
WEBEDITIE OP „E ROASTER – FEBRUARI 2011 

 

 
foto Friesch Dagblad (Frans Andringa) 
 

Frisian Travel biedt exclusief vervoer in zorgbus 

Een gedegen voorbereiding van twee jaar ging vooraf aan de start van Frisian 

Travel in 2009. Met een gespecialiseerde zorgbus opende Frisian Travel de weg 

tot reizen voor mensen die in meer of mindere mate zorg nodig hebben. Nu, 

twee jaar later beschikt het bedrijf over twee bussen. Gespecialiseerd 

zorgvervoer blijkt in vervoersland een gouden greep. Aan het woord de 

eigenaren van Frisian Travel, Tineke Greidanus en René van der Ploeg.  

De twee vormen een opmerkelijke combinatie, met elkaar in contact gebracht door 

Tineke‟s echtgenoot Tjerk, die eigenaar is van Greidanus Logistiek en Transportdiensten. 

René haalde bij Tjerk Greidanus zijn busrijbewijs, in de tijd dat de laatste nog een 

rijschool had. Tjerk attendeerde Tineke vervolgens op René‟s kwaliteiten als 

touringcarchauffeur toen zij elkaar troffen bij een muziekevenement in Duitsland, beide 

met een bus vol muzikanten.  

Eer hij chauffeur werd, werkte René 2 ½ jaar in de zorg. Daarvoor had hij HBO-V gedaan 

en Vrijetijdswetenschappen, een combinatie die zijn affiniteit met de doelgroep 

onderstreept. Zijn idee om iets met vervoer en zorg te beginnen vond bij Tjerk en Tineke 

een vruchtbare voedingsbodem en langzaamaan ontwikkelde zich een nieuw 

vervoersconcept dat gestalte kreeg in Frisian Travel. Busvervoer bieden aan mensen die 

vanwege hun handicap en/of hun afnemende gezondheid en mobiliteit, normaal 

gesproken de bus missen. Het bedrijf is van René en Tineke. Tjerk verzorgt de acquisitie 

en is evenals René‟s vader, naast René beschikbaar als chauffeur. 

 

Frisian Travel is gevestigd aan de A7 bij Bolsward. „Een ideale locatie, we kunnen 

makkelijk alle kanten op‟, vertelt René. „We hebben weinig concurrentie‟ vervolgt hij. „Er 

zijn genoeg maatschappijen die rolstoelvervoer bieden, maar wij gaan verder. Zo hebben 

wij achter in onze zorgbus een ruim toilet waar mensen fatsoenlijk gebruik van kunnen 

maken.‟ Een gondelsysteem maakt de passagiers op comfortabele wijze mobiel binnen de 

bus. Verder heeft de bus een rolstoellift en een speciaal ontwikkelde trap maakt de instap 

voor de passagiers een stuk makkelijker. De opstelling binnen de bus is variabel en kan 



volledig worden aangepast aan de groep passagiers. Niet alleen rolstoelen, maar ook 

complete bedden kunnen mee. Er is een 220 volt aansluiting in de bus voor kleine 

medische apparatuur of bijvoorbeeld het opladen van een rolstoel. Tineke: „Het is altijd 

een hele puzzel om de bus efficiënt in te delen. Een rolstoel neemt bijvoorbeeld vier 

zitplaatsen in beslag. Veel mensen en veel rolstoelen gaat niet echt samen. Als het erom 

spant, en het is verantwoord, gaan de rolstoelen mee in een minibus die we dan weer 

van Tjerk huren.‟ De tweede bus is een semiaangepast voertuig. Deze heeft minder 

zorgspecifieke faciliteiten, maar is prima inzetbaar voor groepen passagiers die iets 

minder zorg nodig hebben.  

 

Mede dankzij een actieve acquisitie, nemen de boekingen in de twee jaar dat Frisian 

Travel actief is, gestaag toe. „Organisaties en instellingen beginnen ons te kennen. We 

zitten nu al voor driekwart van het jaar volgeboekt‟ vertelt Tineke. Onder de vaste 

klanten bevinden zich de Zonnebloem, verzorgingshuizen, de vereniging Nationale 

Bedevaart voor reizen naar Lourdes en ECT Vakanties (het vroegere Reumafonds).   

 

Meerdaagse zorgreizen 

Momenteel is het tweetal onder andere druk met het doorontwikkelen van eigen 

meerdaagse zorgreizen, waarbij als het ware de thuiszorg meereist en gebruik wordt 

gemaakt van goede zorghotels, vooraf geselecteerd op basis van zelfwaarneming door de 

beide ondernemers. Een werkwijze die hen prima voldoet. „Wij weten waar de mensen 

terechtkomen en zijn daardoor goed in staat praktische vragen vooraf goed te 

beantwoorden. Dat geeft ook een stukje rust voor de mensen, ze weten waar ze terecht 

komen‟,  aldus René. De zorg voor onderweg kopen ze in bij de organisatie Zorgsam. 

Tineke: ´Je kunt het zien als thuiszorg onderweg. Als mensen hun eigen verzorgers 

meenemen, is dat ook prima. Veel is te regelen, als we het van te voren maar weten.´  

Op dit moment biedt Frisian Travel meerdaagse reizen aan naar de Veluwe, Valkenburg, 

Berlijn, Barcelona en het Duitse Rheinsberg. René: „We hebben ook een reis naar 

Noorwegen in ons programma en deze bieden we aan in combinatie met ECT Vakanties.  

Al helemaal volgeboekt‟, voegt hij eraan toe met enige trots. Frisian Travel is ook in het 

buitenland al in beeld. Zo zijn er contacten met een organisatie die Nederlandse 

zorgreizen aanbiedt in het buitenland. 

 

Als chauffeur heeft René nauw contact met de passagiers. Hij vertelt: „Het is heel anders 

dan een gewone reis. Normaal redden de mensen zich zelf. Nu help je ze met in- en 

uitstappen, is je rol als aanspreekpunt ook veel intensiever. Neem als voorbeeld een 

koffiestop. Normaalgesproken is dit een half uur. Met onze groepen ben je al snel 

anderhalf uur verder. Het in- en uitstappen neemt nu eenmaal veel tijd in beslag.‟ Ook in 

de onderhandelingen met diverse instanties merkt René dat hun klanten vanuit de zorg 

denken en hun insteek sociaal is. „Op het moment dat we een offerte uitbrengen is er al 

een heel voortraject afgelopen. Wat kunnen de mensen nog, hoe lang kunnen ze van 

huis, wat willen ze graag, wat past bij hen. Pas als we een helder antwoord hebben op 

dat soort vragen, volgt een offerte.  

 

Een zorgbus en alles eromheen klinkt en is heel arbeidsintensief. De gedachte dat er dan 

ook wel een heel duur prijskaartje aan zal hangen vraagt om een nuance. „Als je wat 

extra‟s biedt, mag het ook iets extra kosten. Maar je moet je er ook niet op verkijken. 

Het deel zorg en de kosten daarvan, gaan als het ware mee op reis en staan los van de 

busreis‟ verduidelijken de twee ondernemers. In de nabije toekomst denken Tineke en 

René aan twee volledig ingerichte zorgbussen. „Het is geweldig om te zien hoe vaak 

mensen blij en tevreden uitstappen na een reis. Vaak hadden ze al niet meer verwacht 

sowieso te kúnnen reizen.‟ 

 

Voor busreizen, waarvoor een normale touringcar volstaat, kan Frisian Travel ook worden 

ingeschakeld. Als het nodig is wordt hiervoor een bus ingehuurd. „Er staat dan wel een 

andere naam op de bus, maar er gaat altijd iemand van ons mee, als gezicht en 

aanspreekpunt van Frisian Travel‟. Een tweede blik op hun logo vertelt dat er „exclusief‟ 



boven staat. Exclusief is Frisian Travel zeker en een gat in de markt, dat René en Tineke 

met zorg en passie invullen.   

RIA 

 

 

 

Doarpshûs it Heechhout te Berltsum organiseert een “Queens-night!” 

Standhouders gezocht 

De avond voor Koninginnedag, vrijdagavond 29 april 2011 wordt er een avond voor 

en door de vrouw georganiseerd in de vorm van een Queens-night. Deze avond voor de 

vrouw van nu, belooft een gezellige spetterende avond te worden! Een modeshow van 

Rewi en Keunst & Kids vormt de hoofd-act van de avond. Maar natuurlijk bieden wij ook 

vele andere stands voor de “Frou fan hjoed”.  

Er is nog plaats voor bedrijven die een passend aanbod hebben voor deze avond. Voor 

een kraam in de vorm van een tafel zijn de kosten €10, - per tafel, de overige zelf 

meegebrachte stands kosten € 5,00 per meter. Opgave voor 1 maart, kunt u doen  bij 

Kapsalon Gretina (0518 462248). Hoe vollediger ons aanbod wordt, hoe groter het 

succes van de avond, dus bedrijven: “Geef u op voor deze sprankelende avond!”. 

Ook de Queen heeft een King nodig;  King van de avond wordt DJ Auke met zijn 

discoshow, om er tijdens de modeshow, in de pauze en na afloop een gezellige boel van 

de te maken. Na 22.30 uur zijn natuurlijk ook de mannen uitgenodigd. 

Actiecommissie van „t Heechhout 

Volgende kranten  meer nieuws over de Queensnight. 

 

 

 

Kids Streetdefense in Berltsum 

Vanaf mei 2010 is Meile Post gestart met Kids Streetdefense; de stoerste 

verdedigingssport van Nederland speciaal voor kinderen. De afgelopen maanden heeft 

Meile in Berltsum, de sport al goed op de kaart weten te zetten. Elke vrijdagmiddag 

krijgen 20 kinderen les in het gymnastieklokaal. Om 16.00 - 17.00 uur de kinderen in de 

leeftijd van 5 t/m 8 jaar, om 17.00 - 18.00 uur de kinderen in de leeftijd van 9 t/m 15 



jaar. Voor foto‟s kijkt u even op www.berlikum.com onder het item nieuws uit Berlikum.( 

Item van maandag 7 februari.) 

Kids Streetdefense is een recreatieve en vooral vrolijke sport gericht op zelfverdediging 

en weerbaarheid (fysiek én mentaal). Het is voor alle kinderen te volgen – dus 

bijvoorbeeld ook kinderen met gedragsstoornissen (adhd, pddnos, syndroom van 

asperger, etc.).  

De basis van Kids Streetdefense zijn gebruiksvriendelijke technieken uit Judo, 

(Kick)Boksen, Jiu Jitsu, Tae Kwondo en realistische zelfverdediging. Dit zorgt ervoor dat 

ieder kind zich bij Kids Streetdefense. "thuis" voelt, dat er altijd iets is wat het kind leuk 

vindt of goed kan. Het kind kan zich op deze manier volledig oriënteren in de 

verschillende vecht- en verdedigingssporten én zal kennis maken met het lichamelijk en 

geestelijk kunnen van zichzelf (en dus ontwikkelen!). Dit alles op een speelse manier! 

 

De aanleiding voor Meile om als instructeur van streetdefense aan de slag te gaan is uit 

nood geboren. Als vader van twee kinderen was hij opzoek naar een sport waar zijn 

dochter haar zelfvertrouwen en weerbaarheid zou toenemen. Een vechtsport zou hier 

ideaal voor zijn, maar daar was zijn dochter nog te jong voor. Via een zoektocht op het 

internet kwam Meile in aanraking met kids Streetdefense. Deze sport sprak hem enorm 

aan, maar voor de dichtstbijzijnde les moesten ze naar Drachten. Dit is natuurlijk een 

hele onderneming gezien de afstand. Zijn oog viel op de mogelijkheid om zelf instructeur 

te worden. Hij is zelf al jaren een actief kickbox en karate beoefenaar en deze ervaring 

zou zeker goed van pas komen als instructeur Kids Streetdefense. Dus de keus was 

gemaakt; Meile ging aan de studie en startte al snel daarna zijn eigen bedrijf; Kids 

Streetdefense Berlikum (K.S. Berlikum). In mei 2010 ging hij in Franeker en Berltsum 

van start. Uiteindelijk heeft hij besloten toen hij een nieuwe baan kreeg, wat veel energie 

van hem vergde, om alleen in Berltsum door te gaan met de lessen. Twintig enthousiaste 

jongeren uit Berltsum en omstreken genieten nu elke week van een training. De jongste 

kinderen krijgen de technieken op een speelse manier aangeboden. Bij de oudere jeugd 

gaat het er al veel gedisciplineerder aan toe. Want het is een sport met veel aandacht 

voor respect en discipline. Voor aanvang van de les klinkt eerst de groet en daar sluiten 

ze de les ook weer mee af. Hiermee spreken ze af dat hetgeen ze leren thuis hoort in de 

les en niet daarbuiten. Natuurlijk als er sprake is van noodweer kun je jezelf verdedigen, 

maar “stoerdoenerij” is tegen de regels. Voor het oefenen van vechttechnieken in een 

duel groeten ze elkaar als teken van respect. 

 

Voor Meile is het lesgeven een nieuwe uitdaging. Zeker tijdens de eerste lessen heeft hij 

de vertaalslag moeten leren maken tussen kennis hebben en overdragen van kennis. Zijn 

rol als meester geeft hem veel voldoening. Hij ziet kinderen veranderen. Verlegenheid 

raakt op de achtergrond en bravoure zwakt af. Kinderen raken meer in balans en stralen 

dat ook uit. Ze komen met beide benen op de grond. Het is natuurlijk niet alleen een 

sport voor de uiterste karakters onder de jeugd. Voor veel kinderen is het een oriëntatie 

op de verschillende vechtsporten. Na een paar jaar is het voor deze kinderen 

duidelijkheid welke vechtsport hun voorkeur heeft. Ze hebben dan een goede basis om 

een overstap van K.S. Berlikum naar een vechtsport te maken. Een bijkomend voordeel 

is natuurlijk de locatie. Het is lekker in eigen dorp, dus geen reistijd.  

 

Als de kinderen bepaalde technieken beheersen kunnen ze een test afleggen. Bij positief 

resultaat krijgen ze een armbandje waarop het behaalde level staat. De bandjes van de 

verschillende levels hebben dezelfde kleur, dus is van een afstand niet duidelijk welk 

level diegene heeft. Dit onderstreept wederom het sportieve en speelse karakter van de 

sport. Er is geen sprake van uiterlijk vertoon. Dit komt ook terug in het tenue van de 

sport. Ze dragen allemaal hetzelfde clubshirt en daarbij een zelfgekozen sportbroek. Ze 

hebben bokshandschoenen en scheenbeschermers nodig.  

Voor volwassenen die graag aan zelfverdediging willen werken geeft Meile ook privé 

lessen. De inhoud van deze les is afhankelijk van het doel van de les. Dit doel wordt door 

de cursist aangegeven. Deze lessen worden op zaterdag gegeven. Er zijn ook 

mogelijkheden voor groepslessen; zelfverdediging voor vrouwen. 



Voor meer informatie: via kidsstreetdefense.berlikum@gmail.com of 

www.kidsstreetdefense.jouwweb.nl. 

Natuurlijk is via www.berlikum.com / menu/ sport, Kids Streetdefense ook te vinden. 

Jeanet Terpstra 

 

 

Rewi fashion in een nieuw jasje 

Sinds 2000 staat Rewi fashion; kledingwinkel voor jong en oud, in de gehele regio 

bekend vanwege de service, sfeer en kwaliteit/prijsverhouding. 

Volgens eigenaresse Anke van Dijk was het de hoogste tijd om de zaak van een nieuw 

jasje te voorzien. Dus sloot ze enkele dagen de deur voor een verbouwing. 

De winkel is geheel volgens de laatste trends gerestyled. Lichte kleuren, strakke vormen 

en gezellige hoekjes zorgen ervoor dat de winkel een licht en ruime uitstraling heeft 

gekregen. Er is een uitbreiding van het assortiment; schoenen, tasjes, riemen en 

sieraden. Verder biedt Rewi nog steeds kleding voor jong en oud en heeft ze een breed 

aanbod modieuze kleding. Ze vult de winkel regelmatig aan met nieuwe collecties. Ze 

biedt goede service en weet een fijne sfeer in de winkel te creëren waardoor de klant zich 

snel thuis zal voelen. Ze is trots dat ze hier in Berltsum als middenstander actief mag zijn 

en zo kan zorgen voor een leefbare en actieve dorpskern. Want wees eerlijk, Berltsum 

heeft wat te bieden. 

Jeanet Terpstra 

 

 



Ik jou de pen troch 

deze maand een bijdrage van Alex Zijlstra 

Je leest elke maand wel de stukjes in deze rubriek en dan denk je weleens; wat zou ik 

gaan vertellen als ze mij zouden vragen voor een bijdrage. En dan is het zover en kruip 

je achter de laptop(de pen is dus geheel symbolisch) om iets te vertellen over de persoon 

die ik ben. 

Alex Zijlstra(39) wonend aan de Appelhof 12 samen met Eva en onze twee dochters 

Hester en Nienke. Ik woon nu ongeveer 16 jaar in Berltsum. Daarvoor was ik woonachtig 

in Schettens waar ik ben geboren. Schettens is een klein dorpje onder de rook van 

Bolsward. Na de lagere school ben ik naar de Havo gegaan in Bolsward en was in die 

periode ook veel te vinden op de pleintjes en de voetbalvelden van Bolsward. Na de 

periode Bolsward ben ik een stad opgeschoven(Sneek) Daar heb ik de PABO doorlopen.  

Na mijn studie kon ik meteen aan de slag op een basisschool in Koudum om vanuit daar 

de overstap te maken naar het speciaal basisonderwijs in Dokkum en later in Sneek.  Na 

een aantal jaren gedetacheerd te zijn geweest op verschillende scholen in de 

Sudwesthoeke ben ik in januari dit jaar overgestapt  naar het onderwijs voor zeer 

moeilijk lerende kinderen in Drachten.  Ik sta niet meer voor de klas maar hou me bezig 

met het onderwijs inhoudelijk gedeelte. Samen met een groep collega‟s ontwikkelen we 

leerstof voor de kinderen die bij ons op school zitten. Daarnaast ben ik nauw betrokken 

bij de ontwikkeling van een digitaal leerlingvolgsysteem.  

Naast mijn baan ben ik ook actief binnen het verenigingsleven van Berlikum. Ik heb al in 

diverse besturen gezeten en op dit moment ben ik trainer en begeleider van de A1 

junioren van SC Berlikum, waar ik overigens na dit seizoen mee stop. Na 35 jaar 

behoorlijk actief te zijn geweest in de voetbalsport merk ik dat ik “myn nocht”  er een 

beetje van heb en dat het tijd is om wat anders te doen. Ik was altijd al wat aan het 

fietsen en ik merk dat ik dat steeds leuker ga vinden.  Hier zal ik dan na het voetballen 

ook zeker meer tijd aan gaan besteden. En het mooie hieraan is dat je even geen 

verplichtingen hebt ten aanzien van een club.  



Ja dan geloof ik dat ik wel voldoende over me zelf heb verteld. Ik wil bij deze de pen 

graag doorgeven aan Meile Post. Hij is in Berlikum gestart met Kids street defense en 

misschien kan hij in zijn bijdrage hier iets meer over vertellen. 

Een vriendelijke groet, 

Alex Zijlstra 

 

 

Bliid Boadskip Sjongers zoeken versterking 

Gospelkoor Bliid Boadskip Sjongers zijn op zoek naar jou! Misschien loop je al langer 

rond met het idee om te gaan zingen. Een geweldige ontspanning! Dan is hier de kans 

om je aan te melden, wij zijn met name op zoek naar mannen (tenoren!). 

Wekelijks (maandags) zijn wij aan het repeteren onder de bezielende leiding van Saskia 

Heeringa en bij optredens en concerten worden wij op de piano begeleid door Gelske 

Bergsma. Ook geen onbekende in deze regio.  

Tevens zijn wij op zoek naar een technisch persoon die het technische gedeelte van 

ons koor voor zijn rekening wil nemen.   

Mocht je belangstelling hebben neem dan contact op met Sybren van Tuinen, 0518-

462426 of kom gewoon eens langs op onze repetitie. We repeteren vanaf 19.45 uur in de 

Kruiskerk te Berlikum. 

 

 

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 Hendrik en Baukje Algra. 

Hendrik en Baukje Algra al ruim tien jaar onderweg als nieuwsbrengers van 

Berltsum 

Het is een vertrouwd gezicht wanneer Baukje Algra haar krantenroute aflegt in ons dorp. 

Soms vergezeld van mooi weer maar veelal ook wind en regen trotserend om maar op 

tijd de Leeuwarder Courant in de brievenbus van de abonnees te deponeren. Voor een 

ieder is er dan een vriendelijk woord of een begroeting want het is niet alleen “werk” 



maar ook een sociaal gebeuren. “Ik mei graach efkes in praatsje meitsje en freonlikens 

kost neat. Hat ien bygelyks prachtich de tún opknappe dan siz ik dat it mar moai wurden 

is. Kontakt mei de minsken fyn ik wichtich.” Voor het buitengebied wordt Baukje dan 

bijgestaan door haar man Hendrik die ook op de zaterdagen de route voor zijn rekening 

neemt. Een twee eenheid dus die nu al een tiental jaren de vertrouwdste gezichten van 

de  Leeuwarder Courant  voor Berltsum zijn. Toch lijkt het einde bijna in zicht. Hun 

leeftijd, zo rond de zestig jaar, het feit dat het vooral liefdewerk is en daarbij de zes 

dagen per week gebonden zijn aan de krantenroute doet hen serieus nadenken over het 

wellicht beëindigen van hun bezorgerschap. En dat zou dan het einde betekenen van een 

uniek en markant bezorgduo. 

 

Hendrik en Baukje zijn geen geboren Berltsumers, maar wonen toch al weer dertig jaar 

in de Buorren, ook alweer een jubileum! Baukje werd geboren in Leeuwarden en Hendrik 

vond zijn wieg in Menaldum. Baukje‟s vader werd chef op de kwekerij in Menaldum en 

zodoende volgde de verhuizing naar dit dorp. Nadat Hendrik en Baukje elkaar vonden en 

in „72 trouwden volgde eerst een verhuizing naar Dronrijp wat negen jaar lang hun 

leefomgeving werd. Het huis werd na de geboorte van hun kinderen wat te klein en er 

werd gezocht naar andere huisvesting. “Yn Tsjom wiene moaie Premie-B wenningen mei 

in protte romte deryn en dêr seachen wy wol mooglikheid, mar ús buorfrou tocht dat wy 

net yn Tsjom aardzje koene omdat wy net tsjerks wiene. Dat lyke my wat al te fremd en 

ik ha dêr doe mear minsken oer neifreeche en it die bliken dat je dan net akseptearre 

wurden yn dat doarp.”, aldus Hendrik die hierover hoogst verbaasd was want we spraken 

dan al over de beginjaren tachtig!  

 

Toen kwam Berltsum in beeld en werd het huis aan de Buorren 45 aangekocht. Maar 

hiermee was de huizencarrousel niet in rustig vaarwater beland want vrijwel gelijktijdig 

met de aankoop brandde het huis, behalve de buitenmuren, volledig af en dit met een 

onderverzekering die tijdelijk door omstandigheden was aangegaan. Hierdoor kwam van 

de nieuwbouw veel op eigen schouders terecht en dat gaf meteen een moeilijke start in 

hun nieuwe woonplaats. Hendrik had toender tijd  zijn werk in het leidingwerk van 

roestvrijstaal als leidingmonteur en kon hiermee goed de kost verdienen totdat ernstige 

rugklachten gingen opspelen en hem uit het arbeidsproces deed verdwijnen. Afkeuring 

volgde en dat was voor de ijverige Hendrik een hard gelag. “Hjirnei ha ik noch wol 

oanpast wurk hant as Brêgewachter  yn Koarnwerderzand en Ljouwert mar ek hjir krige 

ik sûnenswierrigens dat sadwaande ek dit wurk dien wie foar my.”  

 

Baukje had ondertussen de zorg voor hun vier kinderen Hillie Maaike, Jurjen Wopke en 

de tweeling Riek en Eelkje. Een druk gezin waarbij hun gehandicapte zoon Jurjen Wopke 

met een verstandelijke beperking extra zorg nodig had en heeft. Nu zijn Hillie Maaike en 

de tweeling al weer een tijdje het huis uit en hoewel ook Jurjen Wopke enkele malen in 

een begeleid wonen gehuisvest is geweest, was hij de laatste vier jaar weer aan de zorg 

van zijn ouders toevertrouwd. Een zware en moeilijke tijd voor Hendrik en Baukje want 

de intensieve zorg voor Jurjen Wopke valt niet altijd mee, ook gezien het feit dat ook de 

jaren voor hen gaan tellen. Gelukkig is er nu plek voor hun zoon in Appelscha op de plek 

waar vroeger het sanatorium gevestigd was in een begeleid wonen. Zowel Jurjen Wopke 

als Hendrik en Baukje zijn enthousiast. “It sil rêst jaan mar ek ûnwennigens want it 

bliuwt wol je bêrn en dêr wolle je it beste foar. Mar foar ús wurdt it sa te swier en we 

hoopje echt dat Jurjen Wopke him hjir thús fiele sil.” 

 

Mischien dat daarom ook hun activiteiten zoals het rondbrengen van de krant en voor 

Hendrik zijn zitting in het ijsbaanbestuur enige ontspanning brengt en hun zinnen even 

verzet. Ze wonen dan ook met veel plezier in hun huis aan de Buorren al vinden ze de 

sfeer in die dertig jaar dat ze er wonen wel degelijk veranderd. “In froegere tiiden wie it 

mear meiinoar en wie dêr mear tiid foar in praatsje en gesellich byinoar wêzen. Dizze tiid 

is drokker en alles moat fluch.” En dan nu hopelijk na ook al die zware momenten in hun 

leven weer de blik vol goede moed op de toekomst. Het is en zal een jaar worden van de 

jubileums: bijna veertig jaar getrouwd, dertig jaar woonachtig in Berltsum in de Buorren, 



vijftien jaar in het bestuur van de ijsbaan en het meest in het oog springend voor 

dorpsgenoten, het al ruim tien jaar rondbrengen van de Leeuwarder Courant. Voor 

Hendrik en Baukje past echter bescheidenheid en ze houden  absoluut niet van ophef en 

grootdoenerij. Baukje is daar duidelijk in: “Salang de minsken mar tefreden binne, dan 

fyn ik it allang goed. Op tiid de krante troch de bus en freonlik wêze dêr giet it om.” En 

op de fraach at se sels wolris de krante lêze: “Krantelêze? Dêr kom wy amper oan ta, dêr 

hawwe wy it fiersten te drok foar!.”                                                                                                                            

JAN J 

 

 

Goud voor Marlies Wiersma 

Dit jaar deed gymvereniging Berlikum weer mee aan de plaatsingswedstrijden voor de 

Friese Kampioenschappen. De turnsters met niveau R1, 2 en 3 zijn 11 december in 

Eatserein in actie geweest. Hier werd fanatiek geturnd en Berlikum mocht 3 prijzen mee 

naar huis nemen. Marlies Wiersma werd 1ste, Janita Krol 2de en Bente Sijens 3de. Voor 

de turnsters met niveau 10-12 was de eerste plaatsingswedstrijd zaterdag 22 januari in 

Stiens. Berlikum was hier vertegenwoordigd met 7 turnsters. Het niveau lag deze dag 

zeer hoog. Toch kon Nienke Zijlstra het zilver mee naar huis nemen. Alle turnsters doen 

nog mee aan de tweede plaatsingswedstrijd en na deze wedstrijd wordt bekend gemaakt 

welke turnsters aan het Friese Kampioenschap mogen deelnemen. 

 

 

Collecte Reumafonds 

De jaarlijkse collecte van het Reumafonds is in de week van 27 februari tot en met 5 

maart. Landelijk gaan dan ruim 65.000 vrijwilligers op pad om te collecteren voor de 

bestrijding van reuma en artrose. In Nederland leven ruim twee miljoen mensen met 

deze ingrijpende aandoening die niet te genezen of te voorkomen is. Onderzoek naar de 

oorzaak en behandeling van reuma is kostbaar. Daarom blijft uw bijdrage hard nodig. 

Onzichtbare ziekte 

Mensen met reuma hebben vooral last van pijn en moeheid, beide onzichtbare 

kenmerken van deze chronische ziekte. Reuma is een verzamelnaam voor ruim 130 

aandoeningen aan botten, gewrichten en spieren. Het is een auto-immuunziekte. Dit 

betekent dat het natuurlijke afweersysteem het eigen gewrichtsweefsel (en soms 

organen) aanvalt. Hierdoor hebben mensen met reuma vaak last van ontstekingen aan 

gewrichten of spieren en is bewegen pijnlijk. Reuma heb je levenslang en kan jong en 

oud overkomen. 

Steun van iedere Nederlander nodig 

Het Reumafonds is dé fondsenwerver op het gebied van reuma in Nederland. Al 85 jaar 

lang wendt het fonds middelen aan ter bestrijding van reuma. Bijvoorbeeld door het 

geven van voorlichting en het behartigen van de belangen van mensen met reuma. Daar 

is veel geld voor nodig. Het Reumafonds is blij met iedere gift die bijdrage aan hun 

missie: reuma de wereld uit. Uw gift kunt u ook storten op giro 324, Amsterdam. Meer 

informatie is te vinden op www.reumafonds.nl. 

Froukje Meijer 

 

 

Voorrang bij toewijzing appartementen Berlinga State 

Als u een (urgente zorgvraag) heeft, dan heeft u voorrang bij de toewijzing van de 

appartementen in Berlinga State te Berltsum. Het is gebleken dat veel mensen niet 

hiervan op de hoogte zijn. Zoals u in hun advertenties kunt zien kunt u thuiszorg van 

Palet krijgen waardoor u langer in uw eigen woonomgeving kunt blijven. Daarom de 

oproep dat u zich nu kunt inschrijven op de wachtlijst van Palet. Berlinga State beschikt 

over aangename appartementen conform uw woonwensen. In 2010 is ook gebleken dat 

deze ook zeer energiezuinig zijn.  De levensloopbestendige appartementen kunnen 

aangepast worden al naar gelang uw zorgvraag. Wilt u zich inschrijven op de wachtlijst? 

Neem dan contact op met Palet: 0900-3213213 (€ 0,01 p.m.). Palet, altijd in de buurt.  

Hieke Joostema-Greidanus 

http://www.reumafonds.nl/


Cliëntenraad Palet Berlinga State 

 

 

 

Informatieavond dorpsplein Berltsum 

Woensdag 26 januari heeft de werkgroep Dorpsplein Berltsum een informatieavond over 

het toekomstige dorpsplein en multifunctioneel speelveld verzorgd. In de plaatselijke 

media was een uitnodiging gepubliceerd en in de omgeving van het toekomstige 

dorpsplein was een groot aantal uitnodigingen bezorgd. 

Dat de dorpelingen benieuwd waren naar de plannen bleek wel uit de grote opkomst. 

Ruim 60 personen bezochten de informatieavond die gehouden werd in de kantine van 

SC Berlikum. Ook de politiek was deze avond goed vertegenwoordigd. 

Onder leiding van Johannes Siegersma en met ondersteuning van de heer Feddema van 

de gemeente ging men vlot door de presentatie met daarin de huidige situatie en de 

voorgestelde inrichting van het dorpsplein. In de pauze kon men onder genot van een 

bakje koffie de tekening bestuderen en even met elkaar overleggen. 

 

Na de pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Vooral het handhaven van de 

doorgaande fietsroute, een goede (openbare) verlichting, die desgewenst tijdens 

activiteiten bij geschakeld kan worden, waren zaken die goed naar voren kwamen. De 

leden van de straatvoetbalclub waren erg benieuwd naar de gebruiksmogelijkheden en 

de afsluiting van het plein met demontabele hekjes. Ook over de aansluiting van de 

kermiswagens op de riolering waren een aantal vragen. De gemeente had in het ontwerp 

al rekening gehouden met een aantal extra aansluitpunten, zodat ook hierin wordt 

voorzien. Engele Bouwma merkte terecht op dat bij de plaatsing van een feesttent 

rekening moest worden gehouden met de aanwezigheid van een zware gasleiding onder 

het plein. Deze gasleiding was bij de werkgroep niet bekend maar zal zeker aandacht 

krijgen bij de inrichting. 

Om alle gewenste activiteiten in goede banen te kunnen leiden zal er een 

beheerscommissie worden opgericht met daarbij een agendabureau om de zaken goed 

op elkaar af te kunnen stemmen. De opening van het geheel is voorzien op vrijdag 17 

juni. De schop zal dus snel de grond in moeten. 

Begin februari wordt door vrijwilligers begonnen met het opruimen van de beplanting 

rondom om het toekomstig multifunctionele speelveld. Bij de aanleg van het plein komen 

er 11 platanen voor terug. Door het uitvoeren van een aantal zelfwerkzaamheden wil de 

werkgroep graag wat geld verdienen voor een aantal voorzieningen en voor de 

aanloopkosten die tot nu door de werkgroepleden en door de kaats- en voetbalvereniging 

zelf betaald zijn. 

Op zaterdag 5 februari hebben een groot aantal vrijwilligers geholpen met opruimen van 

de beplanting. Zaterdag 19 februari worden de laatste werkzaamheden hiervan afgerond. 

Daarna is het afhankelijk van de aannemer die het werk uitgaat voeren of we zelf nog 

wat kunnen doen om wat geld te verdienen. Maar dat zal naar verwachting niet eerder 

dan eind maart begin april zijn. Rest ons nog SC Berlikum te bedanken voor de 

gastvrijheid en de goede verzorging. 

De werkgroep Dorpsplein Berltsum 

 

 

 

Orgelconcert zaterdag 9 april 

Het eerst volgende concert zal plaatsvinden op zaterdag 9 april aanstaande om 20.00 

uur 

in de Kruiskerk te Berltsum. 

Organist Frans Zwart uit Berltsum zal een afwisselend orgelspel ten gehore brengen. 

Naast bewerkingen van geestelijke liederen van onder andere Martin Mans, Martin 

Zonnenberg (met aansluitend samenzang) en Johan Bredewout (met aansluitend 

samenzang) kunt u genieten van het Rondo van H. Purcel, Preludium en Fuga van J.S. 

Bach en Litanie van J. Fox en nog meer orgelwerken van onder andere Beethoven, Von 



Gluck , en Alexandere Guilmant om weer terug te keren naar een bewerking over een 

Lijdenslied met aansluitend een bewerking over een bekend Paaslied. 

Sânman & Sikke 

Daarnaast zal de formatie Sânman & Sikke een invulling aan de avond geven. Deze 

groep heeft in de afgelopen jaren een eigen plek verworven in het Friese zang- en 

theatergebeuren. Ze brengen een gevarieerde mix met stijlen die bij elkaar een uniek 

repertoire vormen. Als u meer wilt weten over dit veelbelovende gezelschap, dan kunt u 

alvast een kijkje op hun web-site www.sanmanensikke.nl nemen. Noteer alvast 9 april in 

uw agenda om deze veelzijdige avond bij te wonen! 

 

 

 
115 jarig jubileum voor muziekvereniging De Klimop 

Zaterdagavond 5 februari vierde muziekvereniging De Klimop haar 115 jarig bestaan. Ze 

vierde dit heugelijke feit door middel van een uitvoering in 't Heechhout. Er was gekozen 

voor het thema: muziek door de jaren.  

Om dit thema extra sfeer te geven was het podium omgetoverd tot een muziektent, 

werden de oude kostuums tentoongesteld en zelfs gedragen en werd er in de pauze een 

film getoond met allemaal oude beelden uit de geschiedenis van muziekvereniging De 

Klimop. 

De avond was een primeur voor de dirigente Annemarieke Bos die vanaf de 

zomervakantie als dirigente leiding aan de fanfare geeft.  

De drumband staat onder leiding van Piet Kloosterman. En de Berltsumer Beagles, 

leerlingenorkest van De Klimop en De Bazuin, stond deze avond onder leiding van 

Annemarieke Bos. 

Voor de pauze speelde de fanfare, drumband en het leerlingenorkest elk een blokje van 3 

nummers. Bij de drumband had Mathijs Hengst de vuurdoop. Hij mocht voor de eerste 

keer optreden met de drumband. Hij genoot zichtbaar van zijn optreden en liet horen dat 

hij een aanwinst voor de drumband is. Hij speelde ook een partij op de snaredrum onder 

begeleiding van Aniek Feenstra op grote trom en Marije Posthuma op tamboerijn, die pas 

sinds enkele maanden op les zitten. Dus wie weet mogen zij volgende keer de drumband 

komen versterken.  



Voor en na de pauze kregen we een optreden van Bauke en Cambell uit Harlingen. Op 

het oog een bijzondere combinatie; Bauke oorspronkelijk van Dokkum en Campbell van 

de Bahama‟s. Bauke is troubadour en Cambell begeleidt hem op basgitaar en 

ondersteunt met zang. Boeiende teksten, soms grappig, soms aangrijpend vullen in rap 

tempo een deel van de avond. Doormiddel van goed gekozen sketches smelten de 

liederen tot één geheel. Een lust om naar te luisteren. 

In de pauze was er gelegenheid om een film met allemaal beeldmateriaal van vervlogen 

tijden van De Klimop te bewonderen. Erg leuk om dorpsbewoners in jeugdige uitvoering 

op het witte doek te zien schitteren. Na de pauze wisselenden de fanfare en de 

drumband elkaar af. 

Wat de drumband betreft was het stuk Funny sticks het topstuk van de avond. De 

drummers speelden niet alleen op de eigen trom maar ook op de stokken van de 

buurman/vrouw. Dit zorgde niet alleen voor een prachtige muzikale prestatie maar ook 

voor een knap staaltje goochelwerk met de stokken, wat een lust voor het oog was. 

Voor de fanfare was Oregon een uitdaging en voor ons als publiek, zoals Piet 

Kloosterman het zo mooi vertelde: een stuk om bij weg te dromen. Met zijn allen naar 

het wilde westen, met de trein door het landschap van de staat Oregon, beleven we een 

avontuurlijke reis. We konden in de muziek de verschillende thema‟s van het wilde 

westen goed herkennen. 

Na afloop van het muzikale gedeelte was er een officieel moment ingepland: drie leden 

werden in het zonnetje gezet omdat ze al vele jaren actief als lid binnen de vereniging 

betrokken zijn. Wieger Nieuwenhout: 12,5 jaar; Janny Hoekstra: 14,5 jaar en Tieneke 

Rienks al 40 jaar.  

Ze kregen een oorkonde en speldje uitgereikt door de heer Doeke bij de Ley, namens de 

Fryske muziek bond. Na afloop was er een loterij met mooie prijzen beschikbaar gesteld 

door verschillende bedrijven uit Berltsum. De avond werd feestelijk afgesloten door de 

Berltsumer band Hjirris. De Klimop kan terug kijken op een prachtige muzikale avond. 

Jeanet Terpstra 

 

 

DVD Klimop vroeger en nu! 

Op het afgelopen concert van muziekvereniging Klimop, naar aanleiding van haar 115-

jarig jubileum, is er tijdens de pauze en na afloop een dvd gedraaid met beelden van 

muziekvereniging Klimop vanaf 1953 tot 1999. De beelden werden onder grote 

belangstelling bekeken ook omdat er naast Klimop, beelden zijn te zien van bijvoorbeeld 

het inhalen van de 'ouden van dagen', wat in 1953 betekende dat het muziekkorps in 

actie kwam en het hele dorp uitliep. Ook zijn er beelden te zien van verschillende 

dorpsfeesten. 

Er waren verschillende mensen die belangstelling bleken te hebben voor deze dvd met de 

oude en nieuwe beelden. Daarom biedt muziekvereniging Klimop éénmalig de 

gelegenheid om deze dvd te bestellen voor een bedrag van 5,- euro. Het werkt als volgt: 

stuur een e-mail naar germdikland@chello.nl met uw naam en adres en zet er bij dat u 

belangstelling hebt voor de Klimop-dvd. Na afloop van de inschrijftermijn worden de 

dvd's besteld en worden deze bij u langs gebracht. U kunt de dvd dan contant af rekenen 

aan de verkoper. U kunt de dvd bestellen tot en met vrijdag 25 februari. U mag 

meerdere dvd's per persoon bestellen. 

Met vriendelijke groet, 

Germ Dikland 

Muziekvereniging Klimop 

 

 

 

EHBO  

Eerste Hulp Bij Ongelukken onder druk 

Het belang van reanimatie en de toepassing van AED is in de vorige editie van 

Op „e Roaster uitgebreid belicht in een interview met Peter Lips van Lips 

Educatie Friesland (L.E.F.). Leren reanimeren en toepassen van de AED mag als 



zeer nuttig worden beschouwd. Dit kan uiteraard bij L.E.F., maar ook via onze 

eigen EHBO vereniging. Tijd om een gesprek aan te knopen met het bestuur. 

Wie zijn ze en wat doen ze? Aan het woord komen Dik Scholten, 

voorzitter/secretaris en zijn medebestuursleden Tineke Scholten (zijn 

echtgenote en penningmeester) en Jan Brouwer. 

 

Om met de deur in huis te vallen. De EHBO staat onder druk. De vereniging telt circa 22 

leden en de belangstelling voor het volgen van cursussen is nagenoeg nihil te noemen. 

Een jammerlijke zaak, die zijn oorzaak vindt in het fenomeen Bedrijfshulpverlening 

(BHV). Voor bedrijven is de BHV een verplicht item; EHBO is alleen verplicht bij 

beroepsgroepen waar een bovengemiddeld risico te verwachten valt. Het zijn twee heel 

verschillende dingen. Bij BHV ligt het accent op brandbestrijding, alarmering, ontruiming 

en het in veiligheid brengen van mensen. Bij EHBO gaat het vooral om de mens zelf. BHV 

is in een paar dagen te leren, voor een basiscursus EHBO moeten 12 tot 14 lessen 

worden gevolgd, plus elk jaar nog eens zes herhalingslessen om het diploma geldig te 

houden. Als het niet echt hoeft kiezen de meeste bedrijven voor BHV en niet voor EHBO. 

Tineke formuleert het krachtig: „De BHV is de doodsteek voor de EHBO‟. 

 

De vereniging telt op dit moment 22 leden. De leden zijn gediplomeerde EHBO‟ers die de 

herhalingslessen bij de vereniging volgen. Bij evenementen waar veel mensen aanwezig 

zijn, kun je de EHBO verwachten. Ze komen altijd met twee, en altijd op uitnodiging van 

de organiserende partij. In actie komen ze als er iets gebeurt. Kan het met een pleister 

niet toe, is huisarts of ziekenhuis de volgende halte. „Wat we eigenlijk nooit horen, en dat 

vinden we best jammer, hoe het afloopt met het ongeval. Een terugkoppeling naar ons 

als EHBO‟ers zouden we erg op prijs stellen. We kunnen daar ook weer lering uit 

trekken‟, aldus het echtpaar Scholten.  

 

Reanimeren en leren omgaan met de AED zijn handelingen waarvoor je apart een cursus 

kunt volgen. In de EHBO cursus is dit onderdeel ingebakken en het komt tijdens de 

herhalingslessen ook weer aan bod. Beide cursussen kunnen via de EHBO vereniging 

worden gevolgd. Bij voldoende deelname kan dat in Berltsum. Is die er niet, dan wordt 

aangeschoven bij een collega vereniging. „We willen wel heel graag, dat als mensen 

elders hun diploma halen, ze daarna lid worden van onze vereniging, zodat ze bij ons de 

herhalingslessen kunnen volgen‟ verduidelijkt Tineke. De lessen worden gegeven in het 

lokaal van de Doopsgezinde Kerk. Duur is het lidmaatschap niet. Voor circa € 40,00 per 

jaar kun je zes herhalingslessen volgen. Een snelle rekensom leert dat penningmeester 

Tineke elk dubbeltje twee keer moet omdraaien. De vaste afdrachten per lid aan 

overkoepelende organisaties, huur, trainingskosten en dergelijke doen een forse aanslag 

op de contributie-inkomsten. „Ons streven is te groeien naar 30 tot 32 leden‟ aldus 

Tineke. 

 

Van de gemeente hebben alle EHBO verenigingen in de gemeente een AED apparaat plus 

een oefenapparaat ontvangen. Een nobel gebaar, dat zeker. Maar hoe het komt met de 

kosten van het onderhoud op termijn is nog de vraag. Een AED vergt het nodige 

onderhoud en brengt pittige kosten met zich mee. Het is maar zeer de vraag of de 

gemeente dit voor zijn rekening neemt. Het budget van de EHBO vereniging is hiervoor 

in elk geval niet toereikend, dat moge helder zijn. Het voor Berltsum beschikbare 

apparaat hangt bij de het sportveld. Van één ondernemer, Fysiotherapiepraktijk Jelle 

Eijzenga, is bekend dat hij een apparaat heeft hangen dat ook ten behoeve van het dorp 

gebruikt mag worden. Misschien zijn er meer, maar dat is het bestuur niet bekend.  

 

Dat kennis van EHBO nuttig is weet het bestuur uit eigen ervaring. En ook meerdere 

leden van de vereniging hebben hun EHBO kennis in de praktijk weten toe te passen. 

 

Al hebben ze het tij tegen, het bestuur laat zich niet uit het veld slaan. Ondanks de 

afnemende belangstelling, de weinig tot geen respons op de diverse oproepen bij 

bedrijven tot het volgen van een EHBO of AED cursus, gaan ze door. Want mensen 



mogen dan laks zijn, kennis van EHBO is van belang en soms van levensbelang. En dat is 

hét bestaansrecht van de EHBO vereniging. Via www.berlikum.com, menu „zorg en 

welzijn‟ vindt u meer informatie.  

RIA  

 

 

Susters yn saken 

Vorige keer heeft u al kunnen lezen dat dit seizoen ons toneelstuk zich afspeelt in een 

klooster. Waar vier nonnen financieel alle mogelijkheden aangrijpen hun klooster 

overeind te houden. Inmiddels zijn in Berlikum de programmaboekjes huis aan huis 

bezorgd waarin nog meer leuke interviews en weetjes te lezen zijn. Ook dit jaar zijn we 

weer met een grote ploeg enthousiaste vrijwilligers druk bezig om er wat moois van te 

maken. Maandag 14 februari is de telefonische voorverkoop. Indien u nog 

belangstelling heeft voor toegangskaarten kunt u contact opnemen met Anke van Dijk  

(0518) 46 1512. De uitvoeringsavonden zijn zaterdag 5 maart, zondagmiddag 6 

maart, vrijdag 11 en zaterdag 12 maart in ‟t Heechhout. De zaal is op de avonden 

om 19.30 uur open en de voorstelling begint dan om 20.00 uur. U leest het goed, 

ditmaal is er een zondagmiddagvoorstelling bij die we speciaal organiseren voor 

bezoekers die ‟s avonds niet meer de deur uit willen. De zondagmiddagvoorstelling begint 

15:30 uur, zaal is dan open om 15:00 uur. 

Jeugdtoneel 

Ook lijkt het ons geweldig nog wat meer jeugd te betrekken bij onze toneelvereniging.  

Die in de toekomst kunnen doorgroeien naar het „grote toneel‟. We zijn erg benieuwd  

hoeveel animo er is onder de jeugd. Dus lijkt het je leuk eens mee te doen op het 

podium, of liever achter licht/geluid, of in de schmink. Geef je dan gauw op! 

Toneelliefhebbers van 10 tot 16 jaar kunnen dit online doen op: www.eltssynrol.nl onder 

het menukopje “toneelkriebels”. 

 

 

Piippraat 

De lente komt weer dichterbij! En dat betekent voor ons het begin van de organisatie en 

planning van een aantal grote activiteiten zoals de avondvierdaagse en het jaarlijkse 

Piipskoft kamp. Ook is er dit jaar weer Dorpsfeest, en It Piipskoft heeft hiervoor ook al 

weer enkele plannen die deze komende tijd worden uitgebroed. Daarbij willen we graag 

nog een oproep doen aan alle buurtverenigingen in Berlikum. We hebben nog een flinke 

hoeveelheid verf in It Piipskoft staan waar wij niets meer mee doen. Mocht u daar 

belangstelling voor hebben (bijv. voor het verven van de versierde wagens) dan kunt u 

een emailtje sturen naar contact@piipskoft.nl of eens een kijkje komen nemen naar de 

kleurencollectie die wij hebben staan. Aankomende vrijdag hebben we weer een 

Valentijns Party op de planning staan waarbij we aandacht besteden aan Valentijn. Met 

natuurlijk onze fotohoek waar de kinderen samen op de foto kunnen! En op 23 februari 

willen wij weer starten met het aanbieden van activiteiten voor de kinderen van groep 4 

en 5 met een bingomiddag! De kinderen hebben inmiddels allemaal een uitnodiging 

ontvangen en wij hopen ook op een grote opkomst!  

Voor meer informatie, agenda met openingstijden of vragen verwijzen wij u graag naar 

www.piipskoft.nl 

 

 

Aanmelden peuters voor Peuterspeelzaal It Hûnenêst 

Als uw peuter 1 jaar en 6 maanden is, kunt u hem of haar aanmelden voor 

Peuterspeelzaal It Hûnenest, gevestigd aan de Mulseleane 16 in Berltsum, telefoon 0518-

461868.  

Aanmelden kan via Martje Post, telefoon 0518-462805 of via de website van Stichting 

Welzijn Middelsee in Stiens, www.welzijnmiddelsee.nl.  De leidsters van It Hûnenêst zijn 

Annette Tuinenga en Ankie Jagersma 

 

 

http://www.berlikum.com/
http://www.piipskoft.nl/
http://www.welzijnmiddelsee.nl/


 

Kofjemoarn  Berltsum 

woensdag 23 februari 2011 

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 

10.00-11.30 uur. De kosten hiervoor bedragen € 1,- 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 23 februari. Deze keer is mevrouw Douwina 

Stienstra van „Andere Taarten‟ onze gastspreker.  

Bij Andere Taarten kunt u terecht voor zoete, zachte en unieke taarten, cupcakes en 

koekjes. Voor bruidstaarten bent u zeker aan het juiste adres. Geheel naar eigen smaak, 

stijl en keuze maakt zei een taart voor u op maat. „Andere Taarten‟ biedt tevens de 

mogelijkheid tot het volgen van workshops en cursussen, kinderfeestjes, 

personeelfeestjes of andere feestelijke gelegenheden. 

Sinds kort is ze zelfs een samenwerking met Bakkerij Van der Kloet uit Franeker 

aangegaan. 

Sieta Kuipers, Ouderenwerker Menaldumadeel 

 

 

 

Geachte inwoners van Berltsum, 

Donderdag 24 maart houdt SBB haar jaarvergadering. Naast de gebruikelijke 

agendapunten over de voortgang van projecten, zijn deze avond afgevaardigden van de 

Provincie Fryslân en Rijkswaterstaat uitgenodigd. Zij gaan ons informeren over de stand 

van zaken van de aanleg van de Noordwesttangent en de Haak om Leeuwarden. Ook de 

toekomstige omleidingen en mogelijk oponthoud komen aan de orde. Noteer deze avond 

alvast in uw agenda. 

 

 

 

Verslag van de Christelijke Plattelands Vrouwen Vereniging te Berlikum, 

gehouden op dinsdag 11 januari 2011 

Er waren 35 dames aanwezig en onze gast voor deze avond was ds. A Bouwknegt van 

Berlikum. De leiding voor deze avond was in handen van Matty Weijer. Ze deelde aan het 

begin aan iedereen een kaartje met een nieuwjaarswens uit en had hierop ook haar 

meditatie aangepast”Het zijn de kleine dingen die het doen”. 

Een kaartje sturen kan soms heel veel betekenen voor iemand. Zo is het ook met de 

brieven in de Bijbel, luchtpost van God aan ons, het zijn de kleine pakketjes van liefde en 

genade. 

Na notulen, mededelingen en het gebruikelijke kopje koffie krijgt ds. Bouwknegt het 

woord. 

Hij heeft als thema voor zijn lezing gekozen: “Hoe God met mensen onderweg is”. Wij 

gaan bij onszelf te rade welke verhalen uit de Bijbel ons aanspreken. 

Verhalen over David, Simson, Jozef, Jona stuk voor stuk verhalen over mensen die 

zichzelf klein achtten en met wie God grote bedoelingen had. Zo begint Gods verhaal met 

mensen ook heel sterk met Abraham. God zegt tegen Abraham: ga naar het land dat ik 

je wijzen zal, maar voordat God dit tegen Abraham zegt is de vader van Abraham, 

Terach al vertrokken uit zijn land/gebied. Terach neemt het besluit om te vertrekken en 

dit is voor God aanleiding om hierop in te haken. Dit verhaal leert dat God ons vrijlaat in 

het zoeken naar nieuwe wegen, blijf niet steken in vastgelopen situaties. Waag het met 

het geloof van de Bijbel. Ook wij zijn uitgekozen om al die anderen te bereiken,dat men 

aan jou kan aflezen dat God er wil zijn voor alle mensen. 

mailto:s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl


Matty bedankt ds. Bouwknegt voor zijn komst naar onze verenigingsavond en zijn goed 

verhaal. Ze sluit de avond af met het gedicht: “Stuur eens een kaart”. Onze volgende 

vergadering is op 8 februari aanstaande. We vieren dan onze jaarvergadering met “De 

Seefugeltjes” uit Holwerd. 

J.P. 

 

 

Wereldgebedsdag 

zondag 6 maart 2011 

De jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag is zondag 6 maart, 19.30 uur in de 

Doopsgezinde Kerk in Berltsum. Het thema is: „Hoeveel broden heb je?‟ 

Wereldgebedsdag heeft een lange traditie:  in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot 

een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van 

gebed waaraan door 170 landen wordt deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in 

Nederland deze internationale dag gevierd. 

De viering voor 6 maart 2011 is voorbereid door vrouwen uit Chili, een land in Zuid-

Amerika. Er wonen ruim 17 miljoen mensen en de bevolking is een afspiegeling van de 

geschiedenis: 2/3 van de bevolking bestaat uit de Mestizo‟s; dit zijn afstammelingen van 

de inheemse bevolking en de Spaanse kolonisten. De verschillende inheemse 

bevolkingsgroepen: de Mapuche‟s, de Aymara‟s, de Rapa Nui, de Atacameno‟s en de 

Diaguites maken 1/3 van de totale bevolking uit.  

Projecten 

Het Nederlands Comité Wereldgebedsdag werkt mee aan verschilldend projecten: 

 

De Stichting „Kinderdorpen in Chili‟ bouwt in Illapel het kinderdorp „Mis Amigos‟ voor 

70 kinderen, afkomstig uit de sloppenwijken. De leeftijd van de kinderen varieert van 4 

tot 13 jaar. De kinderen krijgen hulp bij hun schoolopleiding en sociale ontwikkeling. 

Project Faizi-school (Jeugdproject) 

De Faizi-school is een sociaal en economisch ontwikkelingsproject op het platteland in het 

zuiden van Temuco. De kinderen van deze school zijn van Mapuche-afkomst. Opvoeding 

en onderwijs voor de Mapuche-kinderen is het belangrijkste doel van deze school. Het 

enthousiaste personeel probeert iedere dag weer opnieuw dit doel te verwezenlijken, ook 

al zijn de omstandigheden zeker niet ideaal en ontbreekt het aan boeken, lesmaterialen, 

schriften en potloden. 

Project Lilianefonds 

Zuster Anita Goossens werkt voor het Lilianefonds in Chili in het opvanghuis „Cristo 

Especial‟. Hier worden kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke handicap uit de 

allerarmste gezinnen opgevangen en krijgen zij hulp bij hun handicap en verdere 

ontwikkeling. 

We hopen U te kunnen ontmoeten op zondag 6 maart, 19.30 uur in de 

Doopsgezinde kerk. 

Het plaatselijke comité Berlikum. 

 

 

 

Ouderwets Donateurs Concert CMV "De Bazuin" 

Zaterdag 12 maart geeft CMV De Bazuin haar jaarlijkse donateursconcert. In de 

afgelopen jaren werden geslaagde concerten gegeven met zeer diverse gasten. Dit jaar is 

er voor gekozen om weer een ouderwets donateursconcert te geven. De kreet 

"ouderwets wordt weer nieuwerwets" klinkt iedereen bekend in de oren en is zeker van 

toepassing. 

Onder leiding van Tjipke Pasma zal onder andere het prachtige koraal “St. Florian” ter 

nagedachtenis aan de grote componist Anton Bruckner gespeeld worden. Een 

fanfarewerk over de Bijbelse stad Jericho zal de Kruiskerk op haar grondvesten doen 

trillen. De klassieke Florentiner Mars zal u vast bekend in de oren klinken. Ook zal een 

bekende popsong niet op het programma ontbreken en nog vele andere mooie werken! 



Het gecombineerde jeugdorkest van "De Klimop en "De Bazuin" zal zich aan u 

presenteren, dit onder leiding van Syde van der Ploeg. 

De presentatie van deze avond zal in de vertrouwde handen zijn van Jeanet Terpstra. Zij 

gaat de werken voor u toelichten. 

Alle donateurs zijn van harte uitgenodigd voor dit concert. Mocht u nog geen donateur 

zijn dan bent u uiteraard ook van harte welkom. De entree bedraagt dan: €5,- Mocht u 

deze avond besluiten om donateur te worden, minimaal €5,- per jaar, dan is de entree 

gratis. 

In de pauze en na afloop bent u van harte welkom om met ons na te praten over het 

concert in de ruimte onder de kerk. 

Wie weet tot 12 maart!! Aanvang 20.00 uur, locatie: Kruiskerk Berlikum, Toegangsprijs 

niet donateurs: €5,- 

 

 

 

Nieuws uit de Vermaning 

“Doopsgezinden: Eigen wijs, eigen weg”. Dat is het motto voor het jubileumjaar 2011. 

Doopsgezind Nederland heeft namelijk wat te vieren. Wat dan ? Nou, eigenlijk meerdere 

dingen, maar liefst vier bij elkaar. 

Dit jaar is de 450e sterfdag van de Friese én Nederlandse hervormer Menno Simonsz. 

Het Doopsgezind seminarium, zeg maar de kweekschool van predikanten in Amsterdam, 

bestaat 275 jaar. Verder is het honderd jaar geleden dat Anne Mankes-Zernike in  De 

Knijpe bij Heerenveen werd beroepen als de eerste vrouwelijke predikant in Nederland. 

En: onze landelijke organisatie, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (afgekort A.D.S.), 

werd opgericht in 1811, tijdens de Franse bezetting van Nederland. En dat is dit jaar 

tweehonderd jaar geleden.  Reden voor een feestje. Of laten we maar zeggen een hele 

serie van feesten en herdenkingen. 

Zondag 30 januari was er in Witmarsum de herdenking van de 450 sterfdag van “ús 

Minne Simensz” in 1561 te Wüstenfelde bij Bad Oldesloe in Oost-Friesland. Dat ligt in de 



huidige Bondsrepubliek. De „wederdopers‟ of anabaptisten werden ten tijde van de 

Reformatie heftig vervolgd. Want zij waren niet katholiek. Maar óók niet luthers en 

evenmin calvinistisch. De overheid vond hen een gevaarlijke sekte, zij gingen immers 

eigenwijs hun eigen weg. Velen vonden de dood of moesten zich als vluchteling in het 

buitenland vestigen. Zo ook Menno, ooit pastoor in Witmarsum, die welbewust de 

Rooms-katholieke kerk achter zich liet. 

Op It Fliet / Het Vliet, dat nog altijd kenmerkend buiten het dorp Witmarsum ligt, staat 

het zg. sculptuurkerkje. Gemaakt van staalprofiel en staalgaas, geeft het een beeld van 

de oervermaning waar Menno de eerste Doopsgezinde gemeente onder zijn hoede had. 

Doopsgezind Berlikum hoopt dit jaar ook de nodige aandacht te besteden aan dit 

viervoudige jubileum. Op 30 januari waren wij al met een aantal mensen in Witmarsum 

tegenwoordig. En: wij houden u op de hoogte! 

Bernard Posthumus 

 

 

CDA prominenten te gast bij verkiezingsdebat over ondernemen, wonen en 

werken 

CDA Menaldumadeel /het Bildt organiseert maandag 21 februari een open 

verkiezingsdiscussie/debat met de bewoners van Noordwest Friesland. Als gastsprekers 

geven acte de présence de heren Henk Bleker, Staatssecretaris Economische 

Zaken/Landbouw, Sjoerd Galema, gedeputeerde provincie Fryslân en Sander de 

Rouwe, Tweede Kamerlid. Als provincie- en landsvertegenwoordigers zijn zij dé mensen 

met wie gediscussieerd kan worden over maatschappelijke onderwerpen als zoutwinning 

en krimp op het platteland. De organisatie roept u op deze unieke kans te benutten. U 

bent van harte welkom in MFC Ons Huis in Sint Annaparochie, maandag 21 februari, 

20.00 uur. Voorafgaande aan het verkiezingsdebat zijn er ‟s middags werkbezoeken bij 

De Friesche tegelfabriek De Albarello in Menaam en Smeding en Zn. BV in St. 

Annaparochie. 

 


