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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 Harmen de Vries van Burgum, Berltsumer
om utens.
Vijftiger jaren door de ogen van Berltsumer om utens Harmen de Vries

In de aanloop naar de Feilingdei die voor komend weekend op de Berltsumer
agenda staat past dit interview met Harmen de Vries (70) van Burgum. Vanuit
eigen beleving beschrijft hij het Berltsum van zijn jeugd vanuit het perspectief
van de tuinderij van Braaksma waar hij menig uurtje een zakcentje
bijverdiende.
Als driejarig jongetje kwam Harmen, zoon van kleermaker Jan de Vries en Aukje
Goudberg in Berltsum wonen. Met zijn zus en twee broers groeide hij erop. “Nei de
legere skoalle soe ik lyk as de measte oare jonges nei de túnbouskoalle. Master Kramer
hie al by ús west. Mar doe‟t it omtrint safier wie sei ús heit „Do giest nei de MULO.‟ Op
dat stuit wie de ynskriuwing al sluten en sa kaam it dat ik doe de achtste klasse noch
dien ha.” Na de MULO kwamen de avondstudies. Het landleven maakte plaats voor het
kantoorleven. Echter, met een nimmer aflatende liefde voor natuur en geschiedenis,
onder andere die van zijn eigen dorp.

25 cent per bakje
“Ik wie noch mar in jonkje, in jier as 12, 13. Doe begûn ik te beiploatsjen yn ‟t hôf fan
Lolke Braaksma op de Bargekop (waar nu Rinsma Alfa Romeo is). It wie in fleurige tiid.
Wy songen in protte meiinoar. Braaksma wiisde ús oan welk beamke at plukt wurde
moast. Dat mochtest sels net útsykje. Wy krigen in bakje en dêr diest de beien yn. Tsien
pûn sawat. At de bak fol wie krigest in bontsje en dat koest oan „e ein fan de wike
ynleverje. Ien bontsje wie miskien 25 sint, dat wit ik net krekt mear.” Wat Harmen nog
wel goed weet is dat Braaksma met zijn vinger een gat maakte in de bessen om op de
bodem te kunnen kijken. Was die nat, dan had je je werk niet goed gedaan, dan waren
er bessen stuk gegaan.
Een paar jaar later komt een volgende Braaksma in beeld: Ruurd. Hij zat in de
aardappelhandel en had een tuinbouwbedrijf aan de toenmalige Mulseleane. Wat daar nu
nog herkenbaar aan is, is de woning die zoon Minne Braaksma op de tuin, naast het
Poepedykje liet bouwen (tegenwoordig bewoond door Johan van Tuinen). Voor de rest
hebben de tuinderijen in de loop der jaren plaatsgemaakt voor woningbouw en scholen.
Arbeidsintensief
Aan de achterkant werd de tuin begrensd door de Achteropfeart. Deze vaart lag in directe
verbinding met de Leeuwarder vaart, waaraan ook de veiling lag en waarlangs de
producten per praam werden vervoerd. Harmen: “Ik ha gjin flau idee at it wol út koe. It
wie sear arbeidsyntensyf en it smiet lang altyd net wat op. Wy hiene ris in eker mei
prachtige sla. Ik moast it omskoffelje fan Jan van Dokkumburg (bedriuwslieder by
Braaksma). De kosten om it guod nei de feiling te bringen soene heger wêze as de
opbringsten. Fandêr. Mar ik fûn it deaskande. Of jo hiene moaie koalen. Ik wit noch dat
wy prachtige blomkoalen op it bûtenlân oan de Koekoeksleane hiene. Dy draaiden troch.
Se brochten de garânsjepriis op, mar wy koene se yn de sleat gooie. Letter waarden se
dan oergetten mei peteroalje. Dan kaam dizze koal by gjinien mear op tafel.” Het
illustreert hoe anders in die jaren met het milieu werd omgesprongen. Ook bij de
combinatie mens en vergif was er weinig besef van gevaar. Zo herinnert Harmen zich
nog goed hoe ze de koolplanten altijd doopten in een emmer met dieldrin, vergif tegen
de koolvlieg. “Dat diene wy gewoan en tuskentroch draaiden we wolris even in sjekje.
Dat koe doe noch.”
Dat het een moeilijke en voor velen armoedige tijd was illustreert Harmen met het
voorbeeld van zijn maat Bote die bij een andere tuinder werkte en nu nog wel eens zegt
dat hij nog altijd moet beuren. “En as skoallejongens fertsjinnen wy echt net in soad.”
Toekomst was er ook niet in de tuinbouw, tenminste niet als je zelf niet een tuin had.
“Hurd wrotte, gjin frije dagen, gjin pensjoenopbou.” De opkomende plantsoenendienst in
Leeuwarden bood meer perspectief. Velen, ook Harmens broers Jentje en Rintje, vonden
daar werk en een betere toekomst. Perspectief bleek er ook niet te zijn voor de
tuinbouwschool in Berltsum (waar nu ‟t Heechhout is). Het laatste jaar van zijn bestaan
stond er slechts één leerling ingeschreven.
De teelt
Op de tuin van Braaksma, waar Harmen elk uurtje van zijn vrije tijd terecht kon en waar
hij alle denkbare werkzaamheden deed, werd een keur aan producten verbouwd. In de
koude kassen en onder platglas groeiden tomaten, bloemkool, aardbeien, komkommers,
meloenen, druiven en witlof. Dan was er een groentetuin voor sla, kool, rode biet,
andijvie en aardappelen. Het spitten ging handmatig en de bemesting van de grond werd
nog gedaan met mest die werd geproduceerd door de paarden van Loonbedrijf
Sjoerdsma. De hoven met fruit en rode bessen bevonden zich achter de woning. Er
stonden ook nog oude fruitbomen, sterappels en yellows. Rassen die we tegenwoordig
niet meer kennen. Van laagstam fruitbomen had men nog nooit gehoord. Het plukken
ging met een ladder, de emmer voor het fruit kon aan de speciale haak aan de ladder
hangen. En dan de tomaten. Duizenden heeft Harmen langs zien komen. Verzorgen en
plukken. Net als nu trostomaten, maar niet allemaal tegelijk rijp. “Wy plukten gewoan de

ripe tomaten fan de tros.” Harmen herinnert zich het bevruchten van de tomaten. “Dat
diene wy troch te tikjen. Mei twa stokjes rûnen wy dan tusken de rijen troch en dan
tikken wy tsjin de touwen oan wêrlâns at de tomaten groeiden. Troch it triljen waard de
tomaat dan befruchte.
Feestelijke veilingen
Vaste prik was de feestelijke veiling van de vroege aardappel, de eersteling, elk jaar op
21 juni, de langste dag van het jaar. Kopers werden dan getrakteerd op een sigaar. Het
dollen ging nog handmatig. “Ik wit noch dat ús heit dat die. Wy krûpten der achteroan
om te sortearen” vertelt Harmen. Een ander hoogtepunt was de kerstveiling voor fruit.
De appels werden dan opgepoetst en prachtig uitgestald. “Under lieding fan master
Brandsma giene wy dêr altyd hinne en moasten wy in opstel skriuwe. Wa ‟t it moaiste
opstel hie, wûn in kiste appels.” Hoewel Harmen goed kon schrijven, gingen deze prijzen
aan zijn neus voorbij. “Der wiene altyd guon dy‟t it noch better koene.”
Farmall
Praam, paard en wagen en handkar waren de gebruikelijke vervoermiddelen. In het
kader van de naoorlogse Marshallhulp voor de wederopbouw van Nederland, kwamen er
later lichte trekkers van het merk Farmall. “It wiene mar lichte trekkerkes, mar in hiele
foarútgong. Ik wit noch dat Sietse Kees Runia in kear achterút soe. Hy joech in straal gas
en yn pleats fan achterút skeat er foarút dwers troch in sket hinne.”
Herinnering
Geslachten gaan, geslachten komen. De Berltsumer veiling is een herinnering, levend in
namen van tuinders en gerniers als Braaksma, Born, Osinga, Van Dokkumburg,
Lautenbach, Bosma, Tuinenga, Smits, Boomsma, Brouwer, Van Dijk, Van der Meij,
Dusselaar, Schiphof, Wassenaar en Runia. Velen van hen sloegen een andere richting in,
zo ook Harmen de Vries. En Berltsum heeft zijn veiling dan wel op moeten geven, zijn
naam in de tuinbouwwereld heeft Berltsum behouden. Schaalvergroting bracht nieuwe
tuinders met nieuwe namen. Voor een opsomming volstaat één hand. De Feilingdei
brengt beide werelden samen.
RIA

Huisartsberlikum.nl klaar voor de toekomst

Het afgelopen jaar hebben de patiënten van huisartsenpraktijk Comello in Berltsum af en
toe overlast gehad van de verbouwingen en vernieuwingen in de praktijkruimte. Deze
aanpassingen waren nodig om met de praktijk mee te gaan in de veranderende vraag en
eisen van de omgeving. Zo werd de apotheek aangepast en vernieuwd. Ook werd een
extra spreekuurruimte ingericht. Aan dokter Comello de vraag wat het doel was van deze
ingrijpende veranderingen.
Sinds de start van zijn praktijk zijn er in de werkomgeving van de huisarts veel zaken
veranderd. Kon in het begin worden volstaan met één assistente, nu zijn er vijf
gediplomeerde assistentes. Het heeft veel te maken met de vele administratieve taken
die bij de (apotheekhoudend)-huisarts thuishoren en de verantwoording daarover
richting de ziektekostenverzekeraars. Een correcte afwerking acht Comello van groot
belang, ook in het belang van de patiënten. Zo is de apotheek sterk geautomatiseerd en
sluit aan bij de geautomatiseerde patiëntenadministratie. Deze koppeling is van groot
belang bij het voorschrijven van medicatie. De groep huisartsen van Berltsum,
Bitgummole, Marsum en Dronryp hebben al sinds 2002 met hun systemen de
mogelijkheid om bij vervanging de praktijkgegevens van alle patiënten in de regio te
raadplegen. Hiermee is er een goed inzicht in de medicaties die patiënten gebruiken.
Interacties van medicijnen en allergieën kunnen hiermee worden voorkomen. Hiermee is
tegelijk het belang weergegeven om medicijnen via de vaste apotheek aan te schaffen.
De huisarts heeft hierbij het meeste overzicht.
Comello is gehecht aan het vak van huisarts op het platteland en om hierbij dicht bij de
bevolking te staan. Het aanbod van nieuwe huisartsen staat echter onder druk. Met de
uitbreiding van de praktijkruimtes is de mogelijkheid gecreëerd om als leerbedrijf te
fungeren voor aankomende huisartsen die nu nog in opleiding zijn. Huisarts is een
specialisatie voor studenten die hun opleiding als arts in een ziekenhuis hebben afgerond.
Ze staan hierbij dan onder supervisie van een ervaren huisarts.
Per 1 september 2011 is Rolf Savenije als huisarts i.o. werkzaam in de praktijk onder
supervisie van de heer Comello.
Deze arts is niet de enige zichtbare verandering. Het belang om aan te sluiten bij de
inwoners van de praktijk vergt ook dat bijtijds aansluiting wordt gevonden met de
jongere generaties. Zo is sinds 1 juni 2011 het team van assistentes aangevuld met
Marrit. Deze jonge, pas afgestudeerde dokters- en apothekersassistente voelt zich in
deze praktijk als een vis in het water. Ook is er met regelmaat een doktersassistente die
haar driemaandelijkse stage loopt.
De heer Comello benadrukt dat ook de huisartsenpraktijk te maken heeft met veel
voorschriften. Deze voorschriften vergen eveneens dat er wordt voldaan aan
kwaliteitseisen. Naast standaardisering is er ook certificering. De praktijk verwacht in de
loop van dit jaar deze certificering rond te krijgen.
Alert reageren blijft altijd noodzakelijk in een huisartsenpraktijk. Zo is er ook sinds kort
de mogelijkheid in de praktijk een ECG (hartcardiogram) te maken. Via elektronische
weg kan hierbij met de specialist overleg plaatsvinden. Voor spoedeisende zaken blijft de
cardioloog het aanspreekpunt.
Comello geeft in zijn toelichting aan dat je steeds alert moet blijven in een snel
veranderende omgeving. Een van deze laatste veranderingen is het gegeven dat het niet
langer nodig is om door weer en wind uw doosjes in te leveren voor herhaalrecepten. Dit
kunt u vanaf heden doen via internet: www.huisartsberlikum.nl. Voor hen die internet
nog lastig vinden; u kunt de medicijnen ook telefonisch bestellen door te bellen met
telefoonnummer 0518-46 15 44.

Oan in appelbeam groeie gjin
parren
De geboren en getogen en nu 36
jarige Berlikumer Haije-Anne
Schaaf was in zijn jeugdjaren graag
met technisch speelgoed in de
weer. Reeds toen al was het voor
hem een fascinatie om speelgoed
uit elkaar te halen, weer in elkaar
te zetten en vooral het hoe en
waarom van een dergelijke
constructie te achterhalen. In een
iets latere fase verliep het in zijn
“brommer periode” in een
vergelijkbaar proces waarbij zijn
perfectionistische inslag nog meer
om de hoek kwam kijken. Niet
alleen begrijpen hoe een brommer
mechanisch en technisch uitgerust
was, maar er ook in een
onberispelijke staat mee voor de
dag komen.
En dan nu met vergelijkbare
technische ingrediënten, maar dan
uitgerust op een hoger niveau in
werkzaamheden zoals onderhoud
en revisie van machines,
elektrotechnisch tekenen,
industriële automatisering en
paneelbouw tot de ontwikkeling van
zelfbedachte machines. Na
werkverbanden in de technische dienst en het opdoen van veel praktische ervaring werd
de wens voor Haije-Anne steeds groter om op eigen benen te staan en de grote stap
naar het ondernemerschap te zetten. Nu opererend vanuit zijn werkplaats aan de
Bûtenpôle in Berltsum is zijn klantenkring groeiende en het dienstenaanbod steeds
verder in ontwikkeling, en niet onbelangrijk, het eigen bedrijf Electro Controls
Engineering een feit. “ik bin net in man fan swetse en grutspraak, mar bin in nochter
persoan mei passy foar myn wurk. Ik wol it wurk dat ik doch goed dwaan en it moat der
kreas útsjen en perfekt wêze.”
Het zal geen verrassing zijn dat een technische studie voor Haije-Anne op het lijf
geschreven was en na een succesvol afgeronde studie aan de MTS besturingstechniek
was hij dan ook klaar om zijn opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk te
brengen. Het eerste werkverband was hierbij in de periode 1993 tot en met 2000 bij
Koopmans en Zwart besturingstechniek, waar Haije-Anne Schaaf de eerste beginselen
van zijn technische aanleg in praktijk bracht. “Ûnderhâld fan masjines, produksje
metoaden ferbetterje en meitinke mei allerhanne technyske saken.” In 2000 werd een
nieuwe werkplek gevonden bij de Leeuwarder Papierwaren Fabriek (LPF) met een
vergelijkbaar arbeidspakket maar met meer uitdaging en verantwoordelijkheid. Dus ook
hier weer het gebruikelijke onderhoud en de bijbehorende elektrotechniek, maar ook
steeds meer data werk en activiteiten op lasergebied.
Dit was ook de periode dat het kassengebied in Berlikum volop in ontwikkeling kwam en
een markt bleek te zijn voor de vaardigheden van Haye-Anne. “In bedriuw fan in freon
ferhuze ek nei de Bûtenpôle yn it kassegebiet en hjirbij ha ik in protte holpen. Dat wie

gefoelsmjittich noch as hobby mar ik krige wol mear en mear it besef dat foar my sels
wurkje te kinnen in goed gefoel joech.” In 2003 schreef Haije-Anne zich dan ook in bij de
Kamer van Koophandel en waren de eerste schreden als ondernemer gezet. De mond op
mond reclame deed daarbij zijn werk en bij meerdere bedrijven werden de kwaliteiten en
de handigheid van Haije-Anne onderkend en bekend waardoor de klantenkring gestaag
groeide. In 2004/2005 was er dan nog de verhuizing van de LPF van Leeuwarden naar
het nieuwe pand in Grootegast en dit verhuistraject met alle voorkomende
werkzaamheden was daarbij weer een ideaal leerproces voor de veelzijdigheid in zijn
eigen bedrijf. “Je tinke mei oer alle fasetten fan it bedriuw mei de pleatsing fan masjines,
de bestjoering dêrfan en it bykommende “data-ferkear.” In 2009 was dan de tijd rijp om
helemaal zelfstandig te opereren en met alle opgedane kennis van de voorgaande jaren
het nieuwe bedrijf EC Engineering optimaal op de kaart te zetten. “Dat is dan ek de krêft
fan myn bedriuw, ik sit net oan ien aktifiteit fêst. Net allinne ûnderhâld mar besykje ek
alle ûnderdielen yn in bedriuw te behearskjen.” Met zijn opgedane kennis en ervaring in
de grafische industrie, machinebouw en tuinbouw is zijn inzetbaarheid op een breed
terrein gewaarborgd en zijn de technische radertjes in zijn hoofd tussendoor alweer bezig
met het toepassen van technische snufjes of het uitvinden van een nieuw product. Dit
bijvoorbeeld met de in eigen beheer gedane ontwikkeling van een looftrekdoekreiniger,
waarbij door middel van schoonmaakborstels en het gebruik van een chemische
ontsmettingsmiddel het looftrekdoek weer opnieuw toepasbaar is in de kas. Hierbij
ontdaan van allerhande bacteriën en vuil. Maar ook het ontwikkelen van een meer
geavanceerde teeltwagen voor tomaten met daarin verwerkt allerlei data op het gebied
van productie en weeggegevens verdient hierbij aandacht. “Dat is dan ek myn passy.
Goed wurk ôfleverje. It moat dêrby ek kreas útsjen en in moai gehiel wêze.”
Met verschillende projecten in de besturingstechniek en onder andere de verhuizing van
een dropfabriek is de orderportefeuille momenteel goed gevuld. En mocht bij een
eventuele crisis het werk afnemen in zijn professie dan verleent Haije-Anne ook
moeiteloos zijn diensten bij de Alfa Romeo garage in Berltsum. Want dat is zijn andere
grote hobby en passie: Het automerk Alfa Romeo. Toen Haije-Anne een karakteristieke
Alfa Romeo type “Alfasud Ti” aanschafte, wekte het geen verwondering dat de oldtimer
tot aan het laatste boutje werd ontmanteld waarna de wederopbouw weer kon beginnen
en het eindresultaat een volledig gerestaureerde wagen was. Zo nu en dan volgt er nog
een race sessie op het circuit van Assen of Zandvoort. Hierbij maakt hij ook graag tijd
vrij voor zijn vrouw Annet en hun tweejarig zoontje Sander. Wellicht is ook Sander met
de technische genen van zijn vader behept, zoals het ook het geval was bij vader Bertus
Schaaf en Haije-Anne. Wie weet zal de titel van dit verhaal ook op hem van toepassing
zijn.
JAN J
Kofjemoarn Berltsum
woensdag 28 september
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 € 1,50 per persoon. Tijdens de
kofjemoarn komt er zo nu en dan een gastspreker of wordt er een activiteit gedaan.
Tussendoor is er volop tijd om even met uw buurvrouw of buurman te praten.
Voor meer informatie of staat u er open voor dat de deelnemers van de kofjemoarn 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 28 september. Johanna Quarré en haar
collega komen vertellen over Buurtzorg. Dit is een landelijke thuiszorgorganisatie met
vestigingen, ook bij ons in de buurt. Buurtzorg biedt verzorging en verpleging thuis,
waarbij de cliënt en zijn of haar directe omgeving centraal staat. Een uitkomst als
dagelijkse bezigheden niet zo makkelijk of helemaal niet meer gaan als ziekte of
ouderdom met al zijn gebreken om de hoek komt kijken.

zaterdag 24 september van 10.00-15.00 uur
Berltsumer Feilingdei
De Kommisje Berltsumer Feilingdei brengt met
de op handen zijnde Feilingdei een ode aan de
befaamde Berlikumer veiling waarmee ons dorp
ooit een prominente rol bezette in de wereld
van land- en tuinbouw. Het is vooral de
bedoeling de beleving van de veiling zoals die in
het verleden plaatsvond in het heden terug te
brengen. De inbreng van diverse historische
elementen moeten een authentieke sfeer
creëren. Het evenement zoals dat vanaf 2011
wordt “neergezet”, moet naadloos kunnen
overgaan -na de realisering- in het voorgenomen concept van Stichting VoortVarend
Berlikum op het oude veilingterrein (plan De Pôlle). De Berltsumer Feilingdei wordt
gerealiseerd op en langs de kade van de Tichelersdyk; de plaats waar vroeger de
stapelveiling is begonnen.
Programma
Zaterdag 24 september 2011 is de Tichelersdyk (tot aan de huidige Markthal) het
podium van de Berltsumer Feilingdei. Tussen 10.00 uur en 15.00 uur zal er veel te
zien en te beleven zijn voor bezoekers.
Veilen met de klok
Op basis van de hoofddoelstelling zal op deze dag het veilen van land- en
tuinbouwproducten via de klok centraal staan. Er is een veilingklok en begeleid door een
veilingmeester vindt de verkoop plaats. De producten zullen herkenbaar historisch zijn
(uien, wortels, rapen, aardappelen, fruit etc.) Ingepakt in consumentenporties zullen
deze via de veilingklok van de hand worden gedaan. De veiling wordt gesitueerd in het
oude houtstek van bouwbedrijf Bijland. Het publiek zal steeds groepsgewijs (o.b.v. het
beschikbare aantal zitplaatsen) de veiling zelf kunnen beleven.
Aan de kade
Om de authentieke sfeer goed weer te geven, zullen zoveel mogelijk oude schepen (die
een rol hebben gespeeld in de historie van de Berltsumer Feiling) aan de kade aanleggen.
Immers, in het verleden werden de veilingproducten over het water aan- en afgevoerd!
Denk hierbij aan pramen, snikken, skutsjes etc.
Het publiek kan ook nog zelf meevaren in pramen. Deze zullen de bezoekers vervoeren
naar een in- en uitstapplek waar het Berltsumer treintje klaar staat om ze naar enkele
tuinbouwbedrijven in het tuinbouwgebied te brengen waar het mogelijk is om een “Kijkje
in de Kas” te nemen. Zo is de historie met het heden te vergelijken!
Op de kade
Om de sfeer van vroeger compleet te maken, beeldt toneelvereniging Elts syn Rol uit
Berltsum gedurende het evenement bekende types van vroeger uit zoals gerniers
(petten), de bankman en handelaren (hoeden). Ook wordt de sfeer verhoogd met
passend entertainment.
Op de kade (tussen het houtstek en de oude Markthal) maakt oudheidskamer De Grúsert
uit Berltsum een beeldverhaal d.m.v. grote foto‟s op canvasdoek over de historie van
Berltsum en de veiling. Een uitgebreider tentoonstelling wordt door De Grúsert binnen in
de oude Markthal gepresenteerd. Op grote panelen met foto‟s en ander materiaal kan het
publiek een beeld krijgen van vroeger. Ook oude landbouwgereedschappen en andere
materialen worden daarbij tentoongesteld.
Marktplein met kramen
Op het voorterrein van de oude markthal en langs de kade komt een (bij de sfeer
passende) markt. Hier hebben diverse standhouders een plek om natuur- en

streekproducten aan het publiek aan te bieden. Het aanbod zal geheel in de sfeer van het
evenement passen.
Lekker priuwe mei Reitse!
Ook komt er een publieksproeverij van oude gerechten. Wat kon je ook al weer voor
lekkers maken van die veilingproducten en wat was de vroegere “kost” ook alweer?
De Friese TV-kok Reitse Spanninga zal enkele malen een kookdemonstratie geven
waarbij oude veilingproducten worden gebruikt. Natuurlijk kan het publiek dit ook gratis
proeven!
Horecaplein
Bij de markt is ook het terras waar het publiek even kan gaan zitten om iets te eten
en/of te drinken. Samen met horeca-exploitant Sans Souci wordt dit horecaplein opgezet.
Ook hier is plaats voor entertainment.
In het dorp
Speciaal voor de Feilingdei zal de bekende Koepelkerk van Berltsum zijn geopend.
Het publiek kan de kerk bekijken en eventueel in de toren naar boven klimmen voor een
overzicht van het land- en tuinbouwgebied rondom Berltsum.
Toegang
De Tichelersdyk zal deze dag afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Er is
parkeergelegenheid via het industrieterrein Berltsum-West (volg de borden).
Verkeersregelaars zullen u een parkeerplek aanwijzen. Via een “binnenroute” kunt u
vervolgens direct naar de Tichelersdyk wandelen.

UBW organiseert Ondernemerscafé met Tjisse Wallendal
Woensdagavond 12 oktober organiseert Undernimmend Berltsum-Wier een
Ondernemerscafé-avond vanaf 20.00 uur in Sans Souci. Leden, oud-leden, aspirantleden en aankomende leden zijn op deze avond van harte welkom.
Programma voor deze avond is:
20.00 uur tot 20.30 uur Binnenkomst met koffie
20.30 tot 21.25 uur Spreker Tjisse Wallendal
In deze lezing wordt een kijkje in de keuken van de topsport gegeven. Topsport is
ondernemen en ondernemen is topsport. Ook het besturen van een regionale sportbond
als de KNKB is topsport. In de basis gelden dezelfde regels. Ook voor regionale
ondernemers. Groot of klein.
De gage van Tjisse gaat naar de Foppe de Haan Foundation. Dus het goede doel wordt
deze avond gesteund door onze ondernemersclub.
21.25 tot 21.45 uur Pauze
21.45 uur Wedstrijd “sterke verhalen aan de bar”
Na de pauze is er de “sterke verhalen aan de barwedstrijd”. U kent het wel, iedere
sector heeft zo zijn leuke komische kanten. Om in deze economisch slechtere tijden
elkaar op te fleuren met een mooi verhaal van de werkvloer, leek ons een goed idee. De
blik moet voorruit, ook bij onze ondernemersclub. “Ondernemen is boeiend en heeft
bijzonder leuke kanten.”
Wat de prijs voor het mooiste sterkste of origineelste verhaal is, houden wij nog even
onder de pet. Opgave aan deze wedstrijd kan op de avond zelf.
Wij hopen van harte dat u in groten getale op komt zetten.
Tot 12 oktober in Sans Souci.
Bestuur UBW
Kort verslag van de bestuursvergaderingen Stichting Berlikumer Belangen van 4
juli en 5 september
Hondenpoepcontainers
De overlast door hondenpoep wordt regelmatig door bewoners naar voren gebracht. SBB
heeft diverse oplossingen bestudeerd. In het overleg met het College van Burgemeester
en wethouders zal het aan de orde gesteld worden.

Verbetering Tichelaarsdyk
De kruising bij Willie‟s Hout en Bijland was in zeer slechte staat. De weg is intussen door
de gemeente hersteld.
Overleg met ondernemersvereniging Undernimmend Berltsum/Wier.
Zowel de ondernemersvereniging als Stichting Berlikumer Belangen hebben behoefte om
structureel van elkaars activiteiten op de hoogte te zijn. Tot nu toe was Klaas Smits
vertegenwoordiger bij de vergaderingen van Undernimmend Berltsum Wier. Nu draaien
we de rollen om, en komt een bestuurslid van Undernimmend Berltsum/Wier onze
vergaderingen bijwonen.
Overleg met de St. Voortvarend Berlikum
SBB is bijgepraat door St Voortvarend Berltsum over de plannen bij de Pôlle. We hebben
afspraken gemaakt voor een gezamenlijke PR.
Ontwikkelingen rond de zoutwinning.
Op zaterdag 10 september hebben de kerkklokken geluid en zijn er gedichten
voorgelezen in de Koepelkerk. Het is bedoeld als maatschappelijk protest tegen
zoutwinning onder land. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de land- en de
tuinbouw. We hopen dat de tweede kamer in beweging komt tegen de voorgenomen
plannen van het kabinet.
Discussie Stichting-Vereniging
De laatste maanden is hierin veel energie gaan zitten. Een concept Huishoudelijk
Reglement is opgesteld en we zijn bezig met het maken van een nieuwsbrief. We willen
18 oktober met het dorp de einddiscussie houden.
Cultuurhistorische Wandelroute.
De subsidie van Plattelandsprojecten is na enig oponthoud nu definitief toegezegd. We
hebben daarnaast toezeggingen gekregen van de ANWB en Wonen Noordwest Friesland.
We hopen dat we eind van het jaar de financiering gereed hebben en willen dan begin
volgend jaar starten met de uivoering.
Bestuursvacatures
Zoals al op de jaarvergadering in maart is meegedeeld zijn de functies van Voorzitter,
Secretaris en een bestuurslid voor werkgroep Ontwikkeling en Promotie vacant.
Dorpsbewoners die zich eens op de hoogte willen stellen of een dergelijk functie iets voor
hen is, worden uitgenodigd om een bestuursvergadering bij te wonen. Je kunt je
aanmelden bij Hilly Stellingwerf.

Hobby spekstenen
15 mensen waren te gast bij mevrouw L. Elsinga-Nieuwhof, waar afgelopen 24 augustus
de kofjemoarn werd gehouden. Mevrouw Elsinga, Lenieke, vertelde over haar hobby
spekstenen. Drie jaar geleden heeft Lenieke een workshop gevolgd ”wat je kunt doen
met spekstenen”. Speksteen is een zachte steen in allerlei kleuren een brok steen weegt
10 kilo. Ze bewerkt de steen met raspen,vijlen en schuren. Het is altijd verrassend wat
voor vorm of beeld uit een brok steen komt. Leniekes voorkeur gaat uit naar personen
maar het kan ook abstract, dieren of een schelp. Bij deze hobby moet je veel geduld
hebben er gaan dan ook vele uren in zitten. Als het beeld bijna klaar is volgt het nat
schuren en komen de echte kleuren van de steen te voorschijn. Tot slot met was
oppoetsen wat een glanzend resultaat geeft. Het beeld kan op een sokkel geplaatst
worden, een beeld met aandacht en geduld gemaakt om trots op zijn. Tot slot bedanken
we de gastvrouw voor deze leerzame,boeiende kofjemoarn.
I. de K.R

Gezocht
Coördinator collecte Diabetes Fonds in Berltsum
De landelijke collecte van het Diabetes Fonds is dit jaar van 31 oktober tot
5 november.

In Berltsum zijn wij op zoek naar een coördinator. Wat is uw taak als coördinator?
Alle benodigde materiaal, zoals collectebussen, bijbehorende papieren enzovoort worden
bij u
thuis gebracht. Van tevoren benadert u collectanten en brengt u de collectebussen bij
hen langs. Verder zorgt u voor de administratie en na de collecteweek telt en verwerkt u
de opbrengst.
Is dit iets voor u of heeft u nog vragen, neem dan contact op met Wytske Dijkstra in
Menaam,
tel: 0518-452206.

Ilse Tuinenga Jeugdclubkaatser 2011
Dit jaar dus geen kaatser, maar kaatsster. De opslag dat is Ilse haar sterke punt. Al valt
het op dat haar uitslag ook steeds sterker wordt. Ilse is bij de schoolmeisjes KNKB een
vaste kracht in de A-klas. Ze is als 7e geëindigd in het klassement.
Dit is een keurige prestatie, zeker gezien de tegenslagen die dit kaatsseizoen op haar
pad kwamen. Bij de slotdag van de KNKB kreeg ze dan ook de pechvogelprijs. Ze heeft
een doorgeslagen hand gehad en is bij een wedstrijd op een kaatsblokje beland met als
gevolg een gekneusd enkel. Ze heeft hierdoor een paar wedstrijden niet op volle kracht
kunnen kaatsen en ook een paar wedstrijden gemist. Samen met Anke Zwart en Leah
Tuinenga deed ze het op de afdelingswedstrijden zeker niet slecht.
De eerste de beste wedstrijd kwamen ze tot in de finale. Deze werd verloren op 5
eersten gelijk. Een tweede prijs. We hebben toen wel kunnen zien wat er in zit. Jammer
was het dat het landen op een kaatsblokje net voor de NK gebeurde. Het enkel was goed
ingetapet maar het heeft zeker invloed gehad op de prestatie. Wanneer Ilse in vorm is,
vliegen de ballen als kanonskogels naar het perk. Soms is de richting niet helemaal juist.
Dit is nog een verbeterpunt.
Maar lengte, techniek en kracht is al aanwezig. We zullen zeker in de toekomst nog van
Ilse gaan horen. Volgend jaar gaat ze over naar de meisjes. Dit jaar heeft ze al een paar
keer kunnen proeven aan deze categorie. Ook dit deed ze niet onverdienstelijk. Samen
met nog twee meisjes uit de schoolmeisjes werd hier een tweede prijs gewonnen op een

vrije formatiewedstrijd. Dat biedt perspectief. Ilse, we wensen je veel succes met je
verdere kaatscarrière en hopen je over een paar jaar te kunnen bewonderen op de
Dames-PC.
De jeugdcommissie

Ik jou de pin troch
een bijdrage van Marije van
Hurck
Iedere week als de Bildtse Post
op de mat valt, blader ik deze
altijd rustig even door, en
wanneer dan de dorpseditie Op
„e Roaster uitkomt lees ik altijd
het stukje van „ik geef de pen
door….. „, we blijven per slot
van rekening gewoon mensen
en mogen graag even
„binnenkijken‟ in iemands
leven. Deze keer dan een
bijdrage van mij.
Mijn naam is Marije, ik ben 33
jaar jong, en getrouwd met
Frank. Ik ben geboren in
Harlingen, ofwel een rasechte
tobbedanser, en mede
daardoor dus niet Fries
sprekend.
Over het algemeen versta ik
het wel, maar daar houdt het
voor mij dan ook op. Wij
wonen sinds 2003 in Berlikum/
Berltsum aan de Tichelersdyk
en doen dit met veel plezier.
Hoe kom je dan in Berlikum/
Berltsum terecht? Voor ons de
rust en de ruimte en de
centrale ligging tussen
Leeuwarden en Harlingen
waren de motivatie om naar
Berlikum/ Berltsum te komen.
Omdat ik een rasechte Harlinger ben, krijg ik vaak de vraag: Berlikum? Jij? Je kunt
namelijk aan iedere wat oudere Harlinger, zeg maar mijn leeftijd, vragen, ken je Marije
van Hurck ook? En dan krijg je denk ik in 90% van de gevallen te horen ja die van het
sportcentrum.
En tref je nou echt een kenner, die kan er dan ook nog bij vertellen, ja die deed die
vechtsport met die stokjes! Ofwel : Nunchaku. Deze sport heb ik vanaf de introductie in
1984 tot 1997 beoefend. Aangezien mijn ouders een sportcentrum hebben in Harlingen,
kon ik natuurlijk naar hartenlust sporten en dit deed ik natuurlijk ook. Mijn topjaar was
1997! In dit jaar behaalde ik de Nederlandse titel dames tot 165 cm en mede daardoor
plaatste ik mij voor het WK Nunchaku. Na maanden van training en voorbereiding reisde
ik toen met de Nederlandse Delegatie af naar België waar het 1 e ( tot nu toe enige ) WK
plaatsvond. En na een weekend van diverse partijen vechten ( sparren ) mocht ik op
zondag de wereldtitel in ontvangst nemen! Wat betreft nunchaku, ben ik daarna eigenlijk

gestopt, want ja op je hoogtepunt stoppen is het mooiste wat er is, en ben ik mij gaan
richten op het lesgeven in de sport. Hiervoor heb ik het CIOS gevolgd te Heerenveen.
En dat lesgeven doe ik nu fulltime. Naast mijn eigen Aerobicscentrum in Sint
Annaparochie ben ik ook werkzaam bij mijn ouders in het sportcentrum in Harlingen. Alle
vormen van lesgeven komen aan bod. Zwemles, zumba, aerobics, fitness, karate
zumbatomic, streetdance, squash, jong en oud, en ga zo maar door.
Nu lezen mijn dames van de groepen in Sint Annaparochie natuurlijk ook de Bildtse Post
en er was ook iemand die attendeerde mij erop, dat ik ook iets moest schrijven over een
thema/ probleem o.i.d. over Berlikum/ Berltsum. Nu heb ik niet gelijk een probleem,
maar waar je als ondernemer tegen aanloopt is de naam: Berltsum. Nu hebben we al
mooie straatnamen waar een leverancier uit bijvoorbeeld Amsterdam vraagt kun je het
ook even spellen, is daar nu dus bij gekomen de dorpsnaam. Terwijl op de
toegangsborden in het dorp beide namen Nederlands/ fries vermeld staan, wordt er bij
alle instanties alleen nog maar Berltsum gehanteerd. Zelfs de postbezorging heeft er
moeite mee. Maar zeg maar zo alles went natuurlijk…………………..
Ik geef de pen door aan René Brouwer, jullie allen wel bekend zowel zakelijk als privé
denk ik. Schoonmaken is zijn passie c.q. hobby?? Over het algemeen probeer je van je
hobby je werk te maken toch? Zeg René kom jij nu ook weleens dingen tegen dat je
denkt van jeetje dit is wel heel erg……….?

Piippraat
Het nieuwe seizoen is begonnen !
De zomervakantie is voorbij! En dat betekent dat It Piipskoft weer zijn deuren zal
openen. Op vrijdag 23 september zijn alle kinderen van de basisschoolgroepen 6,7, en
8 weer van harte welkom. En natuurlijk geldt dit ook voor de jongeren van 12 t/m 16
jaar op zondagmiddag 25 september. Helaas is er wat verwarring ontstaan over de
juiste openingsdata van het nieuwe seizoen. Wij willen hiervoor onze excuses aanbieden.
Het was de bedoeling om deze zomer de toiletvoorziening in It Piipskoft te gaan
verbouwen maar door uitstel van de gemeente Menameradiel moeten wij helaas nog een
aantal weken wachten op het besluit of de gemeente hier aan mee wil financieren. Wij
vinden dit natuurlijk erg vervelend, maar de verbouwing zal hierdoor eerst moeten
worden uitgesteld. Binnenkort zullen alle bedrijven in Berltsum van ons een brief
toegestuurd krijgen met daarin de vraag of zij ook een bijdrage willen leveren aan onze
verbouwing. Wij hopen op deze manier het benodigde bedrag te kunnen verzamelen en
voor het einde van het jaar een nieuwe toiletvoorziening te kunnen realiseren.
Inmiddels zijn alle vrijwilligers al weer druk aan de gang met het opzetten van
activiteiten om het seizoen weer mee te beginnen. Wij gaan er weer met zijn allen voor
om er weer een knallend seizoen van te maken !
Voor meer informatie over de activiteiten, foto‟s en meer: www.piipskoft.nl

Slotdag jeugd KV Berlikum
De weergoden waren ons goedgezind zaterdagmiddag 10 september. Het kaatsveld was
veranderd in een ware kermis. Het recreatieteam, waar wij altijd op kunnen rekenen, had
van alles uitgevonden om onze jongere jeugd (lagere school) te vermaken. De wat
oudere jeugd, die later op de avond gingen nachtkaatsen, waren bereid om te assisteren.
Met een knipkaart konden de kinderen langs allerlei spelletjes. Touwtrekken, stokvangen,
touwtje trekken, pannavoetbal, spijkerpoepen en nog veel meer. Ook was er de
mogelijkheid om geschminkt te worden. Om ongeveer zes uur konden we aan een warme
hap. Daarna de ronde nog vervolgen. Om ongeveer zeven uur konden de diploma‟s en
gewonnen prijzen met het competitiekaatsen worden uitgereikt. Nieuwsgierig naar wat
we allemaal gedaan hebben? Ga dan naar de foto‟s op onze site: www.kvberlikum.nl.
Daar zijn ook de uitslagen van het nachtkaatsen jeugd 12 t/m 16 jaar te vinden. We
bedanken alle vrijwilligers voor hun bijdrage deze middag en gedurende de hele zomer.
De jeugdcommissie
Uitslagen De Boer Schilderspecialistencompetitie:
Beginners: 1e prijs: Iris Jasper; 2e prijs: Siebrigje Wiersma; 3e prijs: David Kuipers;
4e prijs: Erent Blanksma; 5e prijs: Edgar van Wigcheren; 6e prijs: Anne Berga.
Welpenmeisjes: 1e prijs: Tessa Reitsma; 2e prijs: Anna Joostema; 3e prijs: Ymke
Kemper; 4e prijs: Tessa Zwierstra.
Welpenjongens: 1e prijs: Niels Nieuwhof; 2e prijs: Bastiaan Ynema; 3e prijs: Freerk
Blanksma; 4e prijs: Stefan Heitmeijer
Pupillenmeisjes: 1e prijs: Anna Jellesma; 2e prijs: Esmée Ynema; 3e prijs: Leah
Tuinenga; 4e prijs: Janna Blanksma.
Pupillenjongens: 1e prijs: Ruben Brouwer; 2e prijs: Bowe Tuinenga; 3e prijs: Patrick
van Dellen; 4e prijs: Wietze Wassenaar.
Jeugd t/m 16 jaar: 1e prijs: Willem Rondon; 2e prijs: Roelof Zwart; 3e prijs: Wessel
Miedema.

Indrukwekkend ingetogen poëtisch protest tegen zoutwinning
De werkgroep Zout is fout uit Skingen-Slappeterp is er in geslaagd om met een
indrukwekkende poëtische protestmanifestatie vele inwoners uit NW Fryslân op de been
te brengen.
Het luiden van de 26 noodklokken afgelopen zaterdag 10 september bracht massaal
protest in gang tegen de plannen van Frisia zout uit Harlingen om verdere winputten te
slaan voor zoutwinning onder het vaste land. In de week voorafgaand aan de
manifestatie hebben alle politieke partijen en de LTO Noord zich achter „zout is fout‟
geschaard.
De manifestatie haalde het landelijke nieuws. Inwoners en sympathisanten uit NW
Fryslân worden opgeroepen om via de site www.zoutisfout.nl een bezwaarbrief aan de
Tweede Kamer te sturen, waarin ze persoonlijk hun bezwaren kunnen toelichten.
Aan de aanwezigen in de 6 kerken, waarin op 10 september tegelijk de protestgedichten
van Peter Vermaat werden voorgelezen, werd de gedichtenbundel “Het duistert
buiten”uitgereikt, met een pootaardappel. De oproep om te zorgen dat deze aardappelen
in de toekomst kunnen blijven groeien werd begroet met een groot applaus. De
werkgroep gaat verder in gesprek met alle belanghebbenden om te zorgen dat het
signaal van 10 september daadwerkelijk wordt gehoord door minister Verhagen, die in
oktober een besluit neemt over verdere zoutwinning onder land.
Gauke Kuiken

vanaf 21 september weer
Breicafé Berltsum
Breien is weer helemaal in. Deed u nog nooit aan
breien of stamt uw laatste breiwerk uit een grijs
verleden? Geen nood, de dames van het breicafé
helpen elkaar op weg zodat er wat moois van de
pennen komt.
Na de zomerstop start het tweewekelijkse breicafé
Berltsum woensdag 21 september, van 19.3021.30 uur in ‟t Heechhout, Sportleane 5. De
kosten bedragen € 1,50 per keer dat u aanwezig bent.
Als organisatie staan wij open voor eigen inbreng en
creativiteit tijdens het breicafé. Suggesties en ideeën
zijn daarom van harte welkom. Tijdens de uurtjes van het breicafé is Anja van de Graaf
contact persoon namens de Stichting Welzijn Middelsee. Zij maakt u graag wegwijs in het
geheel.
Aanspreekpunt namens de Stichting is Sieta Kuipers, Ouderenwerker van de Stichting
Welzijn Middelsee tel: 0518 – 460805 of via mail s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl.
De volgende data van het breicafé zijn 5 okt, 19 okt, 2 nov, 16 nov, 30 nov en 14 dec.
Maar eerst tot breise op woensdag 21 september vanaf 19.30 uur in „t Heechhout te
Berltsum.
Sieta Kuipers, Ouderenwerker SWM

De Fûgelsang gaat van start!
Na een ietwat regenachtige zomervakantie, is het nieuwe schooljaar weer begonnen. Ook
op de Fûgelsang werden de deuren vol enthousiasme weer geopend. De leerlingen
vonden de eerste dag maar wat spannend in een nieuwe lokaal met een nog
enigszins onbekende leerkracht. En al helemaal als je als kind nieuw op school
komt. Maar wanneer de eerste dag voorbij is, zijn de kinderen al helemaal opgenomen in
de groep. Na een fijn gesprek over de vakantiebelevenissen, werden dan toch de
boeken en schriften uitgedeeld. Ook werden er in alle groepen, speciale groepsregels
gemaakt. De leerlingen konden zelf bedenken wat ze belangrijk vonden waar iedereen
zich aan moest houden. Hierbij werd nagedacht over eerlijkheid, niet pesten en een regel
als iedereen mag meedoen. Ook de ouders konden gelijk in de tweede week al
kennismaken met de leerkracht(-en) en werden tijdens een ouderavond geïnformeerd
over de vakken en de zorgstructuur op de Fûgelsang. Er staat dit jaar weer veel op het
programma zoals de Kinderboekenweek, Nationaal schoolontbijt en natuurlijk de
vorderingen rond de Brede School van Berlikum. We houden u graag op de hoogte!

Nieuws uit de Vermaning
Onze Vrijwilligers
Bijna alle betrokkenen in en om de Doopsgezinde gemeente Berlikum zijn
vrijwilligers, alleen de predikante en de kosteres uitgezonderd. Het is dus zaak alle
vrijwilligers in ere te houden en dus gemotiveerd. Donderdagavond 6 oktober
aanstaande vanaf 19.30 uur zijn al onze vrijwilligers welkom in de Mennozaal. Het
winterprogramma wordt dan doorgesproken.
Lustrumboekenmarkt
Zaterdag 26 november is het zover: de vijfde editie van de boekenmarkt in de
Vermaning! Ofwel: het eerste lustrum. In 2007 een bescheiden begin, foto‟s uit die
tijd laten zien dat er tussen de stoelen en tafels met kratten boeken nog aardig wat

ruimte over was. Verleden tijd! “Waar láten we al die boeken?” is nu de vraag.
Beter schiften en sorteren is het motto, dan blijven de écht goede boeken over. En
wordt de boekenmarkt ook voor de liefhebbers interessanter. Heeft u toevallig nog
boeken over die u niet meer leest of oude LP‟s / CD‟s? Bel met Hollie Meijer (0518)
– 461753.
De diensten
Zondag 2 oktober gaat zr. Willemke de Jong voor in de dienst. In november wordt
het al drukker met twee eigen vieringen en een vesper. Zondag 6 november 9.30
uur Avondmaal gezamenlijk met doopsgezinde gem. Het Bildt. Zoals gebruikelijk is
een avondmaalsviering bij de Doopsgezinden een open viering, iedereen is welkom.
Zondag 13 november hoopt da. Jeanette v/d Boogaard voor te gaan in de vesper,
aanvang 19.30 uur. Thema is nog niet bekend. Zondag 20 november hoopt da.
Geja Laan voor te gaan in de laatste dienst van het kerkelijk jaar. Dan herdenken
wij ook onze overledenen van het afgelopen jaar.
De Leeskring
Het nieuwe boek is getiteld: “Lieve Hemel. Hoe ik weer bij mijn ouders introk”
en is geschreven door Rhoda Janzen. Het speelt in het milieu van streng gelovige
mennonieten. De Nederlandse vertaling is uitgegeven door Sijthoff. Als regel
komen we de derde donderdag van de maand bijeen in de Mennozaal om 20.00
uur. Kom ook!
Bernard Posthumus

Paard als spiegel voor menselijk gedrag
Japero is een veelzijdige manege waarin het paard logischerwijs centraal staat. Niet
alleen om erop te rijden, ook om te leren van het paard en zijn gedrag in de kudde.
Japero doet dit door het geven van communicatietrainingen (verbaal en non-verbaal),
waarbij gebruik wordt gemaakt van de eigen kudde van om en nabij de 14 paarden.
Petra Weijer: “De bedoeling is dat je leert meer open te staan voor elkaar en niet direct
klaar staat met een oordeel over een ander. Je leert jezelf te vergelijken met het paard
dat qua karakter het meest met het jouwe overeenkomt. Hierdoor word je misschien wel
geconfronteerd met je minder leuke eigenschappen. De „vertaling‟ die het paard geeft
leggen wij uit aan de betreffende persoon.” Nieuw is dat Japero excursies mag gaan
geven naar de kudde paarden, die buitendijks aan het wad bij Marrum vertoeft. Hiervoor
heeft de manege, als enige, toestemming gekregen van It Fryske Gea en de eigenaar
van de paarden. Hoe zit zo‟n kudde in elkaar, wat zijn de spelregels binnen de groep,
doorgetrokken naar de mens in zijn eigen groep, het komt allemaal aan de orde.
De excursie begint op de manege in Berltsum waarbij een kijkje bij de eigen paarden een
voorproefje vormt op de grote kudde van zo‟n 200 paarden bij Marrum.
Opgeven kan als groep van maximaal 12 mensen of individueel via www.japero.nl
(info@japero.nl) of telefoon 0518-461657.

Dorpsfeest 2011
Wonderbaarlijk. Germ Stremler verhuist van de Buorren naar de Kersehôf en hij neemt
meteen de prijs voor de straatversiering mee. Wonderbaarlijk. De hele zomer petweer en
uitgerekend met het dorpsfeest stralend weer. De wonderen zijn de wereld nog niet uit.
Vanaf deze plaats een woord van dank aan Oranje Nationaal, een woord van dank ook
aan de redactie van berlikum.com, die van alle activiteiten foto’s heeft gemaakt. Geniet
nog even na en bekijk ze op www.berlikum.com. Daarnaast zijn op www.oranjenationaal
feestfoto’s te bewonderen. Lezers van onze Berltsumer site weten inmiddels dat ik
regelmatig een weblog oftewel blog schrijf over van alles en nog wat. Zo ook ‘Highway to
Heaven’, een ode aan lokaal toptalent.
Highway to heaven

Mijn verkering bracht me ooit in Berltsum. En hoewel Berltsum en mijn geboortedorp St.
Anna maar vier kilometer uit elkaar liggen, ervoer ik een mentaliteit die mij hogelijk
verbaasde. „Ze hebben het hier wel ontzettend met zichzelf getroffen‟ vond ik. Nu hadden
ze ook wel iets om trots op te zijn. Zo moest ik met lede ogen toegeven dat het
jeugdwerk van de kerk veel beter liep dan bij ons. Let wel, ik heb het over meer dan 30
jaar geleden.
Een helder iemand bedacht ooit ‟It is seldsum yn Berltsum‟, ook zoiets. „Er zijn
ongetwijfeld ook andere dorpen waar ze iets fantastisch neer kunnen zetten‟, denk ik
dan. Maar toch, soms stijgt Berltsum heus boven zichzelf uit. Zoals vanavond. Bij elkaar
gesprokkeld muzikaal talent staat op het podium van de feesttent, waarin zich tijdens het
driejaarlijkse dorpsfeest een saamhorigheid manifesteert waar je ú tegen zegt. Uit alle
geledingen stroomt het publiek toe, ik zie de rollatorbrigade, de „krekt út de ruften‟
afvaardiging en alles er tussen in.
Eén ding hebben ze gemeen, de artiesten van Berltsum Live. Ze hebben iets met
Berltsum en met muziek. Voor de rest kun je je geen gemêleerder gezelschap
voorstellen. Ik besef „Hier gebeurt iets unieks‟. De x-factoren spatten van het podium,
gekend en ongekend talent openbaart zich. Dit zijn de idols in de finale. Ik zie heiten en
memmen bijna uit hun voegen barsten van trots bij het aanschouwen van hun
nakomelingen op het podium. Andersom springen er pubers rond die op diezelfde
vierkante meters hun ouders uit hun dak zien gaan. Maar vanavond hebben ze geen
invloed op hun capriolen.
Getuige deze fantastische muziekuitbarsting moet de Berltsumer klei wel een vruchtbare
voedingsbodem zijn, waarin rock, gospel en wat al niet meer prima gedijen. Waar onze
blonde Tina Turner zich even terugtrekt als Highway to hell klinkt, per slot zijn er
grenzen, om formidabel terug te komen in de gospel. En al die anderen, het is
uitzonderlijk, het is Berltsum, op de highway to heaven.
RIA

Verslag van de Christelijke Plattelands Vereniging Berlikum, gehouden op
dinsdag 13 september 2011
Op de startavond van onze vereniging kon Matty Weijer 40 dames welkom heten en onze
gast voor deze avond was schrijfster Auck Peanstra. Uit de Bijbel leest Matty vers 6 van
psalm 139 en haar meditatie gaat over „gevoel over kleding en kleding als rode draad
door de Bijbel‟.
Na mededelingen en notulen hebben we pauze en daarna krijgt Auck Peanstra het woord.
Ze vertelt eerst iets over haar werk als schrijfster, ze is 20 jaar geleden begonnen met
het schrijven van kinderboeken maar er staan nu ook al een paar romans op haar naam.
Ook de voor velen bekende “Tomke” verhaaltjes komen mede van haar hand. Met het
boek “Yn piama de dyk oer” heeft ze zelfs twee prijzen gewonnen.
Ze leest ons verschillende hoofdstukken voor uit dit boek, ze doet dit op een boeiende
manier en het verhaal over een beppe die aan dementie lijdt en een kleindochter die hier
veel moeite mee heeft komt bij ons op aangrijpende manier over. Wat deze ziekte met
mensen doet die het hebben, maar ook wat het betekent voor de mensen om hen heen,
de ziekte heeft grote invloed op hun leven. Het verandert mensen en daardoor ook de
verhoudingen onder elkaar.
Auck Peanstra sluit deze avond af met een ontroerend gedicht over dementie, wij zijn er
allemaal stil van, dat zegt genoeg. Matty sluit de avond met het gedicht: Zoals ik was…..
De volgende vergadering is op11 oktober dan komt Dhr. Jukema uit Oosterbierum met
Vogelonderzoek en de oude cultuur nomaden in Mongolië.
JP

Stichting de Grusert
Documentatiecentrum & Historisch Archief Berlikum
Vorige keer hadden we 2 foto‟s geplaatst, op één van beide foto‟s is een reactie gekomen
van mevrouw Liskje Heslinga van Schepen. Zij heeft ons 3 namen doorgegeven. Van
links naar rechts: Willem van Schepen, Sijbren Kuperus, en Sijbren Westra, de vierde op
de rij is haar niet bekend. Wij plaatsen de foto nogmaals met de vraag wie de vierde man
van links is? Uw reacties kunt u weer kwijt bij Froukje Weijer, Hôfsleane 49, 9041 AM
Berltsum, telefoon 0518-461372 of 06-27174696.
Tijdens de Feilingdei op zaterdag 24 september aanstaande zal het documentatiecentrum
ook aanwezig zijn met foto‟s etc. van het hele veilinggebeuren, land- en tuinbouw in
Berltsum.
Wij stellen het op prijs u daar te mogen begroeten.

Activiteiten Palet
Vergroting van leefbaarheid en voorkoming van eenzaamheid onder ouderen zijn
belangrijke drijfveren onder de activiteiten en workshops die Palet organiseert voor
ouderen. Ook voor Berltsum staat er de nodige ferdivedaasje op het programma.
Een overzicht: voorlichting gezonde voeding, Berlinga State, 15 september van 14.0016.00 uur; workshop sierraden maken, Berlinga State, 6 oktober van 14.00-16.00 uur;
Valpreventie cursus In Balans (8x), Groene Kruisgebouw, start 20 oktober van 13.3015.00 uur; rollatortraining, Berlinga State, najaar 2011, voorlichting Afasie, Berlinga
State, 10 november van 14.00-16.00 uur.
Het volledige activiteitenboekje van DienstenPalet is gratis verkrijgbaar bij de locaties en
MFC‟s of het KlantAdviesCentrum, tel (0900) 3213213. Bij Trudy Potma,medewerker
service organisatie Palet, (058) 2343943, t.potma@paletgroep.nl, kunt u ook altijd
terecht voor meer informatie.

Bericht van het Sug
Vanaf 1 september kunt u weer terecht op de spreekuren van het Steunpunt
Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten kortweg Sug. Dit voor mensen die
ondersteuning nodig hebben op het gebied van sociale zekerheid zoals hulp bij het
invullen van formulieren en aanvragen zoals huur- en zorgtoeslag, belastingen,
aanvragen voor een uitkering.
Dit is kosteloos voor mensen die nergens anders terecht kunnen en geen lid zijn van een
bond o.i.d.
In Berltsum kunt u hiervoor terecht het Groene Kruisgebouw elke tweede en vierde
dinsdag van de maand, van 14.00-16.00 uur. Voor meer informatie verwijzen wij u door
naar de site van sozawe n/w fryslan cliëntenplatforms (http://www.sozawe-nwfryslan.nl/clientenplatform.htm).

Start cursus IN BALANS voor 55+ ers
Jaarlijkse beweegcursus in Menaam
Dinsdag 27 september aanstaande start de cursus In Balans voor ouderen uit
Menameradiel e.o. Door de cursus In Balans kunt u met eenvoudige oefeningen en
dankzij de juiste informatie de kans op valongelukken sterk verminderen. Uit onderzoek
blijkt dat met een gerichte voorlichting en training een vermindering van 50% op
valongelukken kan worden bereikt. En dat is ook wel nodig. Oudere mensen vallen vaker
en ook zijn de gevolgen vaak ernstiger. In Nederland moeten jaarlijks 120.000 ouderen
naar het ziekenhuis als gevolg van een ongeval in of vlakbij huis! Dankzij subsidie van de
overheid is deze cursus betaalbaar voor iedereen. De cursus wordt georganiseerd door
Nij Statelân, Palet.
Toelichting cursus “In Balans”
De cursus bestaat uit eenvoudige oefeningen voor fitheidtraining en balans en het
versterken van spierkracht. Ook worden tips gegeven om ongelukken te voorkomen en
krijgt u gerichte informatie. De ervaren leidster mevrouw Boukje Dijkman begeleidt u.
De gehele cursus inclusief informatiemap, koffie en thee kost in totaal slechts € 20,00.
Waar en wanneer
De cursus is op dinsdagmorgen van 10.00 - 11.30 uur en start op 27 september in
de zaal van Gralda State, Nijlân 25 in Menaam. De cursus bestaat uit 10 wekelijkse
bijeenkomsten. De eerste keer is een proefles. De groep bestaat uit max. 8 personen.
Aanmelding
U kunt zich aanmelden voor deze cursus tot 24 september a.s. bij de receptie van Nij
Statelân, tel: (0518) 45 35 00.

