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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 Wimmie Wassenaar-Lautenbach.
Een goed gevoel bij haar werk als bode is voor Wimmie Wassenaar-Lautenbach
van groot belang
In het dagelijkse leven zijn geboorte en sterfte onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Waar nieuw leven veelal, naar men mag aannemen, met groot enthousiasme wordt
begroet heerst er rond overlijden nog altijd enigszins een taboe en is het een onderwerp
waar we niet al te veel bij willen stilstaan, laat staan dat je er je beroep in zou willen
vinden. Ook Wimmie Wassenaar stond aanvankelijk sceptisch tegenover de vraag om de
nieuwe bode van de Berltsumer uitvaartvereniging “De laatste Eer” (de grootste
vereniging in ons dorp met maar liefst 1300 leden) te worden maar na een lange periode
van wikken en wegen pakte zij toch de uitdaging aan. “It wie yn 95‟ dat de doetiidske
foarsitter Foppe Smits my frege, mar it hat hast in jier duorre foardat ik der ja op sizze
koe.” Nu een kleine vijftien jaar later heeft ze absoluut geen spijt van haar keuze toen
der tijd en is ze dankbaar dat zij in deze functie mensen in een tijd van rouw en verdriet
mag helpen en bijstaan.
Dat zorgzame heeft er bij Wimmie altijd ingezeten. Waarschijnlijk al vanaf de lagere
schoolperiode in Berltsum. Na de lagere school werd, zoals voor zoveel schoolmeisjes die
de lagere school verlieten, de huishoudschool haar vervolgopleiding, waarna haar studie
aan de INAS (inrichtingassistente) al een meer bewuste richting aangaf. Na de afronding
hiervan werd Wimmie gediplomeerd verpleegster in het Diaconessenhuis in Leeuwarden
waar haar liefde voor het verzorgen van mensen tot volle ontplooiing kwam. “Ik ha der in
fjouwertal jierren wurke en doe wie myn wurk dêr net mear te kombinearen mei myn
libben as troude frou en dêrby de berte fan ús bern.” Het was toen vanzelfsprekend een
geheel andere tijd en wanneer er kinderen kwamen werd de moeder ook geacht om thuis

te zijn en zich op de opvoeding te richten. Wimmie haar man Douwe zat toen bovendien
nog in het loonbedrijf en al met al had de familie Wassenaar met dit werk en hun vier
opgroeiende jongens volop bezigheid.
Thomas Westra was zo rond de jaren „70 koster van de Gereformeerde Kerk, maar
daarnaast ook als Bode van de uitvaartvereniging werkzaam. Thomas Westra was de
eerste die Wimmie betrok bij de plichtplegingen die rond sterfte van toepassing zijn en
dan in dit geval “het afleggen” van de gestorvene. “Oflizze fyn ik eigenlyks net in moai
wurd. Ik siz leaver “moai meitsje”. Ik tink dat it yn 76‟ wie dat Thomas my frege om him
te helpen en dat ha ik hiel lang dien.” En toen was er dus dat eerder gememoreerd
moment dat Foppe Smits een beroep op haar deed om Bode te worden. Een jaar lang
heeft Wimmie deze vraag in haar laten bezinken om weloverwogen uiteindelijk de stap te
maken en als bode een zware maar dankbare functie te aanvaarden. “Hiel froeger hat
myn mem it wolris tsjin my sein, noch foardat ik mei ôflizzen as mei Boade wurk te
meitsjen krige: “Boade dat soe krekt wat foar dy wêze.” En ineens was het dan zover,
Wimmie Wassenaar werd de nieuwe Bode van de uitvaartvereniging in Berltsum. Het
blijft voor haar altijd even een spannend moment om dat telefoontje te krijgen wanneer
iemand uit de vereniging is overleden, of wanneer zij waarneemt voor een ander
omliggend dorp. De doelstelling van de uitvaartvereniging om de overledene op
eerbiedwaardige wijze naar zijn of haar laatste rustplaats te begeleiden en de
nabestaanden op respectvolle wijze in dit laatste traject te bij te staan spreekt Wimmie
zeer aan. Het vertrouwde van een uitvaartvereniging in eigen dorp met een bode die
men kent geeft volgens Wimmie dan ook een “eigen karakter” bij de naaste familie van
de gestorvene. Want dat is haar belangrijkste rol, de nabestaanden werk uit handen
nemen en alle zaken die geregeld moeten worden zoals het papierwerk, uitzoeken van de
kist, bloemen, liturgie en tal van andere zaken tot een goed einde te brengen. “Dêr wurdt
my dan wolris frege: “jout it foldwaaning, it wurk as Boade?”, ik sprek leaver fan dat it
op myn paad kommen is en dat it wichtich is dat ik der in goed gefoel oer ha. Want it
ferstjerren bliuwt altiten hiel yngripend.”
Voor Wimmie is de gouden regel bij de nabestaanden thuis: Horen zien en zwijgen. Er
worden zoveel dingen besproken en nabestaanden moeten hun hart in vertrouwen
kunnen luchten. Dat is dan ook dat goede gevoel wanneer je merkt dat je aanwezigheid
steun geeft en dat de familie blij is dat de Bode kan helpen met al die zaken die rondom
de sterfte geregeld moeten worden. Hoewel een sterfte altijd een ingrijpende gebeurtenis
blijft kan Wimmie haar werk en privé goed scheiden. Natuurlijk spelen emoties een rol
maar door nabestaanden werk uit handen te nemen en als vertrouwd en bekend persoon
voor de familie in touw te zijn ben je echt als Bode bezig en dus aan je werk. “Der is ek
wol in oplieding foar útfeartfersoarging en dat is wol hiel goed en wichtig tink ik . Ik bin
der doedestiids sa yngroeid mar it is net ferkeard as je mei in oplieding better tarieden
wurde.” Wimmie Wassenaar wordt volgend jaar vijfenzestig maar van een
pensioengerechtigde leeftijd is in het vak van Bode geen sprake. Zolang de gezondheid
het toelaat en het gevoel goed blijft gaat ze nog wel een poosje door.
Veel ontspanning vindt Wimmie, evenals haar man Douwe, in de muziek bij de Bazuin,
waarmee ze vorig jaar nog gehuldigd werd bij haar vijftig jarig lidmaatschap. Ook speelt
ze met veel plezier en toewijding bij de senioren harmonie 2002 in Mantgum. Dat is echt
even een uitlaatklep vooral in perioden wanneer haar Bode werk veel aandacht vraagt.
Op haar Tenorsaxofoon even haar zinnen verzetten als tegenwicht van haar intense en
belangrijke rol in ons dorp als bode, wat een levenswerk blijft waarbij je eigenlijk nooit
vrij bent en bepalend bent voor dat laatste traject in iemand zijn bestaan van het
fenomeen dat “leven” heet en dus vergankelijk is.
JAN J

Schitterende thuisexpositie Hiske Wiersma
Beeldend kunstenaar Hiske Wiersma en haar man Anne Arjen Blanksma openen in
november voor een periode van een maand de deuren van hun nieuwe expositieruimte
aan de Kleasterdijk 32 in Berltsum. Hiske Wiersma maakt prachtige olieverf schilderijen
van landschappen maar heeft vooral een grote voorliefde voor het schilderen van dieren.
Portretten van dieren in een eigen stijl die kenmerkend is voor haar schilderskunst. De
lijsten worden hierbij ambachtelijk en met veel professie vervaardigd door haar man
Anne Arjen waardoor een prachtig geheel wordt verkregen. De expositie ruimte is
geopend van 5 november tot 5 december van vrijdag tot en met zondag van
13.00-17.30 uur en daarnaast op afspraak (0518-462317). U bent van harte
welkom! In één van de komende edities van Op „e Roaster een uitgebreid verslag van
Hiske haar schilderkunst en Anne Arjen zijn lijstenmakerij.
Collecten
Voor een ieder met MS, een collectant in de bres
Eén op de duizend mensen in Nederland krijgt de diagnose Multiple Sclerose, een niet te
genezen ziekte van het centrale zenuwstelsel. De diagnose wordt vaak gesteld bij
mensen tussen de 20 en 40 jaar, in een tijd dat je op het punt staat een studie te volgen
of aan gezinsuitbreiding denkt. Opeens is de toekomst niet meer zeker. Wat kun je wel
blijven doen en wat niet meer? Niemand weet hoe MS zich ontwikkelt. Het Nationaal MS
Fonds zet zich in voor mensen met MS. Naast voorlichting en coaching verricht zij
onderzoek naar de ziekte en de problemen die mensen met MS ervaren. Het Fonds kan
haar werk alleen doen dankzij giften. De huis aan huis collecte in november is de
belangrijkste inkomstenbron.
Het Nationaal MS Fonds is in 2005 gestart met het organiseren van een collecteweek.
Er zijn nu ca. 8.000 collectanten in Nederland. Het streven is om voor elke MS-patiënt,
een collectant op straat te zien tijdens de collecteweek. 16.000 mensen met Multiple
Sclerose verdienen net zoveel collectanten. De zoektocht naar 8.0000 extra
collectanten start nu! Doe mee! De collecteweek is van 22 t/m 27 november.
Meld je aan bij het Nationaal MS Fonds, www.nationaalmsfonds.nl of via 010-591 98 39.

Donaties klein of groot zijn welkom op giro 5057 in Maassluis.
Namens alle mensen met Multiple Sclerose, hartelijk dank.
Edukans Uniecollecte 2010
Edukans Uniecollecte bracht € 3395,00 op. Collectanten en gulle gevers, bedankt!
Edukans is een ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor meer en beter onderwijs.
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Toch gaan wereldwijd 72 miljoen kinderen niet naar
school. In de weken van 4 tot 15 oktober is er weer gecollecteerd. De collecte heeft
€3395,00 opgebracht. Dit is een heel mooi bedrag. Uw bijdrage maakt het mogelijk om
een aantal minder bedeelde kinderen de kans te geven naar school te gaan. Edukans
gelooft in scholing als de meest duurzame vorm van ontwikkeling. Onderwijs maakt
weerbaar, geeft kinderen vaardigheden waar ze hun leven lang profijt van hebben.
Daarom werkt Edukans aan meer scholen, meer schoolbanken, meer schoolborden, meer
boeken en meer leraren in ontwikkelingslanden. Edukans kan het geld goed gebruiken
nu de overheid per 1 november 2010 bekend heeft gemaakt minder subsidiegeld toe te
kennen aan Edukans. Wij willen alle gulle gevers en alle collectanten van harte
bedanken. Wist u dat u ook donateur kunt worden? Meer informatie over de Edukans
onderwijsprojecten kunt u vinden op www.edukans
Collecte Brandwonden Stichting groot succes
In de week van 10 tot en met 16 oktober collecteerden in heel Nederland meer dan
50.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Berltsum/Wier
gingen de collectanten langs de deuren. En met succes! Gezamenlijk werd een bedrag
van € 1308,45 opgehaald. De opbrengsten van de collecte stellen de Brandwonden
Stichting in staat haar werk voor mensen met brandwonden voort te zetten.
Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten. Het medische traject, met
tientallen operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn er de verwerkingsproblemen van
het vaak traumatische ongeluk. En tot slot zijn het vooral de ontsierende littekens die het
leven van brandwondenslachtoffers moeilijk maken. Mensen met brandwonden worden
vaak nagestaard, gemeden en soms niet voor vol aangezien. Daar moeten zij mee leren
leven. De Brandwonden Stichting helpt hen daarbij.
Al meer dan 35 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze
littekens. Dit doet zij op drie fronten: Het voorkomen van brandwonden, het verbeteren
van de behandeling (door onderzoek) en het bevorderen van psychosociale nazorg en
begeleiding. Dankzij de collecte kan de Nederlandse Brandwonden Stichting haar
activiteiten voortzetten. Namens de plaatselijke collecteorganisator dankt de
Brandwondenstichting alle collectanten en gulle gevers in Berltsum/Wier voor hun
bijdrage in de strijd tegen de littekens.
Jannie Hoekstra-Toussaint
Opbrengst Diabetes Fonds
In de week van 1-6 november kwam de collectant van het Diabetes Fonds bij u aan de
deur. De totale opbrengst in Berltsum was € 941,40 en in Wier € 119,27. Voor uw
bijdrage hartelijk dank. Bus gemist? Stort dan uw gift op giro 5766. Als u meer
informatie wenst over het Diabetes Fonds, dan kunt u de website www.diabetesfonds.nl
bezoeken.
Hieke Joostema-Greidanus, Collectecoördinator Diabetesfonds Berltsum/Wier

Kerstviering voor alle vrouwen
De gezamenlijke vrouwengroepen nodigen alle vrouwen van Berltsum en Wier uit voor de
kerstviering, die zal worden gehouden op dinsdag 14 december in ‟t Centrum,
aanvang 19.45 uur. Entree € 1,50.
De leiding is in handen van de Doopsgezinde Zusterkring en medewerking zal worden
verleend door het zangkoor Multivocaal uit Franeker. U bent van harte welkom.

Start maatschappelijke stages Hemmemapark
Stichting Hemmemapark is begonnen met het beschikbaar stellen van maatschappelijke
stageplekken. Er is een lijst met activiteiten waarop leerlingen van het voortgezet
onderwijs kunnen inschrijven. Er zitten enkele ontwerpopdrachten bij voor creatieve
mensen, maar de nadruk ligt op onderhoudswerkzaamheden. Het mes snijdt aan twee
kanten; de jeugd ervaart dat vrijwilligerswerk leuk is om te doen voor het dorp en
tegelijk wordt een stuk onderhoud gerealiseerd.
De eerste die zich heeft aangemeld is Pieter de Vrij. Hij heeft de beide elzenhagen aan
weerszijden van de boomgaard gesnoeid.

Nieuws van Stichting de Grusert / Documentatiecentrum & Historisch Archief
Berlikum
In de zomerperiode was het Documentatiecentrum op zaterdag geopend. Wij willen alle
vrijwilligers bedanken die meegeholpen hebben om dit mogelijk te maken. Het aantal
bezoekers liet wel te wensen over. Waarschijnlijk speelde het mooie weer ook een rol.
We zullen er over nadenken hoe we dit in de nabije toekomst gaan aanpakken.
Regelmatig ontvangen wij o.a. foto‟s en krantenknipsels van deze of gene. Misschien
hebt u ook nog materiaal wat geschikt is voor het Documentatiecentrum, bent u de
zolder aan het opruimen en komt u spullen tegen, dan houden wij ons van harte
aanbevolen.
In de vorige Op „e Roaster stonden 2 foto‟s met daarbij de vraag of iemand de namen
weet van de personen die op deze foto‟s staan. Wij hebben hier een aantal reacties op
gehad, waar we erg blij mee zijn. O.a. kregen we een reactie van Durk Born uit Alberta
(Canada), hij kijkt regelmatig op de website van Berlikum en wil hierbij aan iedereen de
groeten doen.

De namen van de 5 mannen op de foto zijn van links naar rechts: Klaas C. Runia, Engele
J. Hoekstra, Hidde O. Born, Anne H. Hoekstra en Dirk A. Born. Op de andere foto hebben
wij geen reactie gekregen.
Decembercadeau
Wij maken u er op attent dat er nog boeken zijn van “Berlikum Beeld van een dorp” en
het dagboek in en rond Berlikum 1930-1947 van Romke van Reenen. Misschien een idee
om cadeau te geven voor Sinterklaas of Kerst. Ook zijn er nog boeken van “Kleaster
Anjum”.
geschreven door Arend Douma. Deze boeken zijn te verkrijgen bij mevrouw F. Weijer,
Hofsleane 49, tel. nr. 461372, of op donderdagavond in het Documentatiecentrum aan
de Vermaningstrjitte 3.

Aanmelden peuters voor de peuterspeelzaal
De leidsters van Peuterspeelzaal " It Hûnenest " aan de Mulseleane 16, Annette Tuinenga
en Ankie Jagersma, attenderen u op het aanmelden van uw peuter voor de
Peuterspeelzaal. Dit kan vanaf 1 jaar en 6 maanden bij Martje Faber, telefoon 0518462805 of via de website van St. Welzijn Middelsee in Stiens, www.welzijnmiddelsee.nl.

Teake van der Meer komt naar Berltsum
Niemand minder dan Teake van der Meer in het gezelschap van Griet Wiersma en Minze
Dijksma, komt naar Berltsum. Het belooft een gezellige avond te worden, vrijdag 7
januari 2011. Entree is € 15,00 per persoon. Zet deze datum alvast op de kalender.
Binnenkort volgt meer informatie. Komt allen!

Afscheid juf Griet
Donderdag 21 oktober hebben we op basisschool “De Fûgelsang” afscheid genomen van
Juf Griet de Vries. Juf Griet heeft ongeveer acht jaar op de Fûgelsang gewerkt. De eerste
periode als leerkracht en de laatste tijd als tutor. Dit hield in dat ze extra begeleiding gaf
aan kinderen die dat nodig hadden. Voor haar afscheid wilde juf Griet graag een gezellige
dag met de kinderen en collega‟s. „s Morgens heeft ze alle kinderen getrakteerd op
poffertjes en limonade. Dat viel erg in de smaak. Daarna wilde juf Griet bij de kleuters
voor de allerlaatste keer voorlezen over kikker en een bijzondere dag omdat dit voor
haar ook zo was. Vervolgens werd juf Griet toegezongen en kreeg ze vele cadeaus en
tekeningen van de kleuters.
„s Middags was er voor de ouders en genodigden gelegenheid om afscheid van juf Griet
te nemen onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers. Als verrassing mocht juf
Griet de naam van haar eigen lokaal onthullen: het “Juf Griet lokaal”.Tot slot werd deze
dag feestelijke afgesloten door samen met de collega‟s te eten, in hoe kan het anders,
het “Juf Griet” lokaal. We wensen juf Griet en haar man alle goeds en hopen dat ze
genieten van de welverdiende vrije tijd.

Realisatie Dorpsplein Berltsum
De werkgroep Realisatie Dorpsplein Berltsum is de afgelopen weken een paar maal bijeen
geweest. Het gaat voor ons gevoel de goede kant op. De provincie en de woningstichting
hebben inmiddels een bijdrage toegezegd en de werkgroep heeft voorgesteld een aantal
werkzaamheden zelf uit te voeren. Hiermee is de financiering voor meer dan de helft
rond..
Door zelfwerkzaamheid wil de werkgroep geld genereren voor de aankleding van het
dorpsplein en voor de aanleg van een kaatsmuur.

Donderdag 25 november aanstaande komt het financieringsvoorstel in de
Raadscommissie, daarna wordt het 14 december in de Gemeenteraad besproken en
beslist de Raad over de financiële bijdrage van de gemeente.
De werkgroep stelt het zeer op prijs als vanuit het dorp een aantal personen bij de
behandeling in de Raadscommissie en/of bij Raadsvergadering aanwezig kan zijn. Als de
Gemeenteraad positief beslist kan begin maart de schop in de grond. Wij gaan er vanuit
dat er dan een groot aantal vrijwilligers klaar zal staan om de zaak zo snel mogelijk te
realiseren. De werkgroep heeft inmiddels al een aantal toezeggingen binnen. Wilt u meer
weten over het dorpsplein dan kunt u contact opnemen met Johannes Siegersma,
telefoon 0518 - 46 1333.
Na goedkeuring van de Gemeenteraad zal de werkgroep u door middel van een
informatieavond verder informeren over de inrichting van het dorpsplein en de
voorgenomen zelfwerkzaamheid.
Met vriendelijke groet, Werkgroep Dorpsplein Berlikum

Graag even de aandacht voor.....Gymvereniging Berlikum!
Vorig jaar bestond de Gymvereniging 75 jaar en dat is toen prachtig gevierd...... maar in
de loop van het daaropvolgende jaar vielen er helaas veel leden af en nu, na een
verandering in het bestuur en in de leiding hopen we met een frisse wind weer wat
positieve aandacht voor onze enige Berltsumer Gymvereniging te krijgen!!
Juf Iris is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de wedstrijden die gaan komen
en de kinderen hebben daar ook weer zin in! Het geeft een gericht doel om naar toe te
werken.
Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom op de vertrouwde woensdagmiddag in
de gymzaal en vanaf de leeftijd van 6 jaar kunnen de kinderen meedoen aan
wedstrijden.
Ook zullen we af en toe speciale lessen organiseren.
Als eerste is er op 15 december een “vrienden les” waarin de kinderen hun vriendjes
en/of vriendinnetjes mee mogen nemen om ze ook kennis te laten maken met gym,
speciaal voor deze dag is er een Tumblingbaan!! U kunt meer informatie vinden op
www.gvberlikum.webklik.nl

Hieronder volgt nog een interview met Juf Iris door 2 leerlingen , Dyan Boonstra & Tori
Hijstek.
Waarom zouden er meer kinderen op gym kunnen komen?
Juf : Omdat gym heel leuk is.
Leer je er iets van , zo ja wat?
Juf : Als je op gym komt leer je elke keer wel wat anders.
Hoe kwam juf op gym en geen andere sport?
Juf : Ik kwam op gym door een vriendjes/vriendinnetjes les.
Hoe is juf op het idee gekomen om les te geven?
Juf : Toen ik op gym zat waren er hulpjes , dat vond ik heel leuk en daarom wou ik ook
wel helpen.
Hoe kom je in de selectie?
Juf : Je komt in de selectie als ik denk dat het goed zal gaan , dan mag je het proberen ,
als dat goed gaat mag je blijven.
Mogen jongens ook op gym?
Juf : Ja , natuurlijk , gym is voor iedereen!
Hoe lang doet juf het nu?
Juf : Ik heb zelf 10 jaar op gym gezeten , van 6 tot 16 jaar en ik heb nu al 11 jaar
geholpen en les gegeven.
Heeft juf er plezier in?
Juf : Ja , heeeeeeeel veeeeeel!!!
Ook de dinsdagavond hoort bij onze Gymvereniging en wel met een Dames Conditie
Training van 19.30 uur tot 20.30 uur , gegeven door Karin Verploeg.
Deze pittige les mag u niet missen als u iets aan uw conditie wilt doen. Het is een
veelzijdige groep met dames in alle leeftijden. Misschien een idee voor na de
feestdagen????
Sport mee met onze actie: “Kerstkilo‟s eraf!” eerste 4 weken les €10,- ! Kom gerust
naar de gymzaal voor een kennismaking!
Heeft u nog vragen mail dan naar : gymberlikum@gmail.com

Eten met een praatje
De tweede keer voor “Eten met een praatje” staat gepland voor vrijdag 26 november
in „t Centrum. Eten met een praatje is gezellig samen eten. U kunt dan als u vaak alleen
eet, onder het genot van een warme maaltijd, met iemand anders een praatje maken.
Overigens, iedereen is welkom vanaf 18:00 uur. 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 weer opgeven bij A. J. Bouwknegt (0518-41.99.63) of bij U. Strooisma
(telefoon 0518-46.20.89) 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.
Ook voor de volgende avonden kunt u zich opgeven:
Vrijdag 28 januari, vrijdag 4 maart, vrijdag 8 april, steeds van 18.00-22.00 uur in ‟t
Centrum.
De Protestantse Gemeente Berltsum

Nieuws uit de Vermaning
Boekenmarkt 20 november
De vierde editie van de Boekenmarkt in de Berltsumer Vermaning komt snel dichterbij.
Een aantal tradities heeft zich al gevestigd: de grote massa van de boeken in de kerk:
streekromans/ thrillers/ oorlogsboeken/ detectives/ kunstboeken en nog veel meer. Dit
jaar extra veel boeken in andere talen: uiteraard Engels, maar óók Frans en Duits en nog
andere talen. In de Mennozaal strips, kinderboeken, puzzels en spelletjes. En ook weer
LP‟s en CD‟s voor de muziekliefhebbers. En: vaste planten, letterlijk een fleurige
aanvulling op het leesvoer. Tijdens de lunch is er weer snert met roggebrood, eet rustig
een bord mee! De hele dag door koffie, thee en koek. Tjeerd Lont bespeelt op gezette
tijden de vleugel, anderen zijn trouwens ook van harte welkom hun kunnen te laten
horen!
Dus: zaterdag 20 november van 10 tot 16 uur. Net stinne mar hinne!
Bernard Posthumus

SC Berlikum komt met kalender 2011!
De voetbalvereniging van Berltsum heeft een eigen kalender laten ontwerpen en zal deze
eind november / begin december huis-aan-huis gaan verkopen in het dorp. Alle elftallen
(22 in totaal) zijn vertegenwoordigd op de kalender die in A3 formaat verkrijgbaar is voor
de schappelijke prijs van € 8,-. De kalender zal ook in de voetbalkantine te koop worden
aangeboden, voor verdere informatie zie de website: www.scberlikum.nl . SC Berlikum
´leeft´ en verwacht ook in 2011 weer de nodige sportieve successen te behalen.
Geïnteresseerd? Kom gerust eens op zaterdag een kijkje nemen op de Koekoek!

Uniek kerstconcert Berltsum
Zet zondagmiddag 19 december a.s. alvast in de agenda! Op deze zondag, net voor
de kerstdagen, wordt er een concert gegeven in de Kruiskerk en wel vanaf 15.30 uur.
Aan deze happening werken mee CMV “De Bazuin” onder leiding van Tjipke Pasma,
Mannenkoor “Sjongendewiis” onder leiding van Jan Hoogterp en “Bliid Boadskip
Sjongers” onder leiding van Saskia Heeringa. Verder zijn te beluisteren Alef Wiersma
(orgel) en Gelske Bergsma (piano).
Toegangskaarten (à € 7.50 inclusief koffie, thee, frisdrank in pauze) zijn alleen
verkrijgbaar via de leden van genoemde verenigingen.

Piippraat
Het is alweer half november en de herfst is in volle gang. Bladeren vallen van de bomen,
het wordt „s avonds weer sneller donker. Dat betekent dat er weer een drukke periode
voor de vrijwilligers van It Piipskoft voor de deur staat. Begin oktober hebben we voor de
jeugd van 1 t/m 16 jaar een frikadellen eetwedstrijd gehouden. Waar vorig jaar de score
nog 5 frikadellen in 5 minuten werd gehaald, werd het record dit jaar verbroken met 7
stuks! Ook de Halloween avond werd een succes, mede door Anja van Ouwel, die zich de
hele avond heeft ingezet om alle kinderen te schminken. En met deze activiteiten nog
vers in het geheugen zijn we al weer bezig met de aankomende activiteiten. Zo
organiseren we op vrijdag 26 november voor de kinderen van de groepen 6, 7 en 8
een filmavond, waarbij It Piipskoft omgetoverd wordt tot een bioscoop en de kinderen
even wat anders kunnen doen dan dansen, springen en gek doen. Voor de jeugd van 12
t/m 16 hebben wij een filmmiddag gepland op zondag 28 november. Ook natuurlijk
met popcorn!
Voor deze laatste doelgroep hebben we op 12 december ook nog een darttoernooi op
de planning staan. Deze wordt mede georganiseerd door onze nieuwe stagiaire Jelle
Egberts, die zijn maatschappelijke stage bij It Piipskoft loopt. Wij vinden het heel fijn dat
hij onze stichting heeft uitgekozen en hopen dat hij met succes zijn stage bij ons kan
voltooien.
En als laatste willen we alvast een kleine aankondiging maken voor onze jaarlijkse
oudejaarsborrel, vanzelfsprekend gehouden op 31 december, van 15.00 tot 18.00
uur. Maar natuurlijk hoort u daar binnenkort meer over. Voor meer informatie over al
onze activiteiten en de agenda verwijs ik u graag door naar onze website:
www.piipskoft.nl

Wegens groot succes 3e Sfeervolle Winterfair bij Japero
Na een super geslaagde Winterfair in 2009 organiseert Japero op zondag 21 november
2010, de 3e Winterfair aan de Wiersterdijk 8a te Berltsum. De gehele accommodatie is

aangekleed in de gezellige sferen van de wintermaanden & het wilde westen. De
sfeervolle aangeklede kraampjes zullen opgesteld staan in de binnenhal van Japero.
Deze dag zal muzikaal omlijst worden door o.a. de Djembé groep Weplay en een
demonstratie door Jana‟s Megajam; verschillende dansstylen (streetdance, hiphop,
modern e.d.) komen hier naar voren. Jana geeft sinds een paar maanden dansles bij
Japero aan kinderen en jongeren.
Er worden ook dit jaar weer heel veel verschillende artikelen aangeboden, waaronder
cadeauartikelen, kinderspeelgoed, kerstartikelen, damesoveralls en laarzen,
computerspelletjes, spiegels, kleding, landelijke woonaccessoires, bloemstukken,
schilderijen, schoonheidssalon, wellness en nog veel meer.
De doorgang is via de saloon van Japero. Japero serveert die dag thee/ koffie/hotchoc
met slagroom e.d., overheerlijke belegde broodjes en de gangbare snacks. Er worden 50
standhouders verwacht. U kunt al onze standhouders vinden op de agenda van
Japero.nl.
Even lekker een dagje shoppen, we hopen ook u te mogen verwelkomen. De winterfair
is van 10.00-17.00 uur. U kunt aan de weg parkeren. Graag tot ziens.

Ik jou de pin troch
een bijdrage van Joke Groeneveld
Ik heb de pen door gekregen van Marja Tinga. Kwam haar tegen bij school en zei tegen
haar, leuk dat je in de krant stond. Ze zei wil jij de pen overnemen? Heb dus ja gezegd.
Zal mij eerst even voorstellen, ik ben Joke Groeneveld, de vrouw van Johan Groeneveld.
Ik ben geboren in Tzummarum, als oudste van drie kinderen, heb een zus en een broer.
Ging naar de MAVO in Harlingen en heb hier 5 jaar over gedaan omdat Engels niet mijn
sterkste vak was en hierdoor de eerste keer gezakt. Na de tweede keer examen te
hebben gedaan wel mijn diploma gehaald. Hierna ben ik naar Leeuwarden gegaan, heb
Friesland College MDGO-VP gedaan en drie jaar later had ik mijn diploma.

Zaterdagavonds ging ik geregeld op stap in Berlikum, heb daar Johan ontmoet en dit
klikte erg goed. In 1997 hebben we een twee onder een kap woning gekocht aan de
Bildtdyk 16 te Berlikum. Ik was toen werkzaam bij Maartenswoude in Stiens, maar kon
hier geen vaste aanstelling krijgen. Heb toen gesolliciteerd voor een vaste baan bij Nieuw
Mellens in Leeuwarden en hier ben ik nu alweer 12,5 jaar in dienst. Werk met PG
bewoners (dementie) en voel me hier goed op mijn gemak. Ik werk meestal 's avonds
van 17.30 uur tot 21.30 uur en om het weekend. Zo hebben wij weinig oppas nodig voor
onze drie kinderen, Linda 8 jaar, Simone 4 jaar en Hessel 3 jaar. Linda is geboren aan de
Bildtdyk nummer 16 en de andere 2 kinderen zijn geboren aan de Bildtdyk nummer 21.
In 2003 zijn wij dus in dezelfde straat verhuisd naar een vrijstaande woning. Deze
woning moest helemaal verbouwd worden om aan onze wensen te voldoen, voor 2
personen was het huis ideaal, maar voor een gezin behelpen. Door de jaren heen is het
helemaal naar onze smaak ingericht en verbouwd.
Afgelopen zomer hebben we de achtertuin aangepakt, nieuw gazon en bestrating, zodat
we overal terrasjes hebben om in de zon te zitten. Ook hebben we huisdieren, kippen,
konijnen, vogeltjes en goudvissen. Doordat ik 's avonds werk is het moeilijk om bij een
vereniging te gaan, daarom ga ik 1 keer in de week naar de sportschool. Verder verzorg
ik de schoolkrant samen met Sonja en Linda voor OBS Lyts Libben. Dit was mijn bijdrage
en zo heeft uw kunnen lezen hoe mijn leven er ongeveer uitziet.
Groetjes Joke Groeneveld

Afscheid juf Els
Tot onze spijt gaat juf Els met de VUT. Wat zullen we haar gaan missen! Een icoon van
Lyts Libben. Tientallen jaren gewerkt in de kleutergroep. Nog een echte nazaat van de
“oude kleuterkweekschool”. Wat leerde je toch veel op deze school! Een “ambachtelijke”
opleiding tot kleuterjuf. Ze heeft ook 4 jaar gewerkt in groep 4. Het laatste schooljaar
was ze een soort vliegende keeper. Ze werd in diverse groepen ingezet, begeleidde
groepjes of individuele leerlingen. En dan deed ze nog veel klussen voor iedereen.
Opruimen, orde scheppen in de chaos deed ze ook regelmatig. Snel en systematisch.
Bovendien deed ze de catering, de inkoop van koffie, thee/ koek enz.
Altijd opgewekt en betrokken en attent. Ook vol verhalen want juf Els geniet volop van
het leven. Naar de bioscoop, op reis, naar een openluchtspel, lezen. Maar wat we vooral
zullen missen is een warme, enthousiaste collega. Krachtig, direct, gevoelig, levenslustig.
We wensen je nog een fijn en lang leven toe. En natuurlijk ben je altijd welkom op
school. Reuze bedankt!!!!!!
Op de ochtend van het afscheid werd juf Els om half 9 opgehaald met een camper door
Evalien en juf Thea. Ze werd door alle kinderen op het schoolplein opgewacht. De jongste

kinderen met een ballon in de hand en de andere leerlingen vormden een ereboog. Juf
Els werd in school getrakteerd op koffie en gebak en de kinderen kregen ranja en
soesjes. Vervolgens gingen we met z‟n allen naar „t Heechhout. Hier hebben we voor juf
Els gezongen en kreeg ze diverse prachtige cadeaus aangeboden. Een “vriendenboek”
van de leerlingen, een fotoboek van en over school, een picknickmand met inhoud en een
prachtig kunstwerk. Ze was er zichtbaar heel blij mee! Juf Els trakteerde op haar beurt
de leerlingen op een optreden van een goochelaar. En dat viel geweldig in de smaak.
Ongelooflijke trucs en veel humor.
‟s Middags is juf Els bij elk groep langs geweest om voor te lezen. Ze kreeg hiervoor van
elke groep een sticker. Na schooltijd kwamen er heel veel mensen op de receptie.
Ouders, ( oud) ouders, ( oud) leerlingen, bestuursleden. De cadeautafel stond na afloop
vol met bloemstukjes en presentjes. Juf Els, maar ook alle aanwezigen kunnen
terugkijken op een hele fijne en bijzondere dag.

Programma Kerstweek Bertlsum in de Kruiskerk
De Protestantse Gemeente Berltsum organiseert rond de kerst allerlei activiteiten in de
Kruiskerk.
Middag voor de kinderen
Woensdagmiddag 22 december wordt het spits afgebeten met een leuke middag voor de
kinderen. Deze middag begint om 14.00 uur.
Avond voor de jeugd met DJ Auke
Voor donderdagavond 23 december staat er een avond voor en door de jeugd gepland,
waaraan DJ Aukt meewerkt. Aanvang is 21.00 uur.
Kerstnachtdienst m.m.v. Sound of Faith
Onder leiding van dominee G. Laan wordt vrijdag 24 december de Kerstnachtdienst
gevierd. Aan deze dienst werkt mee Sound of Faith. Aanvang 21.30.
Eerste Kerstdag m.m.v. Eagle Field
Eerste Kerstdag is dominee A.J. Bouwknegt aan de beurt om voor te gaan in de
eredienst. De muzikale begeleiding van deze viering is in handen van Eagle Field.
Aanvang is 09.30 uur. Tweede Kerstdag m.m.v. De Bazuin
De serie kerstdiensten wordt Tweede Kerstdag afgesloten met een dienst waarin dominee
J.G. van den Boogaard-Bongers voorgaat. Aan deze dienst werkt De Bazuin mee.
Aanvang is 09.30 uur. Een ieder is van harte welkom. Graag tot ziens!

Kofjemoarn Berltsum
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)
Gastspreker bij de volgende koffieochtend, woensdag 24 november is de heer H.
Haven van Politie Noordwest Friesland. Hij komt ons vertellen over de veiligheid in en
rondom het huis.
Kofjemoarn december
In verband met de feestdagen is de koffieochtend van december niet op de laatste, maar
op woensdag 15 december. Deze ochtend staat in het teken van Kerst en onder het
genot van koffie en een praatje gaan we aan de slag met een kerstdecoratie. Wilt u zelf
het materiaal meenemen, zoals een schaaltje / pot, schaar, mesje, kaars of ander

decoratie. Voor groen en mos wordt gezorgd (zelf meenemen kan ook). Om de kosten zo
laag mogelijk te houden vragen we u zoveel mogelijk materiaal zelf mee te nemen.
Sieta Kuipers, ouderenwerker Menaldumadeel

(S)intocht Berltsum
Zaterdag 20 november om 13.30 uur komen Sinterklaas en zijn pieten aan op de
kade aan de Tichelersdyk in Berltsum. Uit Berltsum en omstreken komen er ieder jaar
meer mensen om onze goedheiligman te verwelkomen. De intocht in Berltsum is
namelijk een spectaculaire gebeurtenis. De vraag die ons ieder jaar bezig houdt is of
Sinterklaas, samen met al zijn pieten, weer veilig aan zal komen aan de kade van de
Tichelersdyk! Komt allen genieten van weer een geweldig sinterklaasfeest op 20
november!
Tot dan!

Hengelsportvoorzieningen omgeving het Bildt voltooid
Vrijdag 15 oktober heeft wethoudster Baukje Tol een nieuwe vissteiger aangeboden aan
hsv de Deinende Dobber. Deze steiger is destijds tijdens het 60 jarig jubileum
aangeboden aan de hengelsportvereniging en dus nu gerealiseerd. Met de aanbieding
van deze vissteiger en de oplevering van 10 betonnen visplaatsen en 6 parkeerplaatsen
aan de Koudevaart is een tweejarig project van de hengelsportvereniging de Deinende
Dobber afgesloten.
Vorig jaar zijn al 20 betonnen visplaatsen bij Berltsum in gebruik genomen. Bij de
Blikvaart zijn drie visplaatsen en een taludtrap aangebracht en de vissteigers bij Zwarte
Haan zijn van gaas en antiworteldoek voorzien. In totaal is er in het gebied voor ca. €
60.000,- geïnvesteerd in hengelsportvoorzieningen. Door een totale bijdrage van €
54.000,- van diverse instellingen en een eigenbijdrage van de hengelsportvereniging is
de financiering rond gekomen.

Dit alles is mogelijk gemaakt door de medewerking van Provincie Fryslân, Wetterskip
Fryslân, Gemeente het Bildt, Gemeente Menaldumadeel, Stichting Bildtse Belangen,
Sportvisserij Nederland, Hengelsportfederatie Fryslân, Fam. J. G. en S. Rienks, Fam. S.
de Vries, Aannemingsbedrijf Miedema en Zijlstra te Tzummarum
De hengelsportvereniging wil zich de komende jaren meer richten op de jeugdvisserij en
op water- en visstandbeheer.
A. Bosma, voorzitter

Nieuws van De Bazuin
De muzikanten van De Bazuin deden afgelopen zaterdag 6 november mee aan een
concours in Hoogezand. Het intensieve oefenen leverde geen windeieren op. Het mooie
optreden werd door de jury beloond met 83 punten, goed voor een eerste prijs.

Verkoopstyliste Allegonda Nagel maakt woningen verkoopklaar!
Sinds enkele weken is Allegonda Nagel van start gegaan met haar bedrijf
“Allegonda‟s Restyle”. Een leuke nieuwe uitdaging waar ze haar creativiteit in
kwijt kan. Allegonda‟s Restyle maakt woningen met kleine aanpassingen
verkoopklaar. Het doel van verkoopstyling is dat de woning optimaal
gepresenteerd wordt, waardoor de woning voor een breder publiek
toegankelijk wordt. Hierdoor is de kans op een snelle verkoop vele malen
groter. Verkoopstyling is een vak, en gaat verder dan een bosje bloemen en de
geur van een appeltaart.
Niets is zo belangrijk voor potentiële kopers als de eerste indruk van een woning. De
koper moet zich meteen op zijn gemak voelen en zich niet storen aan de inrichting en
persoonlijke spullen van de huidige bewoner. Een verkoopstyliste kijkt door de ogen van
de koper en weet de zwakke punten van de woning snel aan te pakken. Allegonda‟s
Restyle maakt met eenvoudige ingrepen een woning snel verkoopklaar en is daardoor
aantrekkelijk voor een breed publiek.
Allegonda: „‟Het is bewezen dat verkoopstyling loont, een paar honderd euro uitgeven
aan een restyle verdient zich dubbel en dwars terug, vooral als je weet dat verkopers
soms maandenlang dubbele lasten hebben. Het komt vaak voor dat verkopers
tegenwoordig te gemakkelijk de vraagprijs verlagen. Het inhuren van een verkoopstyliste

vergroot de kansen op de woningmarkt, en kan wellicht véél voor de verkopers
betekenen. Gerestylde woningen liggen beter in de markt. De verkoper hoeft meestal
niet te zakken met de verkoopprijs, en de restyle verdient zich in negen van de tien
gevallen terug.”
Allegonda‟s Restyle streeft er naar om met een beperkt budget en minimale middelen de
woning in korte tijd te restylen. Ze werkt met de hands- on methode, wat wil zeggen
geen dure rapporten maar direct aan de slag om zo de woning snel verkoopklaar te
maken. Kortom een doelgerichte aanpak door een gedreven, creatieve en doortastende
verkoopstyliste.
Allegonda heeft haar opleiding gevolgd bij House of Kiki en is een gecertificeerd
verkoopstyliste. Tevens is ze aangesloten bij het Centraal Netwerk Voor Verkoopstylisten
(CNVV )
Voor vragen kunt u terecht bij Allegonda‟s Restyle, de Hekkel 4, 9036NR, Menaam,
telefoon 05188 40889, mobiel 0623259500, of kijk op de website
www.allegondasrestyle.nl.

Brievenbus verruilt Kwekerijleane voor Berlingastate
De brievenbus op de Kwekerijleane is niet meer, daarvoor in plaats is een nieuwe oranje
brievenbus voor Berlinga state geplaatst. Over de reden van het verplaatsen van
brievenbussen staat op de site van TNT-post onder andere het volgende: Bij de
vervanging van de rode TPG Post brievenbussen door oranje TNT Post brievenbussen
gaat TNT Post uit van nieuwe criteria. Naast de wettelijke bepalingen vormen
klanttevredenheid en efficiency de uitgangspunten om een optimale spreiding van
brievenbussen te bereiken. Verplaatsing van een brievenbus wordt vooraf op de
betreffende bus aangekondigd. TNT Post informeert alle inwoners ook via een mailing en
de lokale huis-aan-huis krant. Desondanks zal het soms even wennen zijn wanneer de
vertrouwde „brievenbus om de hoek‟ verplaatst wordt naar een andere plek – zelfs
wanneer de nieuwe locatie dichterbij is. In principe komen de oranje brievenbussen op
dezelfde plaatsen als waar nu de rode staan. Maar eerst beoordeelt TNT Post voor elke
brievenbus of deze voldoende gebruikt wordt en of de locatie strategisch is.
Alleen voor rode brievenbussen die niet op een strategische locatie staan én weinig
gebruikt worden (minder dan 25% gevuld), komt geen oranje exemplaar in de plaats. In
deze situaties wordt bekeken of er een betere locatie is.

Jurjen Osinga, Grote Jo overleden
Zaterdagochtend 31 oktober is Jurjen Osinga plotseling overleden aan een hartstilstand.
Met zijn overlijden neemt Berltsum afscheid van een markante dorpsman en artiest, bij
velen beter bekend onder zijn artiestennaam Grote Jo. Een naam die hij met trots droeg.
Precies een jaar geleden interviewde Jan Joostema Jurjen Osinga voor de rubriek
„Minsken mei in ferhaal‟ voor Op „e Roaster. En een verhaal had hij. Van jongs af werd
Jurjen als door een magneet aangetrokken door de artiestenwereld. Als zanger, zichzelf
begeleidend op gitaar, verzorgde hij menig optreden en bezorgde velen plezier. Een
optreden van Grote Jo was nooit saai. Er gebeurde altijd wel wat, maar Jurjen liet zich
daardoor niet van de wijs brengen.
Optredens zoals vroeger, deed Jurjen de laatste jaren niet meer. Met des temeer
overgave zong hij zijn partij bij mannenkoor Sjongendewiis en trad hij bij tijd en wijle op
in klein gezelschap of tijdens de kerkdienst.
Grote Jo, een naam die herinnert aan een bijzonder man, aan bijzondere belevenissen.
Wie hem kende, geeft zijn eigen invulling. Vaak met een glimlach en met weemoed aan
een voorbije periode.
Jurjen Osinga is 73 jaar geworden. De redactie van berlikum.com wenst zijn familie en
allen die rondom hem stonden veel sterkte toe. Wilt u zijn verhaal nog eens doorlezen, u
vindt het op www.berlikum.com onder de button „Rubrieken uit Op „e Roaster,

Berltsumers aan het woord‟.

Kerstversieringwedstrijd 2010
In navolging van het succes van 2009 heeft het bestuur van Oranje Nationaal besloten
dit jaar wederom een kerstversieringwedstrijd te organiseren. Ook dit jaar willen we u
allen uitdagen de buitenzijde van uw woning op een dusdanige wijze met kerstversiering
cq. verlichting te verfraaien dat dit zichtbaar is vanaf de openbare weg. Er zullen drie
prijzen, in de vorm van levensmiddelenpakketten, worden uitgeloofd voor diegene die de
jury weet te overtuigen van zijn of haar manier van versieren. Wij hopen dat u veel
plezier zult beleven aan het versieren van uw woning en dat u de jury veel werk zult
bezorgen met het beoordelen van al deze kleurrijk versierde en verlichte tuinen en
gevels. Het is een wedstrijd zonder inschrijving en is geheel gratis. De beoordeling van
de versiering zal plaats vinden in de week na kerst. Dus Berltsumers, versier je huis en
overtuig de jury!
Het bestuur der Oranje Nationaal Berlikum

Lytse Bieb Berltsum
De Lytse Bieb in Berltsum is gevestigd in de gemeenschapsruimte van KBS De
Fûgelsang, Ds. Van Eyck van Heslingastrjitte 1. In de collectie van de Lytse Bieb ligt het
accent op de jonge lezer tot ± 12 jaar. Daarnaast is er een royale keus aan boeken voor
de oudere lezers. De bibliotheekpas kan bovendien gebruikt worden voor het bestellen
van boeken bij de overige bibliotheken in Fryslân. Dit door middel van internet. Op de
site van de Lytse Bieb (www.lytsebieb.nl) is hierover meer informatie te vinden. Op
velerlei verzoek zijn de openingstijden vanaf de afgelopen herfstvakantie verruimd. U
kunt nu in de Lytse Bieb terecht op maandag en donderdag van 13.00 tot 16.30
uur.

