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Pieter en Trijntje Bosma een trots diamanten paar 

Pieter en Trijntje Bosma(roepnaam Tine) delen als getrouwd echtpaar reeds zestig jaar 

lief en leed. Het is een unieke gebeurtenis en een mijlpaal in hun leven waarop zij met 

een rijk en gezegend gevoel op terug kunnen kijken. Drie jongens en drie meisjes zagen 

in hun levensverbintenis het levenslicht en nu zijn er maar liefst zeventien “Pake en 

Beppe sizzers”en zelfs vier “Oer Pake en Beppe sizzers”. En hoewel de balans van lief en 

leed goeddeels aan de positieve kant zit is er voor Pieter en Trijntje Bosma wel het 

verdriet dat zij één van hun kleinkinderen al na een paar maanden moesten verliezen. 

Het diamanten feest was als verrassing en in grote geheimhouding tot in de puntjes door 

de kinderen verzorgd in het oude en vertrouwde centrum met Sake en Jeltje Postma in 

de vertrouwde rol als gastheer en gastvrouw. Dat was altijd al de wens van Pieter 

Bosma.“Ik hie wolris sein: “mochten wy dit jubileum belibje meie dan soe ik wol feest 

hawwe wolle yn it “Centrum” en dan mei Sake en Jeltje as gastlju.”  

 

Pieter Bosma is een geboren en getogen Berltsumer en zijn vader was zoals zo velen 

tuinder. “ik leau dat dêr wol twahundert túnders wiene yn dy tiid.” Pieter Bosma kwam 

na zijn schoolperiode (lagere school en vier jaar tuinbouwschool) bij zijn vader te werken 

op de tuinderij. Zijn vader verbouwde verschillende gewassen zoals spinazie, 

netmeloenen, bloemkolen en tomaten die op de Berltsumer veiling geveild werden. Een 

mooie tijd, maar niet geheel onbezorgd toen de Tweede Wereldoorlog aanbrak en ook 

Nederland door Duitsland werd ingelijfd. Een aantal moeilijke jaren lagen in het verschiet 

en hoewel het in Friesland wat de voedselvoorziening betrof nog enigszins meeviel in 

vergelijking met andere delen van het land was het toch een zware en onzekere tijd. 

Nadat de oorlog in Europa ten einde was moest Bosma als dienstplichtige naar 

Nederlands-Indië. In 1948 begon het grote en gevaarlijke avontuur en in 1950 was daar 

gelukkig weer de thuiskomst in goede gezondheid. “Doe‟t ik thús kaam hie ik gehiel gjin 

goede klean mear. Myn legerklean moast ik ynleverje en myn goede boargerklean hie ik 

foar de tsjinsttiid oan myn broer jûn. It wie in earmoediche tiid.”  

 



Al gauw na thuiskomst was daar de ontmoeting met Trijntje, het begin van een groot 

levensavontuur dat nog steeds voortduurt. Dat de verkering wel goed zat bleek een 

kleine twee jaar later toen Pieter en Trijntje in het huwelijk traden in het gemeentehuis 

van Menaldum met de kerkelijke bevestiging in de Koepelkerk van Berltsum. “It wie in 

moaie dei mar we hienen net in grut feest. Wat famylje en kunde wienen dêrby. We 

trouden ek omdat myn âlden en myn trije broers it jier dêrop nei Amerika emigrearren. 

Sa koenen sy dêr noch by wêze.” Pieter en Trijntje hebben zelf nooit overwogen om ook 

die richting op te gaan. Pieter had het druk op zijn tuinderij en de  wens om overzee te 

gaan was er niet. Veel  gezinnen besloten na de Tweede Wereldoorlog de overstap te 

wagen naar landen die gevoelsmatig ver van het oorlogsgeweld verwijderd waren en 

mogelijkerwijs meer zicht boden op een betere toekomst. “We binne twa kear beiden yn 

Amerika wêst mar ik bin der sels ek nog twa kear hinnegien. In hiele belibbenis.” Pieter 

en Trijntje vonden hun woonplek aan de Kleasterdijk in het verst gelegen huis aan de 

Berlsumer vaart (waar nu de Fam. Tuinenga woont). Hier hadden de Pake en Beppe van 

Bosma gewoond en na hun overlijden werd het uiteindelijk hun huis. Ruim twintig jaar 

zou hier hun gezinsleven zich afspelen. Een rijkdom dat er zes kinderen geboren mochten 

worden en dat zij er met hun allen veel levensgeluk mochten ervaren. Pieter en Trijntje 

hadden hier hun tuinderij, waaronder de kas met chrysanten wat een fleurig ingrediënt in 

hun bedrijfsvoering was. Ook Trijntje had veel plezier aan deze bloemen. “Ik hie der in 

protte nocht oan. It binne prachtige blommen. Moai om te sjen en om yn de kas te 

hawwen.” Er was namelijk  de mogelijkheid voor tuinders om aan een bloemencursus 

deel te nemen die bij goed examengevolg de mogelijkheid gaf om een vergunning te 

krijgen voor het telen van bloemen. Aanvankelijk leek het even een goudmijntje te zijn, 

maar toen ook vanuit gemeentewege in de provincie subsidies aan speciale werkplaatsen 

werden gegeven om bloemen te verbouwen werd het aanbod dusdanig groot dat de prijs 

al snel naar een bedenkelijk niveau zakte. Toch was dit hun leven. Trijntje de spil in de 

huishouding  en Pieter druk in de weer op de tuinderij die hij uiteindelijk van zijn vader 

had overgenomen. Samen met de periode van de ruilverkaveling werd hun bedrijf 

gesaneerd en met een afvloeiingsregeling was de bedrijfsvoering ten einde.  

 

In de daaropvolgende tien jaar vond Pieter zijn employee in de plantsoendienst bij de 

gemeente waarna de welverdiende pensioentijd aanbrak. Voor Trijntje was er na de 

lagere school werk bij een mevrouw in de huishouding en daarna in een particulier 

verpleegtehuis in Haarlem. Hier werd in een advertentie uitdrukkelijk gezocht naar Friese 

verpleegsters voor de verpleging en verzorging van de bewoners. Waar Trijntje het thuis 

druk had met de huishouding en de hulp in de tuinderij daar had Pieter naast zijn 

werkzaamheden in zijn eigen bedrijf nog vele bestuursfuncties in verschillende 

verenigingen. In de kerk waren daar het ouderling en kerkrentmeesterschap, zijn rol als 

mede oprichter van het Christelijk Kleuteronderwijs en functie als penningmeester, het 

mede oprichten van het veteranenlegioen waar Bosma 25 jaar tweede voorzitter was en 

ook Oranje Nationaal en het CDA konden op zijn bestuurskwaliteiten rekenen.  Nu wonen 

Pieter en Trijntje Bosma  al weer ruim twintig jaar aan de Keats naar volle tevredenheid. 

Het nieuws wordt nog op de voet gevolgd waarbij vooral het Friese nieuws scherp de 

aandacht verdient. Trijntje heeft in huis nog genoeg bezigheid terwijl Pieter het voor en 

achtertuintje in prima conditie weet te houden. Daarbij de dagelijkse wandeling:  Het 

“rondje Bildtdijk” en de dag is weer goed bezet. Maar nu met dit prachtige jubileum, de 

felicitaties en gelukstelegrammen van de Koningin, Commissaris van de Koningin 

Jorritsma en van vele dorpsgenoten en andere kunde, een groot arsenaal aan kaarten en 

zelfs bezoek van Burgemeester van Delft-Jaarsma geeft dit alles Pieter en Trijntje een 

warm gevoel. De beide jubilarissen hopen dan ook nog lang te mogen genieten van de 

levendigheid om hun heen van hun naasten. Want dat is hun grootste rijkdom dat al hun 

kinderen hun plek hebben gevonden en dat die volmondig kunnen zeggen:”We hawwe it 

thús altyd moai hant.”                                                                                                                                                                                              

JAN J 

 

 

 



Noot van muziekverenigingen Berltsum 

Zoals bekend zijn de beide muziekverenigingen sinds september 2011 gezamenlijk aan 

het repeteren onder leiding van Tjipke Pasma. We‟ve got the music was de titel van het 

eerste gezamenlijke koffieconcert van afgelopen 30 oktober. Dit was een groot succes 

met een volle zaal in discotheek San Souci. Dit met dank aan het publiek natuurlijk. 

Zaterdag 19 november zult u ons weer zien bij de intocht van Sinterklaas.  

En zoals u van ons gewend bent, komen wij in december weer langs met banketstaven. 

Ditmaal komen we niet net voor de kerst, maar net voor Sinterklaas en wel op dinsdag 

29 november a.s.  

Daarna bent u natuurlijk van harte welkom op ons adventsconcert op zondag 18 

december. Hierover zult u in de volgende editie meer lezen. Tot 29 november en 18 

december, 

Muziekverenigingen Berltsum 

 

 

 

EHBO start cursus EHBO + AED met reanimatie voor beginners 

Begin januari start de EHBO vereniging een beginnerscursus EHBO + AED met 

reanimatie. Dit in samenwerking met een collega-vereniging. De cursus neemt negen 

avonden in beslag en wordt gehouden in Ried. Maar daarna staat u dan ook echt niet 

meer met de handen in de lucht als er in uw omgeving iets met iemand gebeurt. De 

cursusprijs bedraagt € 185,00; de lesuren zijn van 19.30-22.00 uur.  

Heeft u belangstelling, laat het dan zo snel mogelijk weten aan Dik Scholten, 

Scholten459@tele2.nl of via de telefoon 0518-462505. 

 

 

 

(S)intocht Berltsum 

Zaterdag 19  november om 13.30 uur komen Sinterklaas en zijn pieten weer aan op 

de kade aan de Tichelersdyk in Berltsum. Uit Berltsum en omstreken komen er ieder jaar 

meer mensen om onze goedheiligman te verwelkomen. De intocht in Berltsum is 

namelijk een spectaculaire gebeurtenis. De vraag die ons ieder jaar bezighoudt is of 

Sinterklaas, samen met al zijn pieten, weer veilig aan zal komen aan de kade van de 

Tichelersdyk! 

Komt allen genieten van weer een geweldig sinterklaasfeest op 19 november 

aanstaande! 

Tot dan!! 

 

 

 

Fryske boeken te keap yn Berltsum 

De stichting Boeken fan Fryslân hat no ek in ferkeappunt yn Berltsum. Hasto nocht om 

ris in moaie Fryske roman te lêzen, bist op siik nei in leuk Tomke-boekje foar dyn 

buorfamke of silst op kreambesite en sikest noch in moai kadootsje foar de lytse poppe? 

Belje dan gau efkes achterom oan by Rigtje Posthumus oan de Hofsleane 61 yn 

Berltsum. Dêr hat se in boekekast fol stean mei de moaiste Fryske boeken én 

berneboeken! 

Nei it súksesfolle boekje 'Mijn vrouw is uitgenaaid' is der no in ferfolch: 'Mijn 2e vrouw is 

óók uitgenaaid!' Alwer in hilarysk boekje fol frisismen. Ek dat boekje is foar € 4,95 by 

Rigtje te keap. Leuk as desimberkadootsje! 

 

 

 

Kofjemoarn  Berltsum 

woensdag 30 november 

De laatste woensdag van de maand organiseert St. Welzijn Middelsee een kofjemoarn 

voor 55-plussers. Deze vindt plaats in de grote zaal van het Groene Kruisgebouw van 
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10.00-11.30 uur. De kosten hiervoor bedragen € 1,50 per persoon. Tijdens de 

kofjemoarn komt er zo nu en dan een gastspreker of wordt er een activiteit gedaan. 

Tussendoor is er volop tijd om even met uw buurvrouw of buurman te praten.  

Voor meer informatie of staat u er open voor dat de deelnemers van de kofjemoarn nu 

eens bij u op locatie komen, dan kunt u contact opnemen met  Sieta Kuipers, 

ouderenwerker van Stichting Welzijn Middelsee.0518-460805  (e-mail: 

s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl)  

 

De eerstvolgende kofjemoarn is woensdag 30 november. De heer H. Haven van de 

politie komt samen met zijn collega iets vertellen over drugsverslaving en drugsgebruik. 

Let op : In verband met de feestdagen vindt de kofjemoarn van december niet plaats op 

de laatste woensdag van de maand maar op woensdag 14 december. Douwina 

Stienstra is dan aanwezig met kersdecoraties en kerstkoekjes.  

Sieta Kuipers. Ouderenwerker Menameradiel 

 

 

 

Koffiemorgen 

woensdag 23 november 

Op woensdagmorgen 23 november om half tien is er in 't Centrum weer een 

koffiemorgen. We kennen mevrouw J.Alkema als iemand die met haar toestel prachtige 

plaatjes schiet. Zij 

hoopt ons op deze morgen een keur daarvan te laten zien. Iedereen is weer van harte 

welkom. Als u moeilijk ter been bent, daarvoor is een oplossing te vinden. Daarvoor kunt 

u, ook als u  

meer inlichtingen wilt, bellen P.Schram (461514) of F.Visser (461959). 

 

 

 

Het sneeuwt 10 december…… Extra kerstactie UBW 

Zaterdag 10 december kunt u van 10.30 uur tot 12.30 uur uw  kind(eren)  laten 

fotograferen bij de Pôlle om er vervolgens een kerstkaart van te maken. 

Undernimmend Berltsum Wier zorgt ervoor dat bij de Pôlle een heus winterdecor staat  

met kerstbomen, een arrenslee, een Kerstman en……………...het sneeuwt!! 

Tiede Tolsma  (professioneel fotograaf uit Berltsum ) zet uw gezin op de foto voor maar 

€ 2,50. De gemaakte foto rekent u af en kunt u gelijk meenemen. Vervolgens geeft uw 

email-adres aan Tiede en hij zorgt ervoor dat de foto u gemaild wordt met daaronder een 

kerst/nieuwjaarswens. Thuis kunt u deze foto opnieuw afdrukken en familie/ vrienden 

verrassen met deze fantastische  en unieke kerstkaart. Een originele  kerstkaart, voor 

maar weinig geld. 

Bestuur Undernimmend Berltsum Wier 

 

 

 

Binnenkort bij Gymnastiekvereniging Berlikum: Pilates!!! 

Wat is Pilates? 

De afgelopen jaren is Pilates razend populair geworden bij jong en oud. Omdat je van 

Pilates op een ontspannen manier lange, slanke spieren krijgt, is het niet verwonderlijk 

dat ook Hollywood Pilates heeft omarmd. Sterren als Beyoncé en Paris Hilton hebben 

laten weten dat ze hun lichaam in vorm houden door regelmatig een uurtje aan Pilates te 

doen. 

Pilates is de kunst van het beheerst en bewust bewegen. Er wordt gestreefd naar een 

optimale balans tussen kracht en flexibiliteit. Regelmatige Pilates-sessies helpen je om 

zowel geestelijk als lichamelijk beter in balans te raken. Pilates legt de nadruk op een 

correcte ademhaling en juiste uitlijning van de rug en het bekken. Tijdens de oefeningen 

moet je je goed concentreren op je bewegingen en ademhaling. Zo word je bewust van 
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je lichaam en leer je hele vloeiende en gecontroleerde bewegingen te maken. Je zult 

merken dat dit erg ontspannend werkt. 

Je zult dus geen body-buildersuiterlijk krijgen, maar wel mooi gedefinieerde armen, 

benen en een strakkere buik. Pilates zorgt ervoor dat de spieren flexibel blijven en 

daardoor minder snel geblesseerd zullen raken. Ook helpt Pilates om de rug- en 

buikspieren te verstevigen. 

Samengevat: Pilates voor * Verbetering en bewustwording houding * Verbeterde 

stabiliteit van rug en schoudergordel * Verbeterde lenigheid daar waar noodzakelijk 

*Aangepaste accenten voor individuele problematiek. 

Wat bieden we aan? 

Wanneer er voldoende belangstelling is (minimaal 10 deelnemers), willen we deze Pilates 

lessen aanbieden vanaf 1 januari 2012. Het betreft 1 uur per week, op de dinsdagavond 

van 20.30 tot 21.30 uur. De contributie bedraagt € 17,50 per maand. 

Aanmelden? 

Wanneer je het nieuwe jaar sportief wilt beginnen (goede voornemens?) en het Pilates 

principe je aanspreekt, meld je dan vóór 1 december aanstaande aan via 

gymberlikum@gmail.com o.v.v. “Pilates”. 

We hopen op veel belangstelling! 

Bestuur Gymnastiekvereniging Berlikum 

 

 

 

Berltsum kiest voor behoud Stichting Berlikumer Belangen 

Centraal in de vergadering van Stichting Berlikumer Belangen (SBB), donderdag 3 

november in 't Centrum, stond de vraag of SBB een stichting kan blijven of omgeturnd 

moet worden naar een vereniging. Met een ruime meerderheid van stemmen  kozen de 

circa 75 aanwezigen aan het eind van de discussie voor het behoud van de 

stichtingsvorm. 

De vraag vereniging of stichting heeft de gemoederen in Berltsum de afgelopen maanden 

flink bezig gehouden. Uit onvrede van een aantal dorpelingen met de gang van zaken 

binnen de stichting vond in mei dit jaar al een gesprek plaats. De bevindingen van die 

bijeenkomst zijn door SBB uitgewerkt in een aantal voorstellen, die de afgelopen week in 

een huis-aan-huis nieuwsbrief zijn verspreid. 

De nieuwsbrief wordt op de beamer getoond en nader toegelicht door discussieleider 

Jaap Aagtjes. De voorgestelde veranderingen zijn gericht op een grotere betrokkenheid, 

meer wisselwerking en een betere communicatie. Aanpassing van het huishoudelijk 

reglement op een aantal punten moet waarborgen dat dit ook gebeurt. Het gaat de 

aanwezigen niet ver genoeg. Om frictie tussen statuten en huishoudelijk reglement te 

voorkomen, dienen ook de statuten te worden aangepast. Het bestuur zegt toe hiermee 

aan de slag te gaan. 

Wezenlijke veranderingen zijn dat het dorp inspraak krijgt in de samenstelling van het 

bestuur en dat iedere inwoner van Berltsum vanaf 18 jaar stemrecht krijgt. Vanuit de 

vergadering wordt opgemerkt dat alle gedetailleerde uitzonderingen die vanavond de 

revue zijn gepasseerd zich onmogelijk laten vatten in geschreven wetten. Het gaat om 

vertrouwen. Dat moet de basis zijn van alle betrokken partijen. 

De uitslag van de avond geeft aan dat Berltsum dit vertrouwen schenkt aan het bestuur. 

SBB kan verder met waar ze al ruim veertig jaar voor gaat: het dienen van het belang 

van Berltsum. 

RIA          
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Ik jou de pin troch  

een bijdrage van Leo Faber 

Tja … en dan zegt René Brouwer op de verjaardag van zijn jongste zoon, wolst do de pin 

ek ha? Ik zei meteen ja maar René zei er wel bij: niet in het fries hoor, want dan leest de 

helft het niet. 

Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Leo Faber geboren op 18-06-1969 op de 

Wiersterdyk 33 te Berltsum. 

Mijn heit Jan Faber en mem Djoke Faber-Algra hadden al 2 zoons, Jan en Keimpe en daar 

kwam ik dus bij en na mij  nog een meisje Gerda. het gezin was compleet.  

Toen ik 10 jaar was zijn we naar de Tichelersdyk (oude Markthal) verhuisd omdat mijn 

vader bij M. Nieuwhof in de aardappelen ging werken. Daarna zijn we nog naar de 

nieuwbouw van de Meseame gegaan. Dus hebben we alle uithoeken van Berltsum gehad. 

Maar overal met plezier en goede herinneringen.  

Muziek stond binnen ons gezin centraal. Heit was een echte korpsman. Hij zat zijn hele 

leven bij de Bazuin en het was eigenlijk een logisch feit dat ook broer Jan, Keimpe en ik 

een bugel kregen en bij Durk Lautenbach op les gingen. En wat was heit trots als we dan 

eindelijk na het behalen van twee diploma‟s bij het grote korps mochten. De bugel werd 

door mij al snel ingeruild voor het slagwerk maar later meer over de muziek in mijn 

leven. 

Toen ik in 1986 verkering kreeg met Petra Kamma uit Minnertsga vonden wij het in 1990 

wel eens tijd om samen te gaan wonen, het liefst in Berltsum natuurlijk, maar daar stond 

niks leeg. dus werd het Minnertsga. Daar hebben we 3 jaar gewoond en zijn we ook 

getrouwd. Na twee jaar konden we een huurhuis aan de Bûterhoeke  in Berltsum krijgen 

en daar hebben we ook 3 jaar gewoond. Nu wonen we alweer 15 jaar aan de Krústrjitte 3 

in Berltsum met onze twee dochters Lotte 15 en Floor 11 Jaar. 

Na mijn opleiding consumptieve techniek (horeca)  aan de CTS in Leeuwarden ben ik 

naar de MDS de Bongert in Leeuwarden gegaan. Die opleiding heb ik niet afgemaakt en 

ben meteen  naar de Koninklijke Marine gegaan om mijn dienstplicht te vervullen. Eerst 

maanden van zware trainingen, en daarna als kok op de kazerne te Den Helder. Daar 

heb ik een super tijd gehad, veel geleerd (normen en waarden) en veel afzien 

(lichamelijk en fysiek) wat zou het goed zijn als de dienstplicht weer in ere werd hersteld, 

verder ga ik me daar maar niet over uitweiden…… 

Na mijn tijd bij de Marine (1989) ben ik bij toeval beheerder/schoonmaker geworden van 

het toen nieuwe pleinafsluitend gebouw winkelcentrum Zaailand. Daar heb ik met plezier 

13 jaar gewerkt maar toen werd het echt tijd voor een grote verandering en heb ik in 

2001 geschreven op een advertentie van een school voor speciaal onderwijs als 

conciërge. Tot mijn eigen verbazing kreeg ik deze baan en heb ik dit een tijdje gedaan, 

maar ik kwam  er al snel achter dat ik meer wilde dan conciërge zijn. Op het 

Knoopcollege (school voor speciaal onderwijs)  onderdeel van RENN4 (Regionaal 

expertisecentrum noord Nederland cluster 4)  zitten jongens en meisjes met een gedrag 

en/of psychische stoornis. ADHD, PDD-Nos. en verschillende vormen van autisme of 



combinaties daarvan. De klassen bestaan maximaal uit 10 leerlingen zodat ze de nodige 

aandacht kunnen krijgen. 

Een geweldige doelgroep en allemaal pubers met een eigen verhaal en hun vaak ernstige 

problematiek. Ik had als conciërge al een begeleidende rol en werd vaak als achterwacht 

ingezet in de moeilijkere klassen. Dit werk beviel me zo goed dat ik in 2006 ben gaan 

studeren en in 2008 mijn diploma pedagogisch medewerker heb behaald. Deze studie 

deed ik terwijl ik voor RENN4 op de Friese Poort werkte met leerlingen van het 

Knoopcollege die daar een beroepsopleiding volgden. Ik fungeerde daar als hun 

begeleider/mentor. 

Met mijn diploma‟s op zak en een rugzak vol ervaring wat deze doelgroep betrof was ik 

weer toe aan een nieuwe uitdaging en heb ik in 2009 gesolliciteerd op een baan als 

pedagogisch groepsleider op de behandelgroep bij justitiële jeugdinrichting het poortje te 

Veenhuizen.  

Ook deze baan kreeg ik en ik ben daar anderhalf jaar werkzaam geweest. 

Het was een spannende, zware maar super interessante baan, het begeleiden en 

behandelen van zwaar gestrafte jongeren die daar een straf uitzaten voor verschillende 

delicten. Ook dit waren persoonlijk bijna allemaal prima jongens maar waren ooit eens op 

de verkeerde tijd en op de verkeerde plek met de verkeerde vrienden. Door 

bezuinigingen in het gevangeniswezen werd mijn contract niet omgezet in een vast 

contract en heb ik de directeur  van RENN4 weer gebeld om te vragen of ik weer terug 

kon komen, dat kon en nu werk ik na wat studies en cursussen  al weer twee jaar als 

vakdocent koken op de school waar ik tien jaar terug ben begonnen. 

In mijn vrije tijd  doe ik aan volleybal bij het enige mannen team wat ons dorp heeft. 

eigenlijk best jammer dat er niet meer mannen zijn die bij ons willen komen volleyballen, 

dus als je je aangesproken voelt schroom niet en neem contact met me op. Dit is 

overigens  niet de enige sport die ik beoefen,  ik ga het hele jaar door op de racefiets 

naar mijn werk.  

Muziek is mijn passie, als drummer heb ik 23 jaar in de band Second Life gezeten. Het 

was een supertijd vooral in de jaren 2000 tot 2006 traden we 70 keer per jaar op van 

kroegjes tot hele grote feesttenten. We speelden samen met George Baker en stonden in 

het voorprogramma van De Dijk, Blof, Van Dikhout e.v.a bekende artiesten. maar de 

mooiste optredens waren voor mij toch met de Berltsumer merke op de vrijdagavond in 

Hof van Holland en in de feesttent met het dorpsfeest. Door wisselingen en andere 

omstandigheden zijn we in 2008 gestopt met Second Life maar komen we volgend jaar 

misschien weer even bij elkaar om een paar optredens te geven. Wie weet ook in 

Berltsum.. 

Verder speel ik nog in een band in Dronryp met nog 3 veertigers en heb ik vorig jaar mee 

gedaan met het iepenloftspul van Dronryp, tijdrovend maar super om te doen. 

En natuurlijk afgelopen september met de Freonen Fan Berltsum Live in de feesttent 

gespeeld wat een topavond. Wat mogen we in Berltsum trots zijn op onze bijzondere 

dorpsfeesten!!!!!  

Zo…dat was een heel verhaal, dank voor het lezen en oant sjen !!!! 

Ik geef de pen nu aan de andere maat van René en mij en dat is Sytze Sijens…… 

 

 

 

 

10 december, Dag van de Rechten van de Mens 

Op 10 december bestaat de Universele Verklaring voor de rechten van de Mens 63 jaar. 

De kaars, het symbool van hoop en warmte, staat centraal tijdens de acties van Amnesty 

International rond 10 december.  

Door het kopen van een Amnesty kaars wordt het werk van Amnesty gesteund en de 

boodschap voor een eerlijke en rechtvaardige wereld onderschreven. Dit jaar wordt er 

bijzondere aandacht gevraagd voor de uitzonderlijke gebeurtenissen in het Midden-

Oosten en Noord-Afrika. De Arabische Lente spreekt voor veel mensen tot de 

verbeelding. Maar er is nog veel werk te doen. 



Vorig jaar vroeg Amnesty in het kader van 10 december aandacht voor Su Su Nway uit 

Myanmar (Birma). Su Su kreeg achteneenhalf jaar gevangenisstraf omdat ze deelnam 

aan een vreedzame demonstratie en een spandoek ophing. Ze werd schuldig bevonden 

aan landverraad en aan het verstoren van de openbare rust. Amnesty zamelde ruim 

50.000 handtekeningen in voor haar vrijlating. Op 12 oktober van dit jaar werd zij 

vrijgelaten.  

Kijk voor meer informatie op www.amnesty.nl of informeer bij de werkgroep Berlikum-

Menaldum-Dronrijp, Anje Kooistra, Tichelersdyk 18 te Berltsum, 0518-461409.  

 

 

 

Eten met een praatje 

Geweldig was de opgave voor  “Eten met een praatje”. Maar liefst 52 personen hadden 

zich opgegeven voor dit gebeuren. Hoewel we aan een maximum van 40 personen zitten 

hebben we, met dank aan de koks, toch maar een paar extra borden klaar gezet,.  

“Eten met een praatje” is een gebeuren voor mensen die „s avonds vaak alleen eten. Het 

is een gezellig samen zijn waarbij je onder het genot van een warme maaltijd met 

anderen de belevenissen van de dag kan delen. 

De volgende avond is vrijdag 25 november in ‟t Centrum aan de Bûterhoeke en begint 

om 18.00 uur. Bent u geïnteresseerd en u wilt het wel eens mee maken, dan kunt u zich 

opgeven, maar dan komt u wel op de reservelijst. Wanneer er van de huidige 

deelnemers, mensen verhinderd zijn, dan krijgt u een oproep.  

Opgeven kunt u zich bij U. Strooisma (telefoon 0518 - 46.20.89) Opgave graag 

uiterlijk woensdag 23 november. Voor hen die zich al hebben opgegeven maar 

verhinderd zijn ook graag dit uiterlijk op woensdag 23 november doorgeven. Wij kunnen 

dan aan de hand van de opkomst onze inkopen doen. 

Wat we gaan eten is een verrassing, maar hebt u een speciaal dieet laat het dan even 

weten. 

De kosten van een maaltijd zullen zo rond de vijf euro per persoon liggen. 

Noteert u alvast de volgende data: 

Wanneer: vrijdag 27 januari, vrijdag 24 februari, vrijdag 23 maart, steeds in 't Centrum 

van 19.00-22.00 uur.  

We hopen u te kunnen verwelkomen en rekenen op gezellige avonden.  

 

 

 

http://www.amnesty.nl/


Brandwondenstichting zet collectanten in het zonnetje 

Maandagavond 17 oktober 2011 zijn 24 collectanten van de Nederlandse 

Brandwonden Stichting uit Berltsum en Wier in het zonnetje gezet. Zij kregen 

door mevrouw. Francien Wit oorkondes en een kleine surprise uitgereikt voor 

hun trouwe bijdrage als collectant in de afgelopen jaren. Bij deze groep waren 

er zelfs 8 collectanten die al 25 jaar, eerst onder aanvoering van Annie de Jager 

– Klaver, bij de inwoners van Wier en Berltsum hadden aangebeld namens de 

Nederlandse Brandwonden Stichting.  

  

Deze avond was er speciale waardering voor Jannie Hoekstra en Janny Wiersma die nu 

elk jaar de organisatie voor hun rekening nemen. Op mijn vraag aan de collectanten  

“Waarom lopen voor deze stichting?”  kreeg ik als antwoord “Je kunt er beter voor lopen, 

dan dat je het zelf hebt.” Mevrouw Wit vertelde verder dat de opbrengst van de 

landelijke collecte circa drie miljoen euro per jaar bedraagt. Van dit bedrag wordt 

minstens 75% gebruikt voor voorlichting, onderzoek, huidbank, nazorg in ziekenhuizen 

en schoolprojecten. Daarnaast zijn er in Nederland intussen 3 ziekenhuizen (Beverwijk, 

Groningen en Rotterdam) die een speciale afdeling hebben voor het behandelen van 

slachtoffers met brandwonden. 

Het Martini-ziekenhuis in Groningen beschikt over de meest moderne voorziening voor de 

behandeling van brandwonden. Ook worden in dit ziekenhuis artsen specifiek voor 

behandeling van brandwonden opgeleid. Omdat mensen met brandwonden vaak ernstig 

zijn verminkt, is begeleiding door psychologen vanaf het begin van groot belang.  

Volgens de collectanten is het werk van de stichting vandaag de dag ook meer bekend bij 

de mensen. 

Tijdens de voorlichting werd specifiek stilgestaan bij het feit dat de stichting onderdeel 

uitmaakt van een wereldwijd netwerk waardoor huid vanuit en naar Nederland wordt 

geleverd (denk bijvoorbeeld aan de slachtoffers van de bosbranden in Australië). 

Als belangrijkste aandachtspunten voor preventie kregen de aanwezigen de volgende 

waarschuwing mee: 



- Ga nooit thee drinken met een kind op schoot; 

- Bij verbranding koelen bij voorkeur met lauw water; 

- Houd de wond schoon totdat deze door een deskundige is behandeld en smeer vooral 

geen huismiddeltjes op de wond; 

- Hebt u thuis al een rookmelder met een actieve batterij? 

- Voor informatie kijk ook eens op: 

-  http://www.brandweer.nl/brandveiligheid 

DICK 

 

 

 

Adventsconcert Klimop & De Bazuin 

Zondag 18 december 2011 geven de muziekverenigingen Klimop en De Bazuin, onder 

leiding van Tjipke Pasma, een Adventsconcert. We nodigen u allen hiervoor van harte uit: 

luisteren naar muziek en samen zingen zijn prachtige ingrediënten om in de sfeer van 

kerst te komen. 

De Linden Tree Singers, onder leiding van Piet Vessies, zullen hun medewerking verlenen 

aan het Adventsconcert. De Linden Tree Singers is een gelegenheidskoor dat zich 

toespitst op het zingen van Engelse Christmas Carols. Ze brengen de sfeer van Charles 

Dickens naar Berltsum. 

De entreeprijs bedraagt € 5,00 per persoon. In de voorverkoop kost een kaartje € 4,00 

per stuk. Kaartjes zijn te bestellen door een mail te sturen naar 

adventsconcert@gmail.com of telefonisch via het nummer 0518-460735. Kinderen tot en 

met 12 jaar mogen gratis naar binnen. 

Oude en nieuwe Christmas Carols, ten gehore gebracht door de Linden Tree Singers en 

de beide Berltsumer fanfares, dat mag u niet missen! Kom op tijd, want voordat het 

concert begint, zorgen de Linden Tree Singers afwisselend met een koperensemble voor 

een zeer warm welkom. 

Datum: 18 december 2011; aanvang: 15.30 uur (deuren open vanaf 15.00 uur); 

plaats: Kruiskerk te Berltsum 

Klimop en De Bazuin  

 

 

 

Decembermaand / Actiemaand 

De gordijnen mogen weer dicht en we scharen ons gezellig rond kachel of tv. Met een 

spannend boek of de laptop op schoot. We vermaken ons aan tafel met een potje 

scrabble of we spelen wordfeud via onze smartphone met de overbuurvrouw, gezellig 

vanuit onze eigen luie stoel. Je zou bijna vergeten dat het bijna december is: de maand 

met zijn sfeervolle hoogtepunten. Samenzijn met familie en vrienden, lekker eten en 

drinken, cadeautjes en gedichten.  Intussen moeten er ook de boodschappen gedaan 

worden en dat wordt leuk volgende maand. Als gewoonlijk heeft de winkeliersvereniging 

UBW weer de decemberactie in petto.  

Bij elke 10 euro die u bij de deelnemende winkelier besteedt krijgt u een lot. Deze loten, 

kunt u voorzien van uw naam en adres, inleveren in de daarvoor bestemde bussen bij 

schoonheidssalon Grietje en de Spar. De trekkingen zijn zaterdag 10, zaterdag 17, 

zaterdag 24 en zaterdag 31 december. Bij de laatste is ook weer een minuut gratis 

winkel te winnen bij de Spar.  

De prijzen zijn waardebonnen die u kunt besteden bij de deelnemende winkeliers. Wat 

een weelde in deze donkere tijd waar een prijsje mooi meegenomen is. De deelnemende 

winkeliers kunt u herkennen aan de welbekende vignetten achter het raam met als tekst 

“deelnemer decemberactie”. 

Winkeliersvereniging UBW 

 

 

 

mailto:adventsconcert@gmail.com


40 jaar -  Elts syn Rol 

26 oktober 1971 werd de toneelvereniging Elts syn Rol opgericht in de schuur van familie 

de Vries in de Buorren. Het jaar erop volgde de eerste voorstelling in Hof van Holland.  

Zaterdag 22 oktober werd dit feestelijk gevierd met een reünie voor leden en oud-leden 

die de afgelopen 40 jaar actief zijn geweest bij de vereniging. Van de 90 genodigden 

gaven maar liefst 70 gehoor en kwamen naar 't Heechhout om daar een gezellige avond 

te beleven.  

Om 17.00 uur werd deze reünie officieel geopend door Arend Hoekstra. Na een woord 

van welkom en een kleine terugblik gaf hij het woord aan de heer Hoekstra van Stichting 

Amateurtoniel Fryslân (STAF). De heer Hoekstra gaf namens Staf aan een vijftal leden 

een gouden speldje vanwege het feit dat zij al 40 jaar actief lid zijn van de 

toneelvereniging. 

Gerrit de Boer, Joukje Visser-Kuipers, Froukje Meijer-Beimers, Holst Meijer en Baukje 

Braaksma-Winselaar zijn al vanaf het eerste uur bij de toneelvereniging betrokken. Na 

deze huldiging ging de reünie verder met het programma. Wat onder andere een 

filmcompilatie betekende was van diverse hoogtepunten van de afgelopen 40 jaren. 

 

 

 

Collecte Nierstichting 

De jaarlijkse collecte ten bate van de Nierstichting heeft in Berlikum opgebracht € 1378,-

. 

Een heel goed resultaat! Hartelijk dank aan de collectanten en aan u, die een bijdrage 

hebt gegeven. Bus gemist ? Giro  88000 t.n.v. Nierstichting, Bussum. 

Piety van Dijk-de Vries 

 

 

 

Gesprekskring Doopsgezinde Gemeente 

De bijeenkomst van de Gesprekskring met gasten (soep en broodjes), stond 

oorspronkelijk gepland voor donderdag 8 december. Deze datum is verschoven naar 

donderdag 1 december.  



 

 

 

Froulju Foar Froulju in opmars 

Waar een bescheiden initiatief toe kan leiden wordt zichtbaar in Froulju Foar 

Froulju (FFF), Fries voor Vrouwen Voor Vrouwen. Het staat voor een netwerk 

van vrouwelijke ondernemers in voornamelijk het noordwesten van Fryslân. Het 

doel is tweeledig. Aan de ene kant willen de vrouwen elkaar versterken in hun 

ondernemerschap. Aan de andere kant geven ze blijk van Maatschappelijk 

Bewust Ondernemen in de vorm van steun aan vrouwen met borstkanker in hun 

omgeving. Afgelopen maand lanceerde FFF de website frouljufoarfroulju.nl en 

daarmee ook het streven naar uitbreiding van hun netwerk. 

 

Een van de initiatiefnemers is Geartsje Dijkstra-Ponne uit Tzummarum. Ze was in 2007 

pas gestart met haar eigen bedrijf. Zo ook Geesje Dijkstra-Vos. De twee vroegen zich af 

op welke manier ze zakelijk iets voor elkaar konden betekenen. Dit leidde tot de 

organisatie van twee kleinschalige beurzen. De ene in Tzum, de andere in Tzummarum, 

met elf deelnemers. Ook nauw betrokken bij de organisatie was Geesjes vriendin Rixt 

Strikwerda. De stands, een modeshow, gratis koffie en verschillende aanbiedingen lokten 

zo‟n 90 bezoekers naar Tzum en maar liefst 400 naar de Harnehal in Tzummarum. 

Aangestoken door het succes werd in 2008 in de Harnehal de tweede beurs gehouden, 

gekoppeld aan Pink Ribbon. Geartsje: “Ek doe wie de beurs in súkses. Der kamen sa‟n 

600 minsken op ôf, wêr at wy fansels hiel bliid mei wiene. Wy ha doe besletten dat we 

elke twa jier yn oktober in beurs hâlde sille en wat 

wy dêrfan oerhâlde is foar in ynstânsje dy‟t him dwaande hâldt mei ûndersyk nei 

boarstkanker.” 

 

Wrang genoeg werden de beide initiatiefnemers getroffen door borstkanker. Geesje zelfs 

twee keer. Alle twee kwamen ze er doorheen. De derde beurs in 2010 trok nog meer 

standhouders en met tal van optredens, modeshows, dans en muziek werd het een 

wervelende happening met zo‟n 850 bezoekers. En dat allemaal in de Harnehal, waar 

uitbater Alie de scepter zwaait. Ook zij is een van de stuwende krachten achter FFF. De 

opbrengst van € 3250 ging naar de Borstkankervereniging Nederland die ook in Friesland 

een afdeling heeft. 

 

Een bloemetje als steuntje in de rug 

FFF blijft aan de weg timmeren en zichtbaar, bijvoorbeeld in het volleybalveld als 

shirtsponsor van Dames I van SST Tzummaru. Is hun thuishal het toneel van de FFF 

beurs, dan dragen deze damesvrijwillige en enthousiast een steentje bij. Geartsje: “Op 

dit moment binne der 16 ûndernimsters dy‟t harren oansluten ha. We dogge mear as 

allinnich de beurs. We ha sa no en dan in Frouljuskafee. Dêr kinne wy fan elkoar heare 

en leare en briede wy op nije ydeeën.”  Een van die ideeën is de bloemenactie. Een 

bloemetje voor vrouwen in de omgeving met borstkanker. Het eerste bloemetje in de 

actie werd blij verrast ontvangen. Geartsje verwacht dat dit steuntje in de rug ook door 

anderen wordt gewaardeerd. 

 

FFF op het WWW 

De website is onlangs in een feestelijke bijeenkomst in de kantine van de Harnehal 

gelanceerd. Het ontwerp ervoor is gemaakt door grafisch ontwerpster Jolanda Hooiveld 

van Studijo in St. Jacobiparochie. De technische uitvoering werd gedaan door Primetech 

in Joure. De aangesloten ondernemers presenteren zich op de site, waarbij doorgeklikt 

kan worden naar hun eigen website. Nieuws van FFF zal ook op de website te vinden zijn. 

Zo staat de volgende beurs er al op aangekondigd: 13 en 14 oktober 2012, maar liefst 

twee dagen met plaats voor nog meer standhouders en nog meer activiteiten ten bate 

van vrouwen met borstkanker. Vrouwelijke ondernemers kunnen zich aansluiten bij FFF 

via frouljufoarfroulju.nl. 

 

http://frouljufoarfroulju.nl/
http://frouljufoarfroulju.nl/


 

 

De buurtverpleegkundige van Palet nu ook in Menaam, Berltsum en Dronryp 

Palet wil met haar diensten dicht bij mensen in de buurt zijn. Daarom startte Palet eind 

2010 met de functie van buurtverpleegkundige. De buurtverpleegkundige is een vast 

aanspreekpunt in dorp en wijk voor alle vragen op het gebied van wonen, welzijn en 

zorg. Ze heeft dagelijks contact met cliënten, huisartsen en andere hulpverleners om 

laagdrempelige hulp te kunnen verlenen. Door de tijd die ze heeft om problemen te 

doorzien, haar korte reactietijd, een brede blik als ze bij mensen thuiskomt en haar 

luisterend oor, zorgt ze ervoor dat mensen zo lang mogelijk op een plezierige manier 

thuis kunnen blijven wonen. 

De buurtverpleegkundige signaleert, geeft advies en organiseert ondersteuning. 

Belangrijk hierbij is dat de cliënt zoveel mogelijk zelf de regie houdt. 

In Leeuwarden en omgeving is afgelopen jaar gebleken hoe waardevol de rol van de 

buurtverpleegkundige is voor de mensen in de wijk en het dorp. Zo vertelt Ant Schippers, 

buurtverpleegkundige van Palet, over een eenzame dame die graag thuis wil blijven 

wonen. Voor de mantelzorgers wordt dit echter steeds lastiger. De buurtverpleegkundige 

heeft samen met mevrouw een weekplanning gemaakt voor allerlei dagactiviteiten. 

“Stapsgewijs laat ik haar wennen aan het dagcentrum. Vooraf aan het bezoek aan het 

dagcentrum krijgt ze nu zorg. Ze wordt elke keer opgehaald met de taxi. Op deze manier 

kan mevrouw zo lang mogelijk thuis blijven wonen en wordt de draaglast voor haar 

mantelzorgers verminderd”, aldus Ant Schippers. 

Door de positieve reacties van clienten en hulpverleners op de buurtverpleegkundige 

heeft Palet besloten om deze functie uit te breiden. Waar zijn de buurtverpleegkundigen? 

De buurtverpleegkundigen zijn werkzaam in Harlingen, Menaam, Berltsum, Dronryp, 

Leeuwarderadeel en Leeuwarden. 

Informatie over of contact met de buurtverpleegkundige? 

Marloes Nicolai is gevestigd in Berltsum (Hofsleane 30A) en bereikbaar op 

telefoonnummer: (06) 51 02 6736. Irma Heidstra is gevestigd in Menaam (Nij Statelan, 

Nylân 25) en bereikbaar op telefoonnummer: (06) 82 09 3184. Marijke Sijtsma is 

gevestigd in Dronryp (Hearewei 83) en bereikbaar op telefoonnummer: (06) 10 04 2961. 

Voor meer informatie kunt u ook bellen met het Klant Advies Centrum van Palet, 

telefoonnummer (0900) 321 321 3 (€0,01 p.m). 

 

 

 

Berltsum schittert, een sfeermaker voor de donkere dagen. 

Het begint al een beetje traditie te worden, want ook dit jaar heeft het bestuur van 

Oranje Nationaal besloten een kerstversieringwedstrijd te organiseren.  

Tijdens SimmerWinter 2011 hebben jullie laten zien dat het met de versieringsgeest wel 

goed zit in ons dorp. Om deze talenten en creativiteit te stimuleren doen we er graag een 

beroep op. Vandaar dat we jullie dit jaar wederom uitdagen de buitenzijde en omgeving 

van je woning om te toveren tot een feeëriek kerstschouwspel op een dusdanige wijze 

dat dit goed zichtbaar is vanaf de openbare weg.  

Er zullen drie prijzen (levensmiddelenpakketten) worden uitgeloofd voor diegenen die 

volgens de jury met kerstversiering en verlichting de mooiste sfeerplaatjes hebben 

gemaakt.  

Wij wensen iedereen veel plezier met het versieren van de woning en tuin en hopen dat 

de jury de handen vol krijgt en avonden nodig heeft met het beoordelen van al deze 

kleurrijk versierde en verlichte gevels en tuinen. Deelname is zonder inschrijving en 

gratis. De beoordeling van de versiering zal plaats vinden in de week na kerst op 

27 & 28 december. Dus Berltsumers, ga de uitdaging aan, versierhuis en tuin en 

overtuig de jury. Wij hopen op een schitterende kerst.  

Het bestuur van Oranje Nationaal Berlikum 

 

 

 



Zeer geslaagde huldiging NK Winnaars pupillen jongens en vijftig plus 

De KV Berlikum had weer eens alle reden voor een feestje en wel door winst  in de 

jongste NK categorie (pupillen) en de oudste (50-plus). Bij de jongens waren het Corné 

Tuinenga, Hein Joostema en Patrick van Dellen die glunderend de felicitaties in ontvangst 

konden nemen terwijl de heren Sape Nauta, Fedde van der Graaf en Johannes Siegersma 

nog eens aan een ieder konden uitleggen wat de doorslag had gegeven in de 

allesbeslissende eindstrijd. De huldiging vond plaats op vrijdagavond 14 oktober jl. in de 

sfeervolle ambiance van Sans Souci.  De bar dancing deed op deze avond haar naam alle 

eer aan en was een toneel vol van vrolijke onbezorgde gezichten. De avond werd als een 

heus sportgala aan elkaar gepraat door de “âld Berltsumers” Richard en Walter Miedema 

die als volleerde gastheren met hier en daar een anekdote en een kwinkslag  de sfeer er 

prima in brachten. Foto‟s en aanstekelijke filmpjes van de kaatsers en hun gevolg 

verhoogden het sfeergevoel en verschillende felicitatiemomenten van ondermeer 

wethouder Lute Pen (gemeente Menameradiel), coach Coos Veltman (van verliezend 

finalist Hommerts Jutrijp), Klaas Tuinenga (huldiging Veteranen), Durkje Nauta 

(huldiging Pupillen jongens) en Ype Tiemersma (van verliezend finalist KF Easterein) 

gaven het gewicht van de avond goed aan. Ook Berltsumer Leonie van der Graaf-

Zeinstra werd in het zonnetje gezet door voorzitter Johannes Siegersma omdat zij de 

dames PC wist te winnen (samen met zus Fenna  en Margriet Koelmans), tweede in het 

klassement was geworden en als klap op de vuurpijl ook nog eens clubkaatser van het 

jaar van de KV Berlikum. Kortom allemaal tevreden gezichten bij een ieder die zich 

verbonden wist met de kaatsers  en de kaatsvereniging. Tot slot nog het verheugende 

nieuws voor de kaatsvereniging dat hoofdsponsor ESV het sponsorcontract met maar 

liefst vijf jaar had verlengd en daarmee een prima impuls geeft om de groei en bloei van 

het kaatsen in Berltsum te waarborgen.                                                                                                                                                                

JAN J 

 

 

 



 

Rijwielhandel Feenstra neemt schaatshandel Peters over 

Op het eerste gezicht lijkt het een ietwat vreemde combinatie: Rijwielhandel en 

Schaatsenverkoop, maar wie de activiteiten van Feenstra kent zal niet verbaasd zijn. Bij 

Feenstra bestond altijd al de mogelijkheid om schaatsen te slijpen en gezien zijn passie 

voor de schaatssport is de samenvoeging van de rijwielhandel en het schaatsgebeuren 

eigenlijk een logisch gevolg. Schaatsen zit de familie Feenstra in het bloed. Zowel Jan als 

zijn vader hebben meerdere malen de Elfstedentocht bedwongen en zelfs driemaal 

gezamenlijk de Elfstedentocht gereden. De familie Peters besloot na een lange periode 

van 25 jaar hun schaatsenhandel te beëindigen en alleen nog verder te gaan met de 

slijperij van de schaatsen. Peters had de schaatshandel op hun beurt weer overgenomen 

van schoenhandel Sijtsma die toentertijd in de Buorren gesitueerd was. Die overname 

was net voor de Elfstedentocht van „85 en meteen een vliegende start en een schot in de 

roos. “Toevallig was er in het jaar van overname net een Elfstedentocht en dat was 

prachtig natuurlijk. We hebben het altijd met veel plezier gedaan maar er komt eens een 

tijd van stoppen. Jan Feenstra had er wel belangstelling voor en neemt nu het 

dealerschap over van Viking en Zandstra want dat waren altijd onze merken.” Voor Jan 

Feenstra een buitenkansje en op zijn nieuwe werk en verkoopplek in de Tsjerkestrjitte in 

de nabijheid van en op de route naar de ijsbaan een perfecte locatie. “Yn de winter is it 

altyd wat rêsticher mei de fytshannel, en mei de reedriidhannel dêrby en it reedslipen, 

wat ik al trijeentriitich jier doch, ha ik wat mear wurk omhannen. En dêrby hâld ik fan de 

reedriden.” Voor Peters stond voorop dat hun schaatshandel in Berltsumer handen zou 

belanden en dat is gelukt met de overname door Jan Feenstra die nu zijn beide passies, 

het schaatsen en fietsen, in de etalage kan zetten.   

 

 

 

 

 



Nieuws van de Wapenbroeders 

Afgelopen 4 november hield de Bond van Wapenbroeders weer haar maandelijkse 

bijeenkomst in de Kruiskerk te Berltsum. Om 20.00 uur opende voorzitter Aagtjes de 

vergadering. 

Nadat de notulen en ingekomen stukken behandeld waren kon de voorzitter de spreker 

van de avond, de heer Meirink uit Wynaam introduceren. De heer Meirink is 

landbouwadviseur in het buitenland, voornamelijk in Rusland. Zijn presentatie ging over 

zijn werk in Tsjetsjenië en Kirgistan. Hier adviseert hij boeren bij de teelt 

van aardappelen, uien, wortelen en groentesoorten als kool en rode biet. Al de 

moeilijkheden die overwonnen dienen te worden werden belicht. De aanwezigen waren 

op dit gebied ook deskundig. Zo ontstond er een levendige interactie tussen spreker en 

aanwezigen. De werk van Meirink werd belicht met fotomateriaal over het werk op het 

land en van de omgeving waar hij werkte. De presentatie liep aardig uit de hand wat tijd 

betreft. Door het enthousiasme waarmee de heer Meirink zijn presentatie verzorgde viel 

dit echter niet op. Rond kwart over tien trok de voorzitter echter aan de bel en konden 

nog enkele vragen gesteld worden aan de spreker. Hierna werd Meirink bedankt voor zijn 

schitterende presentatie en de voorzitter overhandigde hem de gebruikelijke fles met een 

Fryske alcoholische inhoud als dank. Dit werd met een applaus door de aanwezige leden 

bekrachtigd. Rond half elf werden de leden bedankt voor hun aanwezigheid en wenste 

Aagtjes een ieder een wel thuis en een prettige nazit toe. Een meer dan geslaagde 

bijeenkomst. 

 

 

 

Piippraat november 2011 

Vorige maand stond in onze column een advertentie waarin wij opzoek waren naar een 

nieuwe penningmeester. Dirk Jan Holwerda heeft al diverse jaren deze functie bekleed en 

zal binnenkort het stokje overdragen aan onze nieuwe vrijwilliger Jurjen Kuikman. 

Tevens hebben wij ons team kunnen uitbreiden met twee nieuwe vrijwilligers! 

Op 23 oktober hebben wij in It Piipskoft een frikadellen (vr)eetwedstijd gehouden. Er 

hebben zich zo‟n 20 deelnemers aangemeld. De gedeelde eerste prijs ging naar Willem 

Rondon en Jurre Koopmans, met elk acht frikadellen binnen tien minuten. De tweede 

prijs ging naar Roelof Zwart met zeven frikadellen en Anton Born ging er vandoor met de 

derde prijs met 6 frikadellen.   

Op vrijdag 25 november organiseren wij weer een spooktocht! Alle kinderen van 

de groepen 6, 7 en 8 mogen hier aan meedoen. Opgave is niet nodig. Het begint om 

19.00 uur en zal tot ± 22.00 uur duren. Deelname bedraagt €1,50 per persoon.  

Kijk op www.piipskoft .nl voor alle foto‟s van de afgelopen activiteiten en de agenda! 

See You @ Piipskoft  

 

 

 

Subsidie RABObank voor cultuurhistorische wandelroute 

Maandagavond 7 november heeft de RABObank tijdens de jaarlijkse ledenvergadering 

bekend gemaakt dat het project Cultuurhistorische Wandelroutes in aanmerking komt 

voor een bijdrage van €3.800,00. SBB wil nu het project opstarten door een 

aanlegvergunning aan te vragen. Wij hopen dat in het voorjaar van 2012 het project 

uitgevoerd kan worden. Volledigheidshalve volgt hier nog een korte omschrijving van het 

project. 

De directe aanleiding tot het ontwikkelen van de cultuurhistorische wandelroute is de 

Elfstedenvaarroute die in 2012 uiterlijk 2013 operationeel wordt. Wij willen de 

varensgasten verleiden om één of enkele dagen aan te meren in Berltsum om de benen 

te strekken en wat cultuurhistorie te snuiven. Cultuurhistorie, waar de twaalfde stad van 

Fryslân zo rijk aan is. Hierdoor wordt de belevingswaarde van de vaarroute versterkt en 

de horeca en middenstand in Berltsum zullen er wel bij varen. 

Maar ook de woonkwaliteit van Berltsum wordt verbeterd. Een oud boerenpad van 750 m 

wordt weer in ere hersteld. Dit met dank aan de pachter Nieuwhof en de eigenaar de PKN 



kerk voor hun medewerking. Hierdoor wordt het Hemmemapark met de Luinsterwei 

verbonden en het agrarisch gebied recreatief ontsloten. 

Ook willen wij een fietswandelbrug tegen de bestaande brug in de Koekoeksleane 

plakken. Hiermee wordt het nieuwbouwplan de Pôlle recreatief ontsloten en worden 

fietspaden aan weerszijden van de Berltsumer feart onderling verbonden.  

Kortom een plan met vele aspecten dat de leefbaarheid versterkt in de regio en Berltsum 

in het bijzonder.  

Stichting Berlikumer Belangen 

 

 

 

Even dit en even dat 

Bij ons thuis gaan we even eten, nadat we eerst even hebben gebeden. Daarvoor zijn we 

al even naar de wc geweest en wasten we even onze handen. En zo kan ik nog wel even 

doorgaan. Ik wil dat „even‟ een halt toeroepen, maar dat valt nog niet mee. Het is gezegd 

eer ik er erg in heb. In gedachten turf ik de keren en al snel raak ik de tel kwijt. Ik geef 

de moed op, maar denk intussen wel even over het woord na. 

 

Het fascineert me. Het is toch apart. Neem nou Spaans, Engels of Duits, talen die ik 

redelijk spreek. Daar hoor ik nooit „even‟. Het kan natuurlijk zijn dat „even‟ net in die 

helft zit die ik niet beheers, maar toch. Overigens, als u het weet, laat u het me dan even 

weten? 

Je kunt „even‟ ook nog anders gebruiken. Zo kun je net of even buiten het dorp wonen en 

krijg je een cadeautje dan kun je roepen „is me dat even een verrassing‟, waarmee je 

aangeeft dat je wel héél erg verrast bent. 

Met al dat ge-even zou je denken dat ik zwem in een zee van vrije tijd, maar dat valt 

toch tegen. Even een blog schrijven en ik ben weer een half uur verder. Mijn 

nietszeggend „even‟ en dat van velen met mij, schaar ik maar onder de stopwoorden, net 

als „dus‟, „joh‟, „eh‟, „ah‟, „oké‟, „zeg maar‟ of „snap je‟. Als het je bij iemand begint op te 

vallen, dan ligt ergernis al snel op de loer. Je loopt je te bedenken hoe je die ander 

daarop diplomatiek kunt attenderen zonder dat hij of zij kwaad wordt. Tien tegen één is 

de persoon in kwestie het zich niet eens bewust. „Doe even gewoon (waar heb ik dat 

eerder gehoord)‟ lijkt me in dit kader nu net niet de oplossing. Daar denk je eens even 

rustig over na. 

Maar nu ga ik de keuken opruimen, de was van de lijn halen, strijken, lekker lezen, een 

wijntje drinken. Heerlijk, ik heb de hele avond. 

RIA 

 

 

 

Verslag van de Christelijke Plattelands Vereniging Berlikum gehouden op 

dinsdag 8 november 2011 

Op deze verenigingsavond waren we met 35 dames aanwezig in „t Centrum. De leiding 

van deze avond was in handen van Matty Weijer. Ze heet ons allen hartelijk welkom en 

in het bijzonder Titia de Boer, die ons iets komt vertellen over het Aanloophuis in 

Leeuwarden. 

We beginnen met gebed en de meditatie is naar aanleiding van Mattheus 25, waar Jezus 

zegt: wat je voor een ander doet doe je voor mij. 

Jetske Nieuwhof Buurstra is ons als lid ontvallen en wordt door Matty op gepaste wijze 

herdacht. We zingen hierna Veilig in Jezus armen. De notulen van de vorige vergadering 

worden gelezen, er zijn geen zieken en jubilea te melden. 

Na de pauze krijgt Titia het woord,zij stelt zichzelf eerst aan ons voor, ze heeft een 

verpleegkundige opleiding in de psychiatrie en gewerkt in de GGZ. 

Heeft nu als enige een betaalde baan bij het Aanloophuis, verder draait dit geheel op 

vrijwilligers. Wel zo‟n 100 in totaal, en toch zijn er altijd weer nieuwe vrijwilligers nodig. 



Het Aanloophuis in de Bagijnestraat in Leeuwarden is een plek waar een huiselijke sfeer 

heerst en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een plek voor gesprek, een spelletje, 

krantje lezen of om er even te zijn, een kop koffie of thee drinken of een broodje te eten. 

Het is open op zaterdagmiddag en zondag van half 10 tot half 5. De doelstelling van het 

aanloophuis is beschikbaar zijn voor de medemens, die hulp en aandacht nodig heeft. 

Een veilige plek bieden, waar warmte en aandacht is voor gasten die veelal op straat 

leven en/of weinig sociale kontakten hebben. De drijvende krachten achter het succes 

van het Aanloophuis zijn de vrijwilligers. Zij komen een in de drie weken een dagdeel 

helpen, zorgen voor een goede sfeer, een praatje met de gasten en vooral een luisterend 

oor. Het Aanloophuis is een interkerkelijke stichting waar de meeste kerken van 

Leeuwarden vertegenwoordigd zijn. Matty bedankt Titia voor haar verhaal en sluit de 

avond af met het gebed „Heer open onze ogen‟. 

We worden allen welthuis gewenst en tot 13 december dan is er de gezamenlijke 

kerstviering, 

voor alle vrouwen van Berlikum en Wier. 

 

 

 

Familie Runia introduceert nieuw spaarsysteem in Speelgoedshop Koko 

De Sinterklaastijd maar ook de kerst vervullen velen van een warm en goed gevoel en in 

die hoedanigheid is Tineke Runia op de Bûtenpôle in Berltsum haar speelgoedwinkel 

dusdanig aan het aankleden dat zij perfect in deze setting past. Op een prachtige locatie 

aan de rand van het dorp wil zij dan ook dolgraag de mogelijkheid aangrijpen haar 

onderneming nog beter op de kaart te zetten en de klantenkring uitbreiden. Want dat ligt 

in het ondernemerschap besloten, nieuwe wegen vinden om de producten en 

dienstverlening op een steeds hoger plan te brengen zoals nu met de introductie van 

het nieuwe spaarsysteem.  

 

Tineke is de spil in het winkelgebeuren wat betreft inrichting en styling. Douwe zit in een 

ondersteunende rol en heeft daarbij op computergebied veel expertise. Een groot scala 

van producten is er in hun speelgoedshop voorradig van spellen zoals “Mens erger je 

niet”,  tractoren, skelters, trampolines, sleden, maar ook puzzels, lego,  kleurgerei en 

noem maar op. Ook spelvormen voor in de tuin om bijvoorbeeld actief 

gemeenschappelijk bezig te zijn. Nu is er dan het zelf bedachte en ontwikkelde 

spaarzegel programma voor zowel de winkel als ook voor de webshop, waar je bij iedere 

besteding van € 2,50 een zegel ontvangt die op de zegelkaart geplakt dient te worden. 

Bij inlevering van een volle kaart krijg je dan voor € 5 euro extra kooptegoed. Een 

prikkeling voor de klant en een mooie korting op het eindbedrag.  

 

De doelstelling voor Tineke is om voor betaalbare scherpe prijzen mooie producten te 

leveren, waarbij het prijsniveau van de winkel en de webwinkel gelijk ligt.  Met de 

feestdagen voor de boeg is KoKo Speelgoedshop tot in de puntjes voorbereid om u als 

klant van dienst te zijn en dit in combinatie met het nieuw geïntroduceerde uniek 

spaarsysteem ook nog eens met extra voordeel dat in deze dure tijd altijd welkom is. 

Neem dan ook gauw een kijkje in hun prachtige aangeklede winkelpand en aanschouw 

aan de Bûtenpôle in Berltsum  een groot assortiment aan speelgoed met scherpe prijzen.  

(KOKO Speelgoedshop is gevestigd op Bûtenpôle 2, Berltsum. Openingstijden: woensdag 

tot en met vrijdag van 09.00/13.30-18.00 uur en zaterdag van 09.00-12.00/13.00-16.00 

uur. www.koko-speelgoedshop.nl info@koko-speelgoedshop.nl ) 

 

 

 

Jonge mantelzorgers gratis naar Spangas!! 

Regionale FUNdag voor jonge mantelzorgers 

 

Ben jij 10 jaar of ouder en help jij thuis zorgen voor je zieke of gehandicapte vader, 

moeder, broer of zus? Dan ben jij een jonge mantelzorger! 

http://www.koko-speelgoedshop.nl/
mailto:info@koko-speelgoedshop.nl


Speciaal voor de jonge mantelzorgers uit de gemeenten Het Bildt, Franekeradeel, 

Harlingen, Vlieland, Terschelling, Menameradiel, Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel 

wordt er een FUNdag georganiseerd. 

Datum: zaterdag 17 december 2011, tijd: 17.30 tot 22.00 uur, programma: 

verzamelen in De Skûle Welzijn, patat eten en met z‟n allen naar De Koornbeurs. Hier 

gaan we naar de voorstelling Spangas!! Aansluitend is er disco of kun je naar huis. Woon 

jij in een van deze gemeenten en heb je zin om te komen? Je kunt je t/m 8 december 

opgeven bij: 

Sieta Kuipers, 0518-460805 of mail s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl, Ignatia Veltman, 

0517-393750 of mail i.veltman@deskule.nl, Francien Bekius, 0519-292223 of mail 

info@fawaka.nu. 

De deelname is gratis. Het enige wat jij hoeft te doen is je aanmelden en van de partij te 

zijn. En je mag een vriend of vriendin meenemen! Mocht je geen vervoer hebben, geef 

dit dan even door. Wij kunnen dit dan voor je regelen.  

Ben je zelf geen jonge mantelzorger maar ken je wel iemand die thuis moet helpen 

zorgen? Wil je hem of haar dan op deze FUNdag attenderen? 

Deze FUNdag is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de genoemde 

gemeenten. 
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