campings.
Dit project kon niet worden uitgevoerd zonder de inzet en medewerking van velen.
Financieel werd het project mogelijk gemaakt door: Plattelandsontwikkeling Provincie
Fryslân, Gemeente Menameradiel, Arcadis Heidemij, Wonen Noordwest Friesland,
Coöperatiefonds Rabobank, ANWB Fonds, Stichting Berlikumer Belangen en Stichting
Hemmemapark.

Met deze bijdragen als basis kon het project met de inzet van dertig vrijwilligers (goed
voor ruim 500 uren) worden gerealiseerd. Rest nog het ophangen van een zevental
infoborden, die iets vertellen over de stegen en streken waaraan Berltsum zo rijk is.
Maar ook de bedrijven die creatief hebben meegedacht, moeten genoemd worden:
Fa. K. Zijlstra; veehouderij M. Nieuwhof; reclamebedrijf Reitsma en Willie’s Hout.
De fraaie routeboekjes zijn voor €3,- verkrijgbaar bij De Markthal, Bakkerij Wijnsma en
Spar Supermarkt.

Jongens- en meisjespartuur van OBS Lyts Libben
Berlikum beide in de prijzen!
Op woensdag 22 mei was er schoolkaatsen in Wier. Bij de jongens deden er 11 parturen
mee en bij de meisjes 5. De finale bij de meisjes ging tussen OBS Lyts Libben en CBS De
Fûgelsang. De meisjes van De Fûgelsang wonnen met 5 om de 3 en 6-2. Beide parturen
gingen tot 3 eersten gelijk op, maar daarna was het 2 keer 6-6 en deze eersten werden
beide gewonnen door de meisjes van De
Fûgelsang.
Het was op een gegeven ogenblik een
grappig gezicht op het veld in Wier,
zowel bij de meisjes alsook bij de
jongens, streden de OBS en de CBS van
Berlikum tegen elkaar.
Om de 3e prijs of een finaleplaats bij de
jongens werd gestreden door de 2
scholen uit Berlikum, OBS Lyts Libben
trok aan het langste eind met 5 om de 3
en 6-4.

De finale ging hier tussen OBS Lyts Libben en De Martenaskoalle uit Beetgumermolen, dit
werd 5 om de 3 en 6-2 voor Berlikum. Dit is voor de 2e keer op rij dat OBS Lyts Libben
de kransen wint. Op 26 juni gaan de jongens (Wytze Wassenaar, Freerk Blanksma en
Max van Wigcheren) en de meisjes (Renske Blanksma, Tessa Zwierstra en Marit
Jellesma) naar Sonnenborgh in Leeuwarden om deel te nemen aan de Provinciale
Schoolkaatskampioenschappen.
Nachtvlinder gevonden door kleuters
Een leuk voorval deed zich voor bij de kleuters van OBS Lyts Libben. Een aantal kinderen
was aan het spelen in de buurt van een stapel bladeren. De kinderen veegden de
bladeren op een bult en ineens begon een ‘blad’ te bewegen. Het bleek te gaan om een
nachtvlinder. Een populierenpijlstaart. De kleuters schrokken en renden weg maar even
later werd het beestje goed bekeken. Vragen en opmerkingen volgden, natuuronderwijs
op maat.

OBS Lyts Libben scoort weer voldoende!
Afgelopen maandag op 3 juni is de inspectie langs geweest voor het controle onderzoek
naar de kwaliteit van de school. Wij zijn heel blij en trots dat we binnen een jaar het voor
elkaar hebben gekregen om van een zeer zwakke status, voldoende beoordeeld te
worden en weer het predicaat basisarrangement hebben gekregen.
De leerkrachten hebben hard gewerkt om hun leerkracht vaardigheden te verbeteren.
Daarvoor is ook coaching geweest en individuele begeleiding.
Verder is er hard gewerkt om de zorg te verbeteren. Handelingsplannen zijn van hoge
kwaliteit geworden en wij kunnen rustig stellen dat elk kind in beeld is. Leerkrachten
houden rekening met de kwaliteiten van elk individueel kind. Het ene kind moet wat
meer hulp, het andere kind wat minder. In de weekplanning wordt hiermee al rekening
gehouden, zodat de leerstof goed klaar ligt en er lijn is in datgene wat de leerling moet
leren Deze cyclische manier van werken werd door de inspectie als zeer positief
beoordeeld. De inspecteur was zeer tevreden over de rust en structuur die in de school
heerst. Al met al betekent het dat de komende vier jaar er geen inspectiebezoek meer
komt. En het team terecht trots kan zijn op wat het heeft gepresteerd.

Merke in Wier 5, 6 en 7 juli 2013
Ook dit jaar staat er in Wier een feesttent op het kaatsveld met iedere dag gratis entree!
Vrijdag 5 juli trappen we af om 19.30 uur met verschillende activiteiten rondom de sluis.
Na afloop is er muziek in de tent van de huis discjockey.
Zaterdag 6 juli is er vanaf 9.30 uur koffie en oranjekoek op het kaatsveld. Aansluitend
(rond 10.00 uur) is er de Merkepartij (senioren/jeugd) voor iedereen die dat wil. ‘s
Middags kunnen alle basisschoolkinderen een stoepkrijttekening maken, wie maakt de
mooiste?
Rond 16.00 uur komt er iemand van de KNKB die uitleg gaat geven over muurkaatsen en
staat er een kaatsmuur waarop je zelf kan oefenen. Opgave is niet nodig.
Om 20.00 uur is er ‘Levende Stoelendans’ en vanaf 21.00 uur zorgt DJ Matello voor de
muzikale noot.
Zondag 7 juli is er vanaf 9.30 uur de jongens afdeling K.N.K.B. kaatspartij. Aansluitend
(rond 17.00 uur) sluit Let’s Dance de Wierster merke van 2013 muzikaal af.
Woensdag 10 juli is er vanaf 15.30 uur de heren 1e klas K.N.K.B. kaatspartij.
Dit is een uitnodigingspartij voor 8 partuur. Entree is gratis.
Het bestuur van V.V.V. Wier, Activiteitencommissie en St. ‘Ald Skoalle, wensen u veel
plezier!

Minimarkt voor Kika
Op 11 mei was er een Minimarkt voor Kika bij Fardau Visser in Wier. Fardau is 8 jaar en
zit in groep 5 van OBS Lyts Libben in Berlikum. In december heeft ze al kerstspulletjes
verkocht en de opbrengst hiervan was € 81,-. De opbrengst van de Kika Minimarkt was
maar liefst
€ 298,15. In totaal is er dus € 379,15 ingezameld! Ze is hierbij geholpen door haar zusje
Doutzen en klasgenootjes Marit Boonstra en Renate Tuininga. Samen met beppe Saakje
heeft ze mooie knuffels gemaakt en daarnaast nog een zondagmiddag besteed aan het
maken van zeepkettingen. Ook werden er tweedehands spulletjes verkocht. De klanten
konden niet alleen wat kopen maar ook even gezellig een kopje koffie of thee drinken
met cake of lege statiegeldflessen inleveren. Voor de kleintjes was er een grabbelton. Het
was een supergezellige dag met een prachtige opbrengst waar de meiden trots op mogen
zijn. Van Kika hebben ze een mooie bedankbrief ontvangen.

ANBO Menameradiel - activiteiten 2013 – 2014
Op 15 oktober organiseren de PCOB en ANBO jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst in café
de Black Horse in Menaam. Cabaret onder leiding van Klaske Noordenbos.
Aanvang: 14.00 uur.
Kosten: € 5,Zaterdag 30 november 2013 vindt de jaarlijkse Bingo in de Black Horse in Menaam
plaats.
Aanvang: 14.00 uur.
Kosten: € 5,- voor leden, €10,- voor niet-leden.
Zaterdag 25 januari 2014 vindt de Nieuwjaarsborrel en het tentje in de Black Horse in
Menaam plaats.
Aanvang: 12.00 uur.
Kosten: €15,- (alleen voor leden )
Zaterdag 1 maart 2014. Senioren orkest ‘Ryk troch muzyk’ in de Black Horse in Menaam.
Aanvang: 14.00 uur.
Kosten: leden €5,- niet leden: €10,Donderdag 10 april 2014. Lezing Dick Jongma (voorheen reisleider bij reisbureau KRAS,
hij neemt U mee naar de Baltische Staten) en jaarvergadering in de Black Horse in
Menaam.
Aanvang: 14.00 uur.

Midzomer concert - Dank-je-wel Concert
Op zondag 30 juni 2013 organiseert Muziekvereniging Opmaat een bijzonder midzomer
concert onder leiding van dirigent Tjipke Pasma.
De solisten zijn drie leden van onze vereniging die voor hun C-, en D diploma een
solostuk met begeleiding moeten spelen. Er zal een examencommissie aanwezig zijn.
Solisten zijn Marije van Dijk (C-diploma), Jaap Akkerman (D-diploma), en Lisanne
Terpstra (D-diploma). Tevens wordt medewerking verleend door ons jeugdorkest De
Beagels.
Iedereen is van harte uitgenodigd!
Aanvang: 15.30 uur
Locatie: Sans Souci Berltsum
Entree: gratis

Europa, succes of een ramp
Lezing in Ioannis Theatertsjerke Wier op zondag 23 juni om 15.00 uur, ingang via
Lautawei 5.
Europa-deskundige Bauke Snoep (1945) uit Uden zal een lezing geven over Europa. Een
voor iedereen interessant gegeven. Over het ontstaan en het functioneren van het
huidige Europa, waar wij allen deel van uitmaken. Hij wil met u, indien gewenst, na de
lezing, in discussie gaan.
Bauke Snoep heeft een militaire loopbaan als beroepsmilitair bij de Koninklijke
Luchtmacht. Klom op van sergeant tot kapitein.
Werkte bij eenheden zoals NAVO-hoofdkwartier,
verbindingsopleidingen en
verbindingsinlichtingen, heeft 2600 vlieguren bij
luchttransportsquadrons. Benoemd tot officier
van vakdiensten.
De heer Snoep is altijd een fervent lid en
bestuurder geweest van vele vakbondsbesturen
het militaire personeel betreffende.
Had ook zitting in en was zelfs enige jaren
president van Euro Mil, een Europese
koepelorganisatie van vakbonden voor militair
personeel. Vervult heden nog functies als gast
docent bij het Instituut Defensie Leergangen en
bij het Centre for European Security Studies.

Sportdag Menameradiel 2013
Op woensdagochtend 5 juni werd er een sportdag georganiseerd voor de basisscholen
van Menameradiel. Ook groep 7 van de Fûgelsang heeft hier aan meegedaan. Gelukkig
hadden we het weer mee; ideaal voor een sportdag. Er werden verschillende spellen
gespeeld waaronder: duurloop, voetbal, verspringen, hoogspringen en een stormbaan.
De leerlingen sportten onder andere voor een diploma. Er waren ook prijzen te winnen.
Wat betreft de duurloop viel de ‘Fûgelsang’ buiten de prijzen. Maar René, Bastiaan, Bart
Krol en Bauke-Jan wisten voor de Fûgelsang de eerste prijs in de wacht te slepen bij het
estafette-onderdeel.

Mei PCOB nei it Frysk Lânboumuseum
Op moandei 27 maaie hienen de leden fan PCOB-Menameradiel it jierlikse reiske. Middeis
om healwei twaen binne we mei eigen auto’s fanôf “deWeme “ yn Menaam rjochting
Earnewâld gien. By Marsum riden wy noch efkes oer Ritsumasyl nei Deinum. Dêr seagen
wy rûnom wurksumheden oan de ”Heak om Ljouwert”. Tagelyk wie it ek in ôfskied fan dit
gebied, want as de “Heak” klear is, ferfâlt dizze rûte.
By oankomst yn Earnewâld wie dêr fuort al tee of kofje mei in stikje oranjekoeke. In
meiwurker fan it museum hat ús wat ferteld oer û.o. oer de skiednis fan de lânbou en it
ûntstean fan it museum. Dêrnei ha wy it museum besjoen. Foar sommigen wie it nij, mar

foar ek in hiel soad in werkennen oan eardere tiden. Wy koenen ek noch wat omstrúne
yn it Besikerssintrum Nasjonaal Park “de Alde Feanen” mei informaasje oer lânskip,
fûgels en planten. Dat wie ek de muoite weardich. Doe wie it tiid om meielkoar te iten.
Mei û.o. sop, kroket, slaadsje en ferskate soarten bôle koe elkenien dêrfan genietsje. Dit
wie ek it beslút fan it reiske en binne we wer op hûs oangien.
It nije seizoen begjinne wy op moandei 16 septimber mei Jan Ybema en syn partner
Paulien oer harren ûndefinnings by it programma “Boer zoekt Vrouw”.

It wurdt drok yn Terpwert
Wat soenen jo dwaan as de wrâld fergie en jo wisten dat it doarp Terpwert bestean
bliuwe soe? Derhinne! Terpwert bestiet en wol yn it dekor fan Iepenloftspul Dronryp.
Janneke Bergsma skreaun mei har man Pieter Jan Smit it stik Terpwert. Janneke
Bergsma is ek de regisseur.
It is drok yn Terpwert. Der binne in soad toeristen dy’t allegear mei oerlibje wolle. Al dy
drokte set de relaasjes fan de bewenners ûnder druk. Terpwert is in stik mei humor én
in serieuze ûndertoan. As jo it lot fan Terpwert mei belibje wolle: derhinne! In soad
minsken binne jo al foar west, dus wachtsje net te lang mei it bestellen fan in kaart!
De premiêre fan Terpwert fynt yn in besletten foarstelling plak op woansdei 12 juny. De
oare foarstellingsdata binne 14, 15, 21, 22, 28 en 29 juny. Fia de webside
www.iepenloftspuldronryp.nl kinne jo kaarten bestelle.

Fakkelverkoop voor authentieke straatlantaarns in de
Buorren
Tijdens de Midzomermarkt op zaterdag 29 juni is de
Vereniging De Buorren Maken We Samen aanwezig
met de verkoop van mooie fakkels. De opbrengst is
voor de authentieke straatlantaarns in de Buorren. De
handgemaakte fakkels zijn vervaardigd door de
medewerkers van Talant in Britsum. U treft bij onze
stand ook de laatste informatie over de
ontwikkelingen in de Buorren. Dus kom op zaterdag
29 juni naar de kraam van de Buorren Maken We
Samen van 16.00-21.30 uur.
Tot ziens! Vereniging De Buorren Maken We Samen,
Gilbert IJsselmuiden (vz), Pieter Postma, Hieke
Joostema, Wietske Doldersum en Onijdes Sijtsma.

Documentatiecentrum & Historisch Archief Berltsum
De afgelopen maand zijn we weer bij u aan de deur geweest voor de jaarlijkse donatie
voor het Documentatiecentrum & Historisch Archief. Een aantal donateurs troffen wij niet
thuis,
bij deze mensen is een briefje in de bus gedaan met het verzoek om het bedrag per
bank/giro over te maken. Wij zijn er erg mee ingenomen dat u ook dit jaar ons weer hebt
willen steunen met uw donatie. Onze hartelijke dank hiervoor. Ook de mensen die ons
eenmalig een gift hebben gegeven willen wij hartelijk danken. Zonder uw geld zou het
Documentatiecentrum geen toekomst hebben.
Wij blijven op zoek naar alles wat met Berltsum te maken heeft. Dit kunnen foto’s zijn,
maar ook bijvoorbeeld documenten, kaarten, krantenknipsels etc. Dus bent u thuis aan
het opruimen en komt u iets tegen? Wij zouden het erg op prijs stellen als wij dit van u
mogen ontvangen.
Mocht u deze zomer gasten op bezoek krijgen? Bijvoorbeeld vanwege een reünie,
familiebezoek of iets anders, dan bent u natuurlijk ook van harte welkom om even een
kijkje in het Documentatiecentrum te nemen. Graag dan even een telefoontje naar
mevrouw F. Weijer van de Hofsleane, telefoonnummer (0518) 46 13 72.

Vacature communicatiemedewerker Stichting Welzijn
Middelsee
Vrijwilligerscentrale Middelsee is het steunpunt voor vrijwillige inzet, maatschappelijke
stage en mantelzorg in Leeuwarderadeel, Menameradiel, het Bildt en Ferwerderadiel. De
Vrijwilligerscentrale maakt deel uit van Stichting Welzijn Middelsee. Inwoners en
organisaties die met vrijwilligers werken maar ook individuele bewoners kunnen hier
terecht met vragen over vrijwilligerswerk, maatschappelijke stage en mantelzorg. Naast
bemiddeling van vrijwilligers naar organisaties is het geven van advies en ondersteuning
een belangrijke taak van de vrijwilligerscentrale. De Vrijwilligerscentrale is gevestigd in
Het Groene Kruisgebouw, Sportleane 7, 9041 EC in Berlikum.

Voor de eigen organisatie is de Vrijwilligerscentrale momenteel op zoek naar een
enthousiaste en creatieve:

Communicatiemedewerker
Bij deze functie horen onder andere de volgende taken:
- Teksten schrijven voor persberichten, website en nieuwsbrieven
- Interviews houden, verslagen/impressies van activiteiten schrijven voor eigen, lokale
en regionale media
- Meehelpen met het opstellen van communicatieplan met daarin nadrukkelijk aandacht
voor de inzet van onze social media
- Mede bepalen van de juiste boodschap op het juiste moment via het juiste kanaal
Wij bieden:
- Een uitdagende functie met grote ruimte voor eigen inbreng
- Een enthousiast team bestaande uit vrijwilligers en beroepskrachten
- Reiskosten vergoeding
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VrijwilligersCentrale Middelsee,
telefoonnummer (0518) 46 23 63 of via e-mail vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl.
Wie durft er om hulp te vragen?
Soms is er iets waarbij hulp heel welkom is: iemand die even een boodschap doet omdat
u ziek bent, een ritje naar het ziekenhuis, een tuintje dat geschoffeld moet worden, de
hond uitlaten na een knieoperatie. Noem maar op. Uw familie woont ver weg, uw
vrienden hebben een drukke baan of zitten zelf in de lappenmand, uw buren hebben het
als jong gezin druk genoeg met de kinderen…. U wilt niemand belasten of lastig vallen.
Wanneer u het moeilijk vindt om iemand rechtstreeks om hulp te vragen, dan kunt u
deze vraag stellen aan Buurthulp. Vrijwilligers die heel graag iets doen voor de
medemens hebben zich daar namelijk aangemeld om een ander te helpen. Helpen,
zeggen zij, is fijn en vaak geen probleem. Dat maakt het vragen om hulp wellicht
makkelijker voor u!
Voor zowel hulp vragen als hulp aanbieden kunt u contact opnemen met Buurthulp via
telefoon (0518) 46 23 63.
Anjercollecte 2013
Van 27 mei t/m 1 juni heeft de landelijke Anjeractie, de collecteweek van het Prins
Bernard Cultuurfonds, plaatsgevonden in Menameradiel. De leden van koren,
muziekverenigingen, brassbands, harmonieorkesten enz. hebben in deze gemeente
gezamenlijk € 3608,58 ingezameld!
Een derde van de opbrengst mogen de collecterende verenigingen houden voor de eigen
clubkas. De overige twee derde komt ten goede aan de vele culturele projecten in
Friesland die het Prins Bernhard Cultuurfonds steunt. De organisatie rondom de
Anjercollecte lag in Menameradiel in handen van Vrijwilligerscentrale Middelsee in
Berlikum.

Zingen in Menaam
Op 23 juni staat de Schola Cantorum Mistúra tijdens een speciale kerkdienst stil bij het
koperen koorjubileum. Uitgevoerd wordt, naast de liturgische gezangen van die zondag
(de 12e zondag door het jaar), de Missa Frysia, een Friestalige Mis, van Piet Vessies. Na
afloop van de kerkdienst is er samen met oud-leden, oud-cursisten en bestuurders uit
diverse koordisciplines, een gezellig samenzijn.
De voorbereidingen voor het koperen koorjubileum van het Seizoenenkoor zijn zowel
muzikaal als organisatorisch al in volle gang. Dit concert staat gepland in het najaar, op
vrijdag 8 november, en krijgt een Italiaanse tint.
Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze concerten en andere activiteiten of
wellicht zelf meezingen? Stuurt u dan een e-mail met uw verzoek naar
info@dezangbodem.nl. Bellen kan ook via telefoonnummer (0518) 45 17 04 of (06) 22
65 08 24. Op onze website www.dezangbodem.nl vindt u verdere informatie.
Agenda
- 23 juni om 11.00 u - Viering rond het 12½ jarig bestaan van de Schola Cantorum
Mistúra in
de St. Bonifatiuskerk, Bonifatiusplein 20, Leeuwarden
- 14 september om 10.00 u - Start repetities Linden Tree Singers - Kerstliederen /
Christmascarols
- 8 november - Jubileumconcert Seizoenenkoor vanwege het 12½ jarig bestaan. Verdere
informatie volgt.

Sluiten Lytse Biebs Franekeradeel en het Bildt
Doordat de gemeenteraden van zowel Franekeradeel als het Bildt zich genoodzaakt zien
om te bezuinigen op het bibliotheekwerk, sluiten de Lytse Biebs in Franekeradeel en het
Bildt per 22 juni 2013. De collectie van Het Bildts Dokumintasy Sintrum (BDS) verhuist
eerst van Minnertsga naar de bibliotheek in St.-Annaparochie.
Leden kunnen, zoals nu ook al het geval is, in alle bibliotheken in Fryslân lenen. In de
directe omgeving zijn er de bibliotheken in Franeker, St.-Annaparochie en Stiens. Minder
mobielen waarvoor het bezoeken van een andere bibliotheek een probleem is, kunnen
gebruik maken van de Bibliotheek aan Huis. Deze service van Bibliotheken NoordWest
Fryslân (BNWF) is speciaal opgezet voor leden die aan huis gebonden zijn. De
medewerkers van de bibliotheek verstrekken hierover graag meer informatie.
Voor kinderen is taalontwikkeling erg belangrijk voor hun toekomst. Door samenwerking
met basisscholen en de financiële steun van de gemeente kan de bibliotheek voor de
kinderen dichtbij blijven. Op alle basisscholen in Franekeradeel en het Bildt (behalve in
Franeker en St.-Annaparochie) worden collecties voor deze doelgroep geplaatst.
In week 25 (17-21 juni 2013) kunnen geleende materialen tijdens huidige openingstijden
in de Lytse Bieb worden ingeleverd. Daarna kunnen de klanten lenen en inleveren in één
van de andere vestigingen. Van harte welkom, onze medewerkers maken u graag
wegwijs.

Op deze manier geeft BNWF gestalte aan haar beleidsplan 2013-2016 waarbij de
kwaliteit van het bibliotheekwerk in NoordWest Fryslân gewaarborgd blijft. Kijk voor
meer informatie over bibliotheken en openingstijden op www.ontdekdebieb.nl.

