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Minsken mei in ferhaal 

Mensen van verschillende pluimage, oude mensen, jonge mensen, velen hebben een 

verhaal, vanuit verschillende invalshoeken. Als redactie van Op ‘e Roaster gaan we op 

(be)zoek bij (naar)  mensen van wie wij denken dat ze een verhaal hebben, dat onze 

lezers interessant vinden. Heeft u tips voor deze rubriek, dan zijn deze welkom bij de 

redactieleden. Deze maand het verhaal van Jurjen Osinga. 

 

Het staat Jurjen allemaal nog helder voor de geest. Berlikum was in zijn jeugdjaren een 

levendig dorp met de zuivelfabriek, de veiling en al die winkeltjes in de dorpsstraat. Zo 

had Sieger Stap in de Buorren zijn kapperszaak maar ging er ook als artiest op feestjes 

en partijen opuit om de mensen een gezellige avond of middag te bezorgen. “Sieger Stap 

is wol wat in foarbyld foar my as artyst, alinne wie hy noch al wat dranksuchtich.” Op 

zesjarige leeftijd verhuisde het gezin Osinga (twee jongens, twee meisjes) naar het 

Kleaster waar hij zijn gehele schoolperiode zou blijven wonen, waarna in 1950 de 

“Buorren” weer werd opgezocht als woonplek. Jurjen zat toen al bij het kerkkoor en 

“Lytse krêft”, een gemengde zanggroep waar zijn talenten langzamerhand tot ontplooiing 

kwamen. Jurjen zijn vader bezat enkele landerijen, maar in het werk op het land lagen 

bepaald niet de talenten van Jurjen. Uiteindelijk belandde hij in Berlikum op de 

suvelfabryk  en later bij de CCF in Leeuwarden. Niet dat hier zijn hart lag maar: “Je 

moasten dochs wat”. Toen al was duidelijk dat de artiestenwereld Jurjen op zijn lijf was 

geschreven en een sterke aantrekkingskracht op hem had. De echte doorbraak en begin 

van zijn zangersloopbaan kwam in zijn eigen beleving  met de instuifavonden in ‟t 

Centrum  in de vijftiger jaren. Jurjen Osinga was toen rond de 16 jaar en werd 

langzamerhand steeds meer gevraagd om optredens te verzorgen. In de zestiger jaren 

ontstond zijn artiestennaam toen Oane Boomsma van de Drogisterij in de Buorren hem 

opmerkzaam maakte op zijn begin initialen J en O, en hiermee was de naam Grote Jo 

geboren. Een naam waar Jurjen nog steeds trots op is en hem doet glimlachen 

betreffende al zijn herinneringen hieraan. Ook zong Jurjen een periode samen met Jan 

Kuiken uit Minnertsga en met een kleine naamsuitbreiding in Grote Jo en Co was de duo 

naamgeving creatief aangepast. In 1965 stapt Jurjen Osinga in het huwelijksbootje en uit 



deze verbintenis kwamen twee zonen, Heerke en Eise. Heerke nu woonachtig in 

St.Nicolaasga in België en Eise een stuk dichterbij in IJlst. Het huwelijk hield veertien jaar 

stand. “We koenen net mear goed meiinoar opsjitte en dat wie foar de bern ek net noflik, 

sa binne wy mar útinoar gongen. Mei de bern giet it bêst en we hawwe  goed kontakt. Ek 

mei harren mem kin ik no wer goed omgean.” De topjaren lagen voor Jurjen duidelijk in 

de begin jaren negentig toen hij in Ried een grote show neerzette voor een groot publiek. 

Grote Jo in de hoofdact en razend populair. Het jaar daarop de PC avond in de “Trije” in 

Franeker. Een bomvolle zaal en Grote Jo in Elvis kostuum op de brommer met achter zich 

de brandweerauto. Een entree om van te smullen en typerend voor deze artiest. Grote 

Jo, die zijn naam eer aan doet en als imposante verschijning  en vaak een mengeling van 

bewondering en leedvermaak opwekt. Want bij een optreden van Grote Jo gebeurt altijd 

wat en is het nooit saai. Legendarisch zijn vermomming tijdens een dorpsfeest als 

inboorling waarna de optocht werd besloten met een optreden in de feesttent en zijn 

rieten rokje afzakte. “Gelokkich hie ik der noch wat ûnder.” Het werd een terugkerend 

fenomeen: Het afzakken van zijn broek. “Ik haw at myn broek ôfsakke ek wolris it ferske 

earst útsongen. Nuvere dingen hearre no ien kear by my.” Ook het breken van snaren 

(“mei in snaar minder wol it ek wol spylje.”) vormt voor Jurjen geen beletsel een 

optreden naar tevredenheid te voltooien. Ook zijn sinterklaas optredens staan velen in 

het geheugen gegrift. Zo kwam de staf eens onder een dichtgeslagen koffer van de auto 

en zat hij voor een sinterklaas optreden bijna de gehele dag in de schmink omdat de 

dame in kwestie alleen vroeg in de middag kon schminken.  Het avondoptreden werd 

zeker een succes maar ijzel en enkele alcoholische versnaperingen brachten de 

sinterklaas op de terugweg danig uit zijn evenwicht. En dan recent zijn optreden op de 

kermis in Berlikum. Een hoog podium en daarbij de struikelpartij van Grote JO. Dankzij 

vereende krachten van enkele omstanders kon het optreden toch doorgaan. Een lach en 

een traan dat is het leven van deze veelzijdige dorpsman. Bewierookt en een enkele 

maal verguisd maar nog steeds actief en gelukkig kan hij zelf om de meeste capriolen die 

zijn carrière sieren lachen. Momenteel dan nog met veel plezier het Berlikumer 

mannenkoor en incidenteel een optreden in de kerk. “Ik woe wol dat ik faker frege wurde 

om yn tsjerke te sjongen. Want de stim is noch goed. Ik oefenje dan ek noch eltse dei.”  

In de zomer van 2008 hing het leven van Jurjen een poos aan een zijden draadje. Een 

zware longontsteking bracht zijn verblijf op aarde op het randje. Dat Jurjen nog leeft 

ervaart hij dan ook als een groot wonder. ”Ik mei noch efkes bliuwe fan de grutte baas. 

At it myn tiid is sil Hy my roppe. De dokter hie myn beide soannen op in nacht al by it 

bêd roppen sa min like „t der oan ta. Mar gelokkich die ik de eagen wer iepen.” Deze 

periode en de tijd daarna waren voor Jurjen verreweg het moeilijkst. “Ik fielde my út it 

sikehûs hiel iensum. Ik koe der yniens min oer alinne te wêzen en kaam hast net mear 

fan myn bêd. Ik woe doe en ek no graach wat mear oanrin ha want ik hâld fan 

gesellichens en drokte. No bin ik faaks mei de Zûndapp ûnderweis nei freonen. Bygelyks 

by Teake de Jong drink ik eltse dei in kop kofje en sa haw ik in hiele kring fan freonen.” 

Nu is de levenslust weer volop terug en is hij blij dat het hem gegeven is nog van het 

leven te genieten. Mijmerend kan Jurjen terugdenken aan de tijd dat hij in zijn tuin aan 

het zingen was en velen daarvan genoten. Want dat is iets wat hem altijd nog wat 

steekt. Vroeger mocht Jurjen van zijn ouders niet op zangles. “Ik hie in hiele goede stim 

en miskien mei wat mear begelieding hie ik wol folle fjierder komme kinnen as artyst.” 

Alweer 25 jaar woont Jurjen Osinga in zijn vertrouwde huisje in het verlengde van de 

Buorren. Geboren en opgegroeid in de Buorren en voor altijd terug in de Buorren. Wat 

dat betreft is de cirkel rond, maar Jurjen zit nog vol plannen om van zijn grote gave, het 

zingen (en in iets mindere mate het gitaarspelen), de mensen te laten genieten.                                                                                   

JAN J. 

 

 

 



Winkelen vanuit je luie stoel is mogelijk, ook in Berlikum 

Sinds de zomer van 2009 hebben we er in Berlikum weer een winkel bij; Beau 

Maison genaamd of te wel in gewoon Nederlands; mooi huis. Bij Beau Maison 

zijn allemaal landelijke woonaccessoires te bestellen. Want het betreft een 

webshop. Zodat je lekker kunt winkelen, vanuit je luie stoel, achter je 

computer. Je staat niet in die lange rijen bij de kassa en hoeft geen 

parkeerplaats voor je auto te zoeken. Op je gemak bekijk je de foto‟s op de 

website en maak je je keus. 

 

De keus is zeer royaal; deurhangers, dienbladen, etagères, fotolijstjes, kandelaars, 

kapstokken, kransen en klokken, harten van rustic rattan etc. Zoals typerend is voor 

landelijke woonaccessoires zijn de producten hoofdzakelijk gemaakt van natuurlijke 

materialen zoals hout, rustic rattan, steen, gietijzer etc. en hebben vaak een romantische 

uitstraling. De volgende merken worden onder andere verkocht: Ralph Smits, Clayre & 

Eef, Kolony, Appletree, Braxton, Lauck en de Koning, Sommerfield. De initiatiefneemster 

is Jolanda van der Ploeg,woonachtig aan de Wiersterdijk 25 te Berlikum. Ze werd door de 

deelname aan het televisieprogramma; verbouwing xxl, geïnspireerd door de vele 

mogelijkheden op het gebied van landelijke woontrends. De nieuwbouw werd door haar 

prachtig in die stijl gestileerd. Ze kreeg hierdoor de inspiratie om een webshop te 

beginnen met als verkoopartikelen: landelijke woonaccessoires. Op deze manier kan ze 

naar hartenlust struinen bij de groothandel naar allemaal prachtige spullen. Ze geniet 

van deze momenten, ze voelt haar dan zoals een klein kind zich voelt in de 

speelgoedwinkel. Ze vindt het prachtig om de bestelde producten mooi in te pakken 

zodat de klant een cadeau over de post ontvangt. De producten worden voor 5,00 euro 

via de post verstuurd. Mensen die in de buurt wonen, mogen de producten ook bij 

Jolanda komen afhalen. Jolanda vindt het heerlijk om op zoek te gaan naar speciale 

producten. U kunt haar dan ook een opdracht op maat geven. Bent u bijvoorbeeld al erg 

lang op zoek naar dat ene mooie dienblad maar komt u het in de winkel niet tegen?? 

Jolanda gaat de uitdaging dan graag voor u aan. Ze zal voor u op pad gaan en wie weet 

komt ze terug met de juiste aankoop. Ze staat ook vaak op markten en braderieën om 

haar woonaccessoires te verkopen. Dit is een prachtige manier om naamsbekendheid op 

te bouwen. Het is een fijne aanvulling op haar werkzaamheden van de webshop omdat 



ze op de markten contact met de mensen heeft. Ze kan de klanten adviseren en door het 

contact aanvoelen naar welke producten de meeste vraag is of met welke producten ze 

haar assortiment het beste kan uitbreiden. Op 12 december staat ze in Harlingen op de 

zoutsloterkerstmarkt. Ze heeft speciaal voor de kerstdagen prachtige accessoires 

ingekocht. Het is ook mogelijk dat Jolanda bij u thuis komt. Ze maakt dan in uw 

huiskamer een winkeltje waar u samen met de uitgenodigde gasten lekker kunt rond 

kijken. Deze homeparty is mogelijk vanaf 8 personen. Alsof dit alles nog niet voldoende 

is, heeft Jolanda het idee om in haar woning een klein winkeltje in te richten. Speciaal 

voor klanten die hier in Berlikum en omstreken wonen zou dit een prachtig initiatief zijn. 

Ze wil dan enkele middagen per week geopend zijn. Ze wil de nieuwe webcollectie twee 

keer per jaar tonen via een openhuis. Bent u al nieuwsgierig geworden en heeft u zin om 

ook eens te winkelen bij Beau Maison? Schenk u zelf dan een lekker kop koffie of thee in, 

zet een luie stoel bij de computer, start het internet op en tik www.beaumaison.nl in en 

druk op enter. Het winkelen kan beginnen, veel plezier. 

Jeanet Terpstra 

 

 

 

 
Jubileum Glazenstadloop Berlikum groot succes 

Zaterdag 12 september jl. was het kassengebied van Berlikum weer omgetoverd tot een 

loopfestijn voor wedstrijdlopers, recreanten en jeugdige talenten. Voor de vijfde maal 

(een heus jubileum!) in successie kwamen maar liefst 330 lopers genieten van de 

verschillende loopafstanden, de ambiance en het prachtige weer. Groot animator en 

initiatiefnemer van het eerste uur Jan van de Beukel is dan ook oprecht gelukkig met de 

Glazenstadloop als loopevenement voor het dorp Berlikum. Maar waar ligt eigenlijk de 

oorsprong van deze loop en wat is de diepere betekenis erachter? “Sport brengt mensen 

bij elkaar en omdat veel tuinders hun oorsprong hebben in het westen was dit voor mij 

de gelegenheid bij uitstek om het contact met de Friese inwoners van  Berlikum met hun 

nieuwe dorpsgenoten tot stand te brengen.” In Jan Kooistra van de SV Friesland vond 

Jan van de Beukel een energieke en een van dadendrang bruisende organisatiegigant. 

Het had volgens Jan van de Beukel dan ook een westerling kunnen zijn! Friezen met een 

http://www.beaumaison.nl/


ietwat westers inslag zou dan ook een ideale combinatie zijn om nuchterheid en 

enthousiasme met elkaar te verbinden. 

De 62 jarige jan van de Beukel was in zijn vorige woonplaats Berkel en Rodenrijs reeds 

een enthousiast lid, en niet onverdienstelijk naar eigen zeggen, met een persoonlijk 

record op de vijf kilometer van 16,31! van de trim en loop vereniging “de kieviten” . Het 

lopen vormde naast het fysieke werk in de kassen een lekkere lichamelijk uitlaatklep om 

de zinnen even op een andere manier  te verzetten. In 2004 vestigden Jan en Leny zich 

definitief in Berlikum, waar zoon Simon zich reeds sinds 2002 met hun paprika bedrijf 

was voorgegaan. Meteen zag Jan de loop mogelijkheden van het fraai geasfalteerde 

kassengebied. “Rond de kassen werd in toenemende mate gewandeld, hard gelopen of 

gefietst. Toen kwam bij mij het idee naar boven om als gebaar van de tuinders en als 

vorm van integratie een loop te organiseren. Dit is nu al weer de vijfde editie van de 

Glazenstadloop en steeds meer tuinders zijn nu bij de organisatie betrokken. Ik ben nu 

dan ook op een leeftijd om mij op organisatorisch gebied iets meer terug te trekken.” Jan 

van de Beukel  is dan ook blij dat de organisatie rond de prestatieloop steeds breder  

gedragen wordt en dat het enthousiasme qua deelname en publiek ook nog steeds groei 

vertoond.”Het leven is vaak eten, werken en slapen. Maar er bestaat meer in het leven. 

Activiteiten zoals deze Glazenstadloop verhogen de betrokkenheid tussen tuinders en de 

Berlikumer leefgemeenschap  en geven een stukje sfeer. Mooi is dat nu ook de jeugd in 

grote getale meedoen en zich op school zelfs kunnen voorbereiden met het volgen van 

looptrainingen. Het brengt dus wel wat teweeg.” 

Bij de start  van de vier, acht en zestien kilometer dan ook een grote verscheidenheid 

van lopers in  tenues, schoeisel en ontspannen maar ook gespannen 

gezichtsuitdrukkingen. Een professionele parkoersafzettingen, een goed verzorgde 

startplek rond en in de kas van Cornelissen en een niets aan toeval overlatende 

tijdmeting waarnaast organisatie goeroe Jan Kooistra als vanouds de scepter zwaait. Na 

het startschot de opening met het jeugdnummer,  kortom één lange sprint over 1500 

meter. Dit zonder enige opbouw naar gelang de afstand zal vorderen,  maar waarbij 

slechts de gedachte van zo snel mogelijk binnenkomen van kracht is. De rode gezichten 

van de geleverde inspanning laten over de omvang van inzet en enthousiasme dan ook 

geen twijfel bestaan. Na dit spektakelnummer de langere afstanden met voor de 

wedstrijdlopers als inzet het Friese kampioenschap over de 10 Engelse mijlen. Remon 

van Lunzen en Anneke de Boer eisen de felbegeerde titel voor zich op maar het 

parkoersrecord van Erik Negerman met 52.29 is toch de bekroning van de dag. Toch 

staat Jan van de Beukel bij elke afzonderlijke start als “voorfietser” nog even in de 

schijnwerpers. En hoewel de kans op het afdwalen van het parkoers miniem of zelfs 

uitgesloten is, kan hij de start stroomlijnen en hier en daar met een corrigerend gebaar 

de snelle lopers vrijwaren van beroepsrecreanten en ook een stimulerende katalysator 

zijn met een bemoedigende opmerking. “het is nog maar ongeveer twaalf kilometer!” of 

iets van die strekking. “Een beetje groei mag er nog wel inzitten voor de komende jaren 

en met het enthousiasme onder de tuinders en een blijvende steun van de verschillende 

sponsoren,  waarbij hoofdsponsor VZM (agrarische uitzendgroep) heel belangrijk is, is 

het einde gelukkig nog lang niet in zicht.” Hoewel Jan van de Beukel zich organisatorisch 

naar de achtergrond manoeuvreert mogen wij allen hopen dat hij zich als fietsende 

kopman nog lang in de voorste linie van het peloton zal blijven manifesteren. Want 

fietsen is gelijk aan de puzzelreclame van kruideniersketen AH: “Fietsen kan je gelukkig 

nog heel lang blijven doen!”     

                                                                                                                                                            

JAN J. 

 

 

 

Nieuws uit de Vermaning 

Filmvoorstelling zondag 1 november over Maarten Luther 

De Doopsgezinde gemeente Berlikum gaat zich roeren dit seizoen. Zo hopen wij zondag 1 

november om half acht in de kerk een film te vertonen over de grote reformator Maarten 

Luther.  Het is een zogenaamde kostuumfilm die zo nauwkeurig mogelijk het leven van 



Luther in beeld brengt. Wie eens wel eens meer wil weten over de reformatie , haar 

oorzaken en gevolgen is dit een aanrader.  Voor de liefhebbers is er na afloop in de 

consistorie nog een “neipetear” onder het genot van een drankje. Graag tot ziens op 

zondag 1 november half acht! 

Boekenmarkt zaterdag 21 november 

Het is alweer de derde editie van de boekenmarkt in de Vermaning die de Doopsgezinde 

gemeente Berlikum op zaterdag 21 november hoopt te houden. De hoeveelheid boeken 

belooft dit jaar groter dan ooit te zijn, dus een extra grote keuze!  Zoals bekend zijn de 

houten banken enige jaren terug verwijderd – een grote verbetering – maar we hebben 

enige gehouden, die ook nu weer goed te pas komen. Namelijk om er boeken op uit te 

stallen. Naast bekende genres als streekromans, detectives, oorlogsboeken en thrillers 

ook weer veel jeugdboeken en strips, van Suske en Wiske tot Lucky Luke. Daarnaast 

hobbyboeken, kookboeken en atlassen, meestal rijk geïllustreerd. En fansels: Fryske 

boeken!  Dus voor elk wat wils. Onijdes Sijtsma hoopt ‟s middags een workshop 

voorlezen te verzorgen. Van harte aanbevolen. Daarnaast ligt er een intekenlijst klaar 

voor een nieuw op te richten leeskring of club van mensen die lezen mooi vinden, en 

daar ook iets mee willen doen. Onze voorganger Geja Laan is aanwezig om onder meer 

de leeskring te promoten. Wij hopen er 21 november een “Boekenmarkt plus” van te 

maken, uiteraard is in de consistorie weer koffie/thee en cake te verkrijgen. Tja, en te 

midden van al die boeken staat de vleugel waar zo af en toe op gespeeld gaat worden. 

Het wordt geheid een culturele zaterdag, tot ziens! 

Bernard Posthumus 

 

 

 

Nationale Bijbeltest voor de 2e keer in Berlikum 

Dinsdag 27 oktober aanstaande wordt voor de tweede keer de in Berlikum Nationale 

Bijbeltest gehouden. Gelijktijdig met de uitzending op Nederland twee, waarbij bij 

bekende Nederlander hun Bijbelkennis getest wordt, kunt u uw kennis eveneens testen 

door mee te doen. In „t Centrum staat een groot beeldscherm opgesteld en is de test live 

te volgen. De uitzending begint om 20.30 uur. De plaatselijk kerken en het NBG 

(Nederlands Bijbelgenootschap) heten u van harte welkom. Vanaf 20.00 uur kunt u 

binnen lopen en staat de koffie klaar. Samen met diverse groepen Berlikumers, zoals 

Jeugd, vrouwenvereniging, kerkenraad, mannenkoor e.d.  kunt u zich aan de test wagen. 

Scoreformulieren en pennen liggen op de tafels klaar. Opgave is niet nodig. P.S. En er 

zijn een paar leuke prijsjes te winnen. Tot ziens op 27 oktober. 

Uilke Strooisma. 

 

 

 



 
Gymnastiekvereniging Berlikum viert 75 jarig jubileum 

Een vereniging die 75 jaar actief is binnen een dorp is uniek. Dit is dan ook zeker een 

reden voor een feestje. Zaterdag 10 oktober stond de gehele dag in het teken van het 

jubileum. Het bestuur, bestaande uit; voorzitter mv. T. Zwart-Plokkaar, secretaris mv. 

D.C.de Boer-Clowting, penningmeester dhr. P.H. de Koe, 2e voorzitter mv. G. Boomsma, 

leden mv. P. Roorda-Lautenbach en mv. S. Tolsma-Malda namen tijdens de receptie in ‟t 

Centrum, vele felicitaties in ontvangst. 

Er waren oud leden en oud bestuursleden aanwezig. Er was een afvaardiging van de 

gemeente en van de KNGU district Noord. Er waren ook enkele afvaardigingen van 

andere verenigingen die gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging. Twee leden van de 

jubileumcommissie, Jeanet Terpstra en Jantje Anema, verzorgden een komische noot. De 

aanwezigheid van een ieder werd door het bestuur erg op prijs gesteld. De receptie werd 

afgesloten door een broodmaaltijd voor belangstellenden. 

De vereniging werd in het jaar 1934 opgericht. De slager, Wop Spanjer, ging met een 5 

tal dames op pad om geld bijeen te brengen. Er werd 161,00 gulden bijeen gebracht. Met 

dit start kapitaal werden er een aantal mannen aangezocht om zitting in het bestuur te 

nemen. Er werd gestart met 150 leden. De leden kwamen niet alleen uit Berlikum maar 

ook uit de omliggende dorpen. De eerste leider was de heer G. Gemser. De eerste 

uitvoering werd op 13 februari 1935, voor aspirant leden gehouden in de zaal Fokkinga. 

En op 16 en 17 februari 1935 voor de oudere leden. De eerste avond, 16 februari, voor 

de donateurs. De tweede avond, 17 februari, voor „t jongvolk en daar werd weken van te 

voren naar uitgekeken. De jeugd van toen had veel minder vertier als tegenwoordig. Op 

dit moment telt de vereniging 85 leden. Deze leden zijn ingedeeld in de volgende 

categorieën: kleuters, meisjes 6/7 jaar, meisjes 8/9 jaar, selectie meisjes 6/9 jaar, 

meisjes 10/11 jaar, selectie meisjes 10 jaar en ouder, meisjes 12 jaar en ouder/dames 

en aerobics voor dames. Ze krijgen les van Angélique Lydie Bos en Iris van Dyk. Op 

dinsdagavond is er aerobics voor dames. Zij krijgen les van Angélique Lydie Bos. Om 

19.30 uur begon in „t Heechhout de jubileum uitvoering. Het thema was Disney. „t 



Heechhout was omgetoverd tot een waar sportpaleis. De zaal was prachtig versierd met 

ballonslingers. Er was in de gehele lengte van de zaal een tribune van 6 hoog op 

gebouwd. Deze tribune kon minimaal plaats geven aan 150 personen. De resterende 

ruimte was voor de optredens. Het bijzondere aan deze avond was de combinatie: turnen 

afwisselend met dansen. De muziek was gekozen uit thema‟s van Disney. Elke groep had 

mooie bijpassende kleding en was prachtig opgemaakt. Na de opmars mochten de 

kleuters als eerste hun kunsten laten zien. Ze waren gekleed in een badpak want ze 

beelden het thema Ariel uit. Ze liepen over de banken en rolden over de lange mat. Een 

waar genoegen om naar te kijken. Het was voor de kleuters een feestavond want na de 

pauze mochten ze nog eens een optreden verzorgen. Van de film Lion King kwamen 

Timon en Pumba, meisjes 10-11 jaar, trampoline springen. Met gemak sprongen ze een 

salto. Een lust om naar te kijken. We bleven nog even in de jungle want beer Baloe, 

meisjes 8-9 jaar, van de film Jungle book stapten vrolijk over de evenwichtsbalk. Er werd 

van twee kanten tegelijk op de balk gewerkt. Hierdoor was het erg speels en duurde het 

niet te lang. De muziek gaf het geheel een luchtig maar ook een komisch karakter. Toen 

werd de zaal donker en stil. Een rij heksen met zwarte capes en kaarsen betrad de zaal. 

De betovering was heftig, de hele zaal zat vol aandacht te wachten op het geen wat 

komen ging. Een spectaculaire springshow afgewisseld met een mooie dans. De meisjes 

selectie 10 jaar en ouder wisten het publiek goed te verbazen. De trampoline kon blijven 

staan want de meisjes 6-7 jaar gingen springen met een verhoogd vlak. Ze beelden het 

thema Aladin uit. Door hun mooie oosterse rokjes met rinkels kreeg het geheel een 

sprookjesachtig karkater. Als laatste voor de pauze was de selectie 6-9 jaar aan de 

beurt. Ze waren piraten en de brug was het piraten schip. Ze klommen zeer lenig op de 

hoogste legger om op uitkijk te gaan staan. Toen de kust veilig bleek konden ze 

ongestoord alle kunsten op de brug laten zien. Voor de pauze was er een prijsuitreiking 

van de kleurwedstrijd. Na de pauze kwamen alle groepen nog een keer optreden. De 

dames 12 jaar en ouder verzorgden alleen na de pauze een optreden. Ze dansten op de 

muziek van Phil Collins als een Jane over de lange matten. Tijdens de dans waren enkele 

turnseries. Een prachtig geheel, al zeg ik het zelf. Het is leuk om te kunnen laten zien dat 

turnen echt niet alleen maar een sport voor jonge meisjes is maar dat de dames ook nog 

prima uit de voeten kunnen met dit soort oefeningen. De meeste complimenten gaan aan 

het einde van de zeer geslaagde avond uit naar Angélique Lydie Bos en Iris van Dyk. Ze 

hebben door gebruik te maken van dans en turnen op muziek het begrip uitvoering een 

modern jasje gegeven. Alle groepen zijn voldoende aan bod gekomen en de afwisseling 

in de toestellen was reuze. Dat er elke keer weer een ander toestel naar voren of 

achteren moet worden gebracht is het werk van vrijwilligers. Net als vele andere zaken 

zoals, tribune opbouwen, toestellen naar de „t Heechhout brengen, filmen, foto‟s maken, 

schminken, etc. allemaal “liefdeswerk en oud papier”. Zonder die vrijwilligers zijn deze 

avonden niet mogelijk. Het bestuur en de jubileumcommissie kunnen terug kijken op een 

geslaagd jubileum. 

Jeanet terpstra 

 

 

 



Ik jou de pin troch, 

Deze maand een bijdrage van Trienke Zijlstra 

Dankjewol Meindert foar de pin. Ik bin wol bereid om in stikje oer myn libben te 

skriuwen. 

“Fan wa bist do ien?” is in fraach dy ik faak te hearen krij. No, ik bin ien fan Tjip en 

Sjoukje Zylstra. It lytse suske fan Roelof, Siety en Rintje. Letterlik it lytse suske want 

Roelof en ik skele mar leafst fjirtjin jier, Siety en ik tolve jier en Rintje en ik skele san 

jier. Tsjinwurdich is dat best wol bysûnder. At ik yn de klasse fertelle moest hoefolle 

broers en suster ik hie en hoe âld at se wienen dan siet de hiele klasse my mei grutte 

eagen oan te sjen. 

Ik ha nea lest han fan it grutte leaftiidsferskil. Ik bin er just bliid mei want no bin ik 

muoike fan fjouwer geweldige tanteseizzers mei noch in fiifde tanteseizzer op komst. 

Ik ha myn hiele libben, 20 jier, yn de Kwekerijleane wenne. Sûnt koart wenje ik tegearre 

mei myn freon Jacob Dirk Tuinenga (better bekend as JD) yn de Krússtrjitte. Wy wienen 

al fjouwer en in heal jier by elkoar en it waar tiid om in stap fjirder te gean. 

No ik op mysels wenje bin ik der wol achter dat it ferhúzjen út it ouderlik hûs best wol in 

grutte stap is. Mem en ik houden ús hiel grut op de dei dat ik oer gong, mar doe it 

ienkear safier stienen wy beide te snotterjen. 

Ik ha altyd mei in soad plezier thús by heit en mem wenne, se stienen altyd foar my 

klear en er wie altyd gesellichheid yn hûs. Ik wol op dizze wei ús heit en mem noch 

bedanke foar alle die moaie jierren. 

Yn it deistich libben bin ik studint. Mominteel folgje ik de oplieding Sociaal Pedagogische 

Hulpverlening op de Stenden hegeskoalle. Hjirfoar ha ik de oplieding Sociaal Pedagogisch 

Wurk dien. Doe ik der myn diploma foar helle hie, koe ik oan it wurk op yn de 

gehandicaptensoarch op in wengroep. Dit ha ik in heal jier dien en doe ha ik besluten om 

noch troch te learen op it HBO. Ik wurkje mominteel noch altyd yn de 

gehandicaptensoarch, yn it wykein en yn de fakânsjes. Ik doch myn wurk mei in soad 

plezier, gjin inkele dei is itselde en ik meitsje altyd wol wat besûnders mei. Ik fyn 

belangryk dat elkenien it measte út syn libben hellet, mei of sûnder handicap, je moatte 



der wat fan meitsje. Tsjinwurdich wurde minsken mei in ferstandelike beperking better 

begelied en mear akseptearret yn de maatskippij. Dochs soe ik dit noch wol mear sjen 

wolle. Minsken mei in ferstandelike beperking wurde faak noch as raar en eng sjoen en 

minsken witte net goed hoe‟t se der mei om gean matte. Wilens minsken mei in 

ferstandelike beperking in soad behoefte hawwe oan sosjale kontakten. 

Myn grutste passie is sporte. Ik fuotbalje bij de dames fan SC Berltsum en sit by 

loopgroep Berltsum. Ik fuotbalje al fan of de F‟kes. En sit no hast twa jier by de 

loopgroep. Minsken freegje my wolris: „wat fynst dêr no oan, drave? Der sit doch gjin 

inkel doel oan?” 

Der bin ik it net mei iens. Foar my sitte er genôch doelen oan it hurddraven. At je wer in 

pear kilometer fjierder drave of in persoanlik rekord drave op in ôfstân jout dat in kick.  

At ik in lange dei hân ha en ik gean jûns efkes in stikje te draven dan kom ik thús mei in 

soad energy. Trochdat ik by de loopgroep sit ha ik in stok achter de doar. Mar it is 

boppe-al gesellich om mei in groep te draven, je krije goeie begelieding en je kinne je 

oan in oar oplûke. At er earne in loop is dan geane wy der mei in hiele ploech hinne, 

allinnich soe ik al gau net gean, mar mei in groepke is it doch leuker. 

It fuotbaljen fyn ik ek geweldich, as in team besykje de winst te beheljen, foar elkoar 

fjochtsje en it mei syn allen dwaan. Foarnamelik de tredde helte fyn ik leuk en is 

belangryk foar de sfeer yn it team. Mei de froulju in wyntsje of bierke drinke yn de 

kantine en dan gesellich keuvelje oer fan alles en noch wat. Sinds koart hawwe wy twa 

teams en we hawwe in hiele leuke en gesellige ploech. It soe moai wêze foar de 

fuotbalclub at wy twa teams behâlde kinne. 

JD en ik binne beide bot belutsen by de klub, we dogge beide frijwilligerswurk by SCB. Ik 

sit by de aktiviteitenkommisje en bin coach fan de famkes. JD sit by de technyske 

kommisje en hat jierren trainer west. JD foutballet sels ek en spilet yn it earste fan 

Berltsum, wat hast by heal Berltsum wol bekend is. 

Tsja no ha ik alwer in heal stik skreaun, en ik ha noch safolle mear te fertellen mar ik sil 

jimme net ferfele mei in lang ferhaal. Ik bin mear ien fan koart mar krachtig. Om 

Meindert syn winsk te behâlden en de jeugd mear oan it wurd te litten jou ik de pin troch 

oan Tryntsje de Jager, ek lid fan de loopgroep, sit by my yn it fuotbalteam en is fjierder 

noch aktyf by  Klimop en it keatsen. Tryntsje... soest do wat fertelle kinne oer dyn 

libben? 

Trienke Zijlstra 

 

 

 

Gezocht …. 

Elts syn Rol uit Berlikum is begonnen aan een nieuw seizoen. We hebben er weer zin in, 

de rollen zijn verdeeld en de eerste repetitie is geweest. Er zijn wat nieuwe gezichten dit 

jaar op het podium maar ook achter de schermen werken altijd veel met ons mee. 

Wie zijn dat zoal: decorontwerpers, bouwers en schilders, sponsor commissie 

(advertenties en boekje), licht en geluid, schmink en kleedsters. Nu zijn wij op zoek naar 

een nieuwe kleedster die ook nog eens handig is in het maken en/of verstellen van 

kleding. 

Wie heeft er zin in om met een leuke frisse toneelploeg in zee te gaan ?? Wij kunnen uw 

hulp goed gebruiken! Dank zij hun inzet en die van u  kunnen de spelers zich 

concentreren op hun rol. Meld u nu aan bij Alida Jasper. (0518 461832) 

 

 

 

Kofjemoarn Berltsum 

St. Welzijn Middelsee heeft woensdag 28 oktober de koffie weer bruin voor de 

maandelijkse kofjemoarn in het Groene Kruisgebouw. De ochtend is van 10./00-12.00 

uur en de kosten bedragen € 1,00 per persoon. Deze keer staat in het teken van samen 

bekijken welke onderwerpen volgend jaar aan bod kunnen komen. Suggesties zijn 

welkom. De kofjemoarn kan ook eens ergens anders worden gehouden. Wie een 

geschikte locatie heeft, weet, kan dit altijd melden. 



Graag tot ziens, Sieta Kuipers, ouderenwerker van Stichting Welzijn Middelsee, 0518-

460805, e-mail s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl. 

 

 

 

Nijjiersrevu 

It is tiid……om in stikje te skriuwen yn Op „e Roaster, sadat jimme fêst tiid frij meitsje 

kinne  op  15, 16, 20, 22 as 23 jannewaris foar in noflike jûn, wêryn at wer in nijjiersrevu 

yn it Heechhout opfierd wurde sil. 

Wij binne grutsk op ús skriuwer Durk Dijkstra, dy‟t der yn slagge is syn fjirde nijjiersrevu 

titele „It is tiid‟ op papier te setten. De musyk arrangeminten binne makke troch Jan 

Hoogterp. Berltsumer om utens Alfred Miedema sil tegearre mei Jan Hoogterp de boel yn 

goeie banen liede. Sûnt 27 augustus binne we los mei de rippetysjes. It is tiidslinend 

wurk, mar we hawwe betiden  in protte wille. Mei de tiid mear. 

Sjoukje Zijlstra 

 

 

 

(S)intocht Berlikum 

Zaterdag 14 november om 13.30 komen de Sint en zijn Pieten aan in Berlikum, 

op de kade bij de Tichelersdyk. Uit Berlikum en omstreken komen er ieder jaar meer 

mensen om onze goedheiligman te verwelkomen. De intocht in Berlikum is namelijk een 

spectaculaire gebeurtenis, waar geen pieten en pepernoten aan ontbreken. Of toch wel? 

Er heerst onder de pieten wel de pepernotengriep.. Zullen de pieten snel genoeg 

herstellen om met Sinterklaas mee te gaan naar Berlikum? Komt allen genieten van weer 

een geweldig sinterklaasfeest op 14 november! Tot dan! 

p.s. Houd voor de zekerheid www.berlikum.com in de gaten. Mochten zich 

ontwikkelingen voordoen met betrekking tot de pepernotengriep, dan melden wij dat op 

deze plaats. 

 

 

 

Activiteiten van Café De Poarte, Berlikum 

Zoals  eerder vermeld in deze krant is het maandelijks klaverjassen in Café De Poarte 

weer begonnen. De aftrap was op vrijdag 25 september. Er hadden zich 16 personen 

aangemeld. Dat was wel even een dompertje, want we hadden op meer gerekend. We 

wijten dat maar aan oorzaken als andere beslommeringen. Een volgende keer beter, zo 

hopen wij. Zeker omdat er aan het einde van dit seizoen voor de hoogst geëindigde een 

leuke prijs in het verschiet ligt! 

Dan hier de uitslag van 25 september; 1e met 6135 punten; Appie Klooster, 2e met 

5662 punten; Cor van Dijk en 3e met 5388 punten; Johan Groeneveld. De poedelprijs 

was voor Dirk Gjaltema. De volgende wedstrijd staat gepland voor 30 oktober as, om 

20.00 uur. Opgeven kan direct aan de bar van het café of op telefoon  462268. Alvast tot 

dan en veel succes ! 

De activiteitencommissie van Café De Poarte, Berlikum 

 

 

 

Eten met een praatje 

Na de succesvolle avondmaaltijden van het vorige seizoen gaan we ook nu weer een 

vijftal gezamenlijke maaltijden houden. Net als de vorige keer worden ze gehouden op de 

laatste vrijdag van de maand met uitzondering van de maand december en februari. 

De eerste maaltijd is vrijdag 30 oktober, van 18.00-20.00 uur in ‟t Centrum. 

Het doel van de maaltijden is wanneer u vaak alleen eet, u onder het genot van een 

warme maaltijd, met iemand anders een praatje kunt maken. Overigens iedereen is 

welkom. 

mailto:s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl
http://www.berlikum.com/


De gesprekken tijdens het eten kunnen over van alles en nog wat gaan. Bent u 

geïnteresseerd en u wilt het wel eens mee maken, dan bent u van harte welkom. 

U kunt zich opgeven bij J. van den Boogaard-Bongers (0518-461233) of bij U. Strooisma 

(0518-462089) 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. 

De volgende avonden zijn vrijdag 27 november (Kruiskerk), vrijdag 29 januari 

(Kruiskerk), vrijdag 5 maart (Kruiskerk), vrijdag 9 april (‟t Centrum). 

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

De Protestantse Gemeente i.w. te Berlikum 

 

 

 

Bliid Boadskip Sjongers zingen zich een weg door de tijd 

Ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum gaf Gospelkoor Bliid Boadskip Sjongers 

zaterdag 10 oktober een concert in de Kruiskerk. Centraal stond „het verhaal door de 

tijd‟, thematisch vertolkt in vijf items: wanhoop en lijden van Christus en van de 

mens, hoorbaar in onder andere „Go down Moses‟en „O God, ik hoef u niets te vragen‟); 

veiligheid en geborgenheid, wat tot uiting kwam in bijvoorbeeld „Irish Blessing‟; 

vertrouwen; hoop op God en dankbaarheid, prachtig bezongen in „Plaisier d‟Amour‟ 

en „Habanera‟ uit de opera Carmen. De bijdrage van mezzo-sopraan Anette Cuperus gaf 

een waardevolle plus aan deze bijzondere avond met een enthousiast amateurkoor dat al 

35 jaar lang op professionele wijze gospel en meer ten gehore brengt. 

Het koor staat sinds 2001 onder leiding van Saskia Heeringa en wordt op piano begeleid 

door Gelske Bergsma. 

 

bij de foto (bbs): In 35 jaar is er veel veranderd voor de Bliid Boadskip Sjongers, wat 

gebleven is, is het onverminderde enthousiasme van het zingen van de blijde boodschap. 

 

 

 

Nieuws van It Piipskoft 



Het nieuwe seizoen van het Piipskoft is afgelopen 4 september van start gegaan met een 

groot openingsfeest voor de groepen 6,7 en 8. In de zomer is er hard gewerkt door alle 

vrijwilligers om een nieuwe draaitafel te maken. De oude bus, die al sinds het begin in 

het Piipskoft staat, had zijn goede tijd wel gehad. Daarvoor in de plaats is een bar 

gekomen met een complete nieuwe audio set en nieuwe disco lampen. Ook dit jaar staan 

er weer veel nieuwe activiteiten op de planning. Zo hebben we op 30 oktober weer een 

Halloween Party met een griezeltocht,  en houden wij een frikadellen-eetwedstrijd voor 

de groep van 12 t/m 16 jaar op zaterdag 21 november. Alhoewel onze vrijwilligerslegioen 

na het laatste seizoen aardig was geslonken, hebben we er inmiddels een aantal nieuwe 

vrijwilligers bij! Frisse wind door het Piipskoft. We hopen met zijn allen dit jaar weer veel 

leuke dingen te organiseren voor de jeugd van Berlikum en omstreken. Nieuwsgierig? 

Kom dan gerust eens langs! Kijk ook op www.piipskoft.nl 

 

 

 

Nieuws van de Werkgroep Berlikum Helpt Roemenië 

Als lezer van Op de Roaster willen we u graag informeren over de zaken die op dit 

moment spelen. De werkgroep is op dit moment bezig met de structuren voor de 

toekomst uit te zetten. 

Er zijn in Roemenië diverse dingen die aan verandering onderhevig zijn, dit heeft te 

maken met de toetreding tot de Europese Gemeenschap. Zo zijn de regels m.b.t. de 

subsidies ingetrokken, diverse projecten komen hierdoor in gevaar. 

In Berlikum was u altijd gewend dat u kleding e.d. in kon leveren bij Baukje Sjoerdsma 

aan de Hôfsleane. De afgelopen tijd was hiertoe geen mogelijkheid, wat te maken heeft 

met het ontbreken van een geschikte locatie voor opslag. De komende 2 maanden kunt u 

wel weer kleding in leveren. Wij hebben Baukje Sjoerdsma bereid gevonden om dit voor 

deze periode weer op te pikken. 

Samengevat: uw gebruikte maar voor een ander nog bruikbare en schone kleding, kunt u 

inleveren bij Baukje Sjoerdsma aan de Hôfsleane 91. Wij willen u er wel op attenderen 

dat het alleen om gebruikte kleding gaat. Andere zaken kunt u niet bij Baukje inleveren. 

Vriendelijke groet, S. Sijens 

 

 

 

http://www.piipskoft.nl/


 
Nieuws van de Fûgelsang 

Schoolmeubilair Fûgelsang naar Roemenië 

Op vrijdag 18 september 2009 heeft de heer Bote van Dijk uit Berlikum een mooie film 

presentatie gehouden op de Fûgelsang. Dit deed hij in het bijzijn van zijn vrouw mevr. 

W. van Dijk en twee collega‟s van de Stichting “Vrienden van Roemenië”. 

De groepen 5 t/m 8 konden in de Gemeenschapsruimte horen en zien hoe een jaar 

geleden ons oude schoolmeubilair naar een schooltje met twee lokalen in het plaatsje 

Lunca in Roemenië werd gebracht. Dat er in dit land dringend behoefte is aan spullen die 

wij niet meer gebruiken, maakt zichtbaar indruk op de kinderen. Op vrijdag 9 oktober 

2009 gaat de tweede zending tafels en stoeltjes naar Roemenië. Wij hebben grote 

bewondering voor de inzet van de vrijwilligers en wensen hen een voorspoedige reis toe. 

Kinderboekenweek op de Fûgelsang 

Donderdag 8 oktober was er op de Fûgelsang een spectaculaire opening van de 

kinderboekenweek. Het team voerde een toneelstukje op met als thema: “Aan tafel!”. Er 

werd een gezonde maaltijd op tafel gezet met aardappelen en spruitjes maar… de 

kinderen eten liever spekjes! Na een groente lied volgde het “droomboom” lied. En ging 

iedereen hand aan hand naar Luilekkerland om daar een week met het thema “Aan 

tafel!” te werken. 

Op donderdag 15 oktober was de afsluiting van de kinderboekenweek met ‟s morgens 

een presentatie van de groepen en ‟s middags voor ouders en belangstellenden een 



presentatie in de groepen en een boekenmarkt ten bate van de CliniClowns. Al met al 

een geslaagde kinderboekenweek! 

 

 

 

Nieuwe berging voor KV Berlikum 

Slechts 3 jaar na de bouw van het clubgebouw is de kaatsvereniging Berlikum al weer 

aan het bouwen op het kaatsveld. Voor de opslag van kaatsmaterialen maakte de 

kaatsvereniging gebruik van 2 garageboxen op het kaatsveld en een stenen berging 

aansluitend aan de kleedboxen van de voetbalvereniging. De voetbalvereniging kampt al 

enkele jaren met ruimtegebrek betreffende de kleedruimten en had ons gevraagd het 

gebruiksrecht van deze berging te verkopen om zodoende deze berging om te kunnen 

ombouwen tot kleedruimte. Van dit geld konden wij een derde garagebox op het 

kaatsveld laten zetten, maar de bestaande boxen vertoonden na 35 jaar intensief gebruik 

gebreken in de vorm van houtrot. 

Om aan deze boxen een derde box toe te voegen leek ons een slecht idee, vandaar dat 

we hebben gekozen voor de sloop van de 2 oude boxen en hiervoor in de plaats een 

grote nieuwe berging te bouwen. 

Om onze plannen financieel haalbaar te kunnen maken hebben we een subsidie verzoek 

ingediend bij de gemeente Menaldumadeel. Dit subsidie verzoek werd gehonoreerd en 

bekrachtigd op 8 oktober j.l.  tijdens de gemeenteraad vergadering. Met de subsidie van 

€ 10.275, de verkoop van het gebruiksrecht van de stenen berging en eigen investering 

is de bouw intussen van start gegaan 

Momenteel wordt er hard gewerkt door bestuur en vrijwilligers om voor de winter de 

nieuwe berging, met een totale oppervlakte van circa 114 vierkante meter klaar te 

maken. 

Op de website van KV Berlikum (http://www.kvberlikum.nl ) zijn de vorderingen van de 

bouw te volgen. 

 

 

 

Koffiemoarn voor 55-plussers 

http://www.kvberlikum.nl/


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

koffiemoarn voor 55-plussers. Van de afgelopen keer, woensdag 30 september 

in Berlinga State, hier een korte impressie. Medewerkers van het steunpunt, 

Ans Schippers en Baukje Hazenberg, vertelden een en ander over Palet en de 

dagopvang en mogelijke andere activiteiten van het steunpunt. Ans Schippers is 

verpleegkundig consulent bij Palet. Op woensdag heeft zij inloopspreekuur in Berlinga 

State op het kantoor van Palet. Iedereen kan daar terecht met vragen over wonen, zorg 

en welzijn. Het is ook mogelijk om een huisbezoek aan te vragen. Baukje Hazenberg is 

klantadviseur van Palet. Hier kan men telefonisch terecht met vragen over wonen, zorg 

en welzijn. Er was veel belangstelling voor deze koffieochtend. De ochtend was deze keer 

speciaal in Berlinga State. Dit omdat stichting Palet de gastspreker was. In de mooie 

ruimte van het dagcentrum van Palet was er gelegenheid voor het drinken van een kopje 

koffie en het stellen van vragen. De dagbesteding in het dagcentrum, is bedoeld voor 

ouderen die extra zorg nodig hebben. Ze komen hier alleen voor in aanmerking met een 

indicatie. Zij kunnen hier op maandag, dinsdag en donderdag terecht. Het doel van deze 

dagbesteding is dat de cliënten langer thuis kunnen blijven wonen. Het langer thuis 

kunnen blijven wonen is landelijk gezien een trend. Volgend jaar zal er een eigen 

bijdrage, afhankelijk naar inkomen, betaald moeten worden als men gebruik gaat maken 

van het dagcentrum. Deze regels worden door de overheid bepaald. De volgende 

koffieochtenden zijn 28 oktober, 25 november en 16 december. Dan is de locatie; het 

Groenekruis gebouw te Berlikum. 

Jeanet Terpstra 

 

 

 

Damast uit de Kast 

De christelijke Plattelandsvrouwen vergaderden 13 oktober. We begonnen deze avond 

met het gedenken van ons lid Tini de Jong-Boterhoek, die op 5 oktober overleden is. Tini 

de Jong was heel actief binnen onze vereniging, ze was vaak een periode presidente. Ook 

hebben wij van zowel haar creativiteit als van haar schilders- en schrijverskunst kunnen 

genieten. Wij als vereniging hebben fijne herinneringen aan haar en wensen haar 

naasten veel sterkte en kracht om dit gemis een plekje te geven. En wij geloven dat ze 

is, daar waar de poort wijd open staat. Daarna heette Matty Weijer 39 dames welkom, in 

het bijzonder mevrouw N. Weenink-van Oort uit Sneek die als onderwerp had „Damast uit 

de kast‟. Ze hield een lezing en toonde veel verschillende stoffen, waaronder een oud 

stuk damast van koningin Wilhelmina met prachtige ingeweven beginpatronen. Damast 

werd veel ingeweven in de 18e en begin 19e eeuw. Meestal op bestelling, want er moest 

eerst linnen garen worden gesponnen uit vlas, veel in Friesland geteeld. Damast herken 

je aan de ingeweven voorstellingen. Dat kunnen Bijbelse, familiewapens, initialen of alle 

soorten fruit of bloemen zijn. Mevrouw Weenink vertelde erg boeiend en leerde ons met 

andere ogen naar die stoffen te kijken, er zit vaak een hele geschiedenis achter. Wij 

hebben een interessante en fijne avond gehad. De volgende vergadering is op 10 

november, dan komt de heer J. Jongsma uit Burgum met de lezing ‟It libbben wie hjir 

hurd‟ oftewol „Friezen yn Kanada‟. Oant sjen. 

WZ 

 

 

 

Collecten 

Alzheimer Nederland 

Alzheimer Nederland is op zoek naar collectanten om verder onderzoek mogelijk te 

maken voor de ruim 230.000 mensen in Nederland die met deze ziekte te maken heeft. 

De collecte is van 9 tot en met 14 november. Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met Tiny Bandsma, telefoon 461630 of kijken op www.alzheimer-

nederland.nl/collecte. 

Aankondiging Collecte Diabetes Fonds 2009 



Van 2 t/m 7 november wordt de jaarlijkse collecte van het Diabetes Fonds gehouden. 

Bedankt alvast voor uw gift in de collectebussen. 

Hieke Osinga-Greidanus, Coördinator Diatebetes Fonds, Berlikum/Wier 

KWF Kankerbestrijding 

De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Berlikum heeft € 2256,37 opgebracht. Wie de 

collectant heeft gemist kan alsnog een gift overmaken op giro 26000 ten name van KWF 

Kankerbestrijding in Amsterdam. 

Mirjam Dijkstra, Coördinator afdeling Berlikum 

Beatrixfonds 

De collecte van het Prinses Beatrixfonds heeft in de week van 14-19 september € 

1415,68 opgeleverd in Berlikum en Wier. Dit Fonds ter bestrijding van spierziektes 

dankt u voor uw medewerking en uw gift. 

Hieke Osinga-Greidanus, Coördinator Prinses Beatrixfonds Berlikum/Wier 

Nierstichting 

De jaarlijkse collecte t.b.v. de Nierstichting bedroeg in Berlikum € 1360,77.  Een 

geweldig resultaat! Hartelijk dank aan de collectanten en aan u, die een bijdrage hebt 

gegeven. Heeft u de bus gemist? Giro 88000 t.n.v. Nierstichting, Bussum. 

Piety van Dijk-de Vries 

 

 

 

Trots tonen de wedstrijdspelers dames en heren van de Volleybalvereniging Berlikum 

de shirts van de nieuwe sponsor TDF The Dance Factory. 

 

 

 



Fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga feestelijk geopend 

Rond de 150 gasten gaven gehoor aan de uitnodiging tot het bijwonen van de officiële 

heropening van de verbouwde fysiotherapiepraktijk Eijzenga op donderdag 24 

september. Op bijzondere wijze werden zij verwelkomd door de heer Alfons die de gasten 

fleurig door de officiële kost heen loodste, bijgestaan door een balkunstenaar die ook 

voor het nodige vermaak zorgde. Hoogtepunt was de onthulling van het symbool van de 

opening door Elske en Ruben, de kinderen van Jelle en Ellen Eijzenga. 

 

Eenmaal binnen vergaapten de gasten zich onder het genot van een hapje, een drankje 

en een praatje aan het prachtige geheel. Een blikvanger in de hal is de sfeervol verlichte 

trap in de vorm van een wervelkolom. Beneden bevindt zich onder andere de ruime en 

moderne fitnessruimte, boven zijn drie kamers voor de fysiotherapeuten gesitueerd. 

De verbouwing werd uitgevoerd door onder andere Bouwbedrijf Lont, Installatiebedrijf 

Tijsma, Schilderspecialisten De Boer en binnenshuisarchitect Rein Feenstra. 

 

„Ooit‟, zo zei Jelle in zijn toespraak, „hoop ik dat aan de gevel een nog bord komt te 

hangen met de spreuk „In fleurich sin docht it lichem goed‟.  „Want‟, zo vindt Jelle „in 

onze praktijk is het misschien wel de fleur die ons van anderen onderscheidt‟. En laat 

zich juist die fleur, in tegenstelling tot deskundigheid, in geen contract of certificering 

vangen. 

 

De officiële opening werd ‟s avonds gevolgd door een ruim bezochte open avond voor 

belangstellenden. 

 

 

 

 



 
Lyts Libben nam aan het eind van het vorig schooljaar afscheid van directeur Mindert 

Wouda. Maar liefst 30 jaar lang is hij aan Lyts Libben verbonden geweest. Het was een 

gezellig afscheid, mooie woorden en cadeaus vielen hem ten deel. De heer Wouda is 

opgevolgd door de heer F. Hofman. 

 

 

 



 
Gezellige en veelzijdige Salon Francy aan de Wiersterdyk geopend 

Op donderdag 1 oktober gingen de deuren van het nieuwe bedrijf Salon Francy 

open voor het publiek. Opvallend is dat de klanten veel keuze hebben omtrent 

de behandelingen. Zo kan men in de schoonheidssalon, de nagelstudio, voor 

pedicure en manicure hier terecht. Ook is er een zonnebank en een sauna 

ingebouwd. Theo en Sylvia Wissman hebben tijdens de open dagen 1, 2 en 3 

oktober daarom veel kijkers mogen verwelkomen. 

Al sinds 1987 was Salon Francy gevestigd op de Beukenlaan te Dokkum. Daar is Sylvia 

ooit alleen begonnen met een zonnebank en daarna met een schoonheidssalon. 

Uitbreiding was er al snel want zij volgde diverse scholingen en cursussen o.a. visagie, 

pedicure, nagelstyliste, 

shiatsu, elektrisch ontharen en aromatherapie. In de nieuwe schoonheidssalon en ook bij 

de pedicure/manicure wordt uitsluitend gewerkt met 100 % natuurzuivere producten van 

Alqvimia en Volatile. De make-up is zeer huidvriendelijk en alle producten zijn niet op 

dieren getest. Dat vindt Sylvia erg belangrijk, want bij natuurproducten moet er ook 

diervriendelijk gewerkt worden. Bijzonder in deze Salon is de mooi afgewerkte 

zonnebank en de sauna. 

Alles wordt op afspraak gedaan. Na een paar rondje sauna kan de klant ook een kopje 

koffie of thee drinken in een gezellige ruimte. De gehele salon is gelijkvloers en dus zeer 

toegankelijk voor klanten die slecht ter been zijn. Het is beslist de moeite waard om eens 

langs te komen in de gezellige Salon Francy. Sylvia werkt af en toe ook ‟s avonds, dus 

kan er dan ook een afspraak gemaakt worden aan de Wiersterdyk 13. Salon Francy is 

bereikbaar op 0518-841016 of  06-22519065. Mailen kan ook: salon.francy@upcmail.nl. 

Van harte welkom 

in de nieuwe salon. 

Hieke Osinga-Greidanus 

 

 

 

mailto:salon.francy@upcmail.nl


Buurtvereniging “Bitgumerdyk” 25 jaar 

In mei 1984 nam een aantal bewoners het initiatief om alle bewoners van de 

Bitgumerdyk uit te nodigen voor een vergadering die gehouden werd in de zaal achter de 

Doopsgezinde kerk. Er werd een voorstel gedaan om een buurtvereniging op te richten. 

In diezelfde vergadering werd inderdaad besloten dat er een buurtvereniging zou komen. 

In de afgelopen 25 jaar heeft het bestuur heel wat activiteiten georganiseerd. 

Bezoek gevangenis, rondleiding vliegbasis, fietstocht/bezoek Poptaslot, fietstocht / 

bezoek theetuinen, excursie Alstroemeria kwekerij en Courgette kwekerij, bezoek 

boerderij Harm de Vries etc. De dames konden een workshop volgen waarin ze een 

mooie ketting maakten. 

De kinderen hebben een workshop schilderen gehad van Jaap van Dijk en daarna 

gegeten 

in Gonzales in Ried. Ze zijn naar de pannenkoekboot geweest, hebben kerststukjes en 

paasmandjes gemaakt en later bezorgd bij de bewoners van de Bitgumerdyk. 

Ook komen Sinterklaas en Piet zo nu en dan langs met pakjes voor iedere bewoner. 

Nieuwe bewoners krijgen een bloemetje als welkom, daarna wordt gevraagd of ze lid 

willen worden van de Buurtvereniging. De bewoners van 70 jaar en ouder ontvangen op 

hun verjaardag een bloemetje. Bij geboorte en huwelijksjubileum en kinderen die slagen 

voor hun examen is er eveneens een bloemetje. Bij overlijden wordt er een advertentie 

in de krant geplaatst. 

Ook voor de dorpsfeesten die er in de afgelopen 25 jaar zijn geweest werd alles op alles 

gezet om de Bitgumerdyk zo mooi mogelijk te versieren. Een enkele keer vielen ze ook in 

de prijzen. 

Ieder voorjaar wordt er een jaarvergadering gehouden. 

De 1e vergaderingen waren in het zaaltje achter de Doopsgezinde kerk, daarna bij Willem 

en Tine Looijenga in de veilingkantine, later in de Pôlle, daarna bij Rondaan en nu bij de 

KWB. 

U ziet er was/is heel wat te doen op de Bitgumerdyk. 

Om dit jubileum te vieren werd op 12 september jl. een feest georganiseerd voor de 

bewoners. 

Achter de loods van de KWB werd een feesttent en een springkussen voor de kinderen 

geplaatst. Er waren die dag ongeveer 90 mensen aanwezig onder wie ook een aantal 



„oud‟ bewoners. Er werd begonnen met een kopje koffie/thee met een stukje oranjekoek 

daarna kon men bij de “reizende koekenpan‟  te kust en te keur voor een pannenkoek, 

patat, kroket, hamburger etc. Ook kon men de plakboeken die in deze 25 jaar zijn 

gemaakt bekijken. Hiervan kregen ook de nieuwe bewoners een indruk wat er zoal door 

de jaren heen georganiseerd is. Er is nog tot in de kleine uurtjes doorgefeest met een 

drankje en een hapje. 

Al met al een heel geslaagd gezellig feest. 

 

 

 

Ontwikkelingen rond Brede School Berlikum 

Woensdag 14 oktober hebben 19 participanten van de Brede School Berlikum het rapport 

over de kansen voor een brede school annex multifunctioneel centrum gepresenteerd. Dit 

rapport is een reactie op het globale onderzoek van de gemeente. De gemeente 

concludeerde dat de bouw van een multifunctioneel centrum te duur werd. Het dorp werd 

uitgedaagd om met een eigen visie te komen. De initiatiefgroep Brede School heeft deze 

kans gegrepen. Het bureau Oranjewoud is gevraagd ons hierbij te helpen. In zeer korte 

tijd is een diepgaand onderzoek verricht. Alle 19 participanten hebben hun wensen 

gedetailleerd kenbaar gemaakt. Op basis van het onderzoek van de gemeente is een 

verdiepingsslag gemaakt. Centraal in het onderzoek staat hoe de kosten kunnen worden 

teruggebracht door multifunctioneel gebruik en welke financieringsbronnen er zijn. De 

resultaten van het onderzoek zijn zeer opvallend. 

* De jaarlasten voor nieuwbouw van een multifunctioneel gebouw zijn hetzelfde als de 

kosten bij handhaving en verbetering van de bestaande gebouwen. * Het dorp kan een 

aanzienlijk bedrag aan investeringen bijdragen door subsidies, eigen bijdragen en 

zelfwerkzaamheid. (€ 455.000,=). * Door multifunctioneel gebruik komen de scholen in 

een ruimer jasje te zitten, dit bevordert de kwaliteit van het lesgeven. * De participanten 

maken nu gebruik van 8 gebouwen waarvan 6 in eigendom van de gemeente. Dit wordt 

teruggebracht tot één gebouw. Dit levert voordelen op: minder energielasten, minder 

groot onderhoud, minder jaarlijkse huisvestingskosten enz. * Zoals het nu staat kunnen 

de participanten de jaarlijkse exploitatiekosten ten bedrage van circa € 170.000,= voor 

hun rekening nemen. * Door multifunctioneel gebruik verminderen de investeringskosten 

met €1.200.000,=. 

Het rapport is aangeboden aan wethouder mevrouw Verdoner. De werkgroep gaat ervan 

uit dat de informatie uit het rapport bijdraagt aan een inhoudelijke discussie binnen de 

raad. 

De initiatiefgroep Brede school heeft de wens uitgesproken dat het vervolgproces van de 

brede school in nauwe samenwerking met de participanten gerealiseerd zal worden. 

 


