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Pleuni is van start gegaan
In Berltsum is sinds kort een nieuw bedrijf van start gegaan: „Pleuni‟. Pleuni Wassenaar
is woonachtig aan de Ôfslach 1 te Berltsum. Zij is de eerste gecertificeerde
verkoopstyliste in de regio. Verkoopstyling is het optimaal presenteren van een woning,
zodat deze sneller en tegen de beste prijs verkocht wordt. Pleuni Wassenaar is opgeleid
door House of KIKI, een opleidingscentrum voor verkoopstylisten. Dit is onder meer
bekend van het televisieprogramma „tv-makelaar‟. In gemiddeld twee dagen zorgt Pleuni
voor een totale restyling, waardoor er een goede presentatie wordt gegeven van de
woning. Een eerste indruk kun je namelijk niet twee keer maken. Doordat het huis
sneller verkocht kan worden, hoeft men in de meeste gevallen niet te zakken in de
verkoopprijs en zit men relatief kort met dubbele lasten.
Pleuni Wasenaar: “Het is verbazingwekkend om te zien hoe gemakkelijk verkopers
zakken met de verkoopprijs. Terwijl het huis duizenden euro‟s meer waard is, als er
verkoopstyling toegepast wordt. In de huidige woningmarkt staan huizen langer te koop.
Het is daarom belangrijk dat de betreffende woning eruit springt. Dit kan ik
bewerkstelligen door middel van mijn hands-on mentaliteit. Dat betekent: geen
adviesrapporten, maar gelijk mijn handen uit de mouwen. Verkoopstyling is namelijk een
vak en het gaat verder dan de geur van een appeltaart”. Pleuni Wassenaar is werkzaam
in heel Friesland en biedt tevens complete woningfotografie, inrichting leegstaand
onroerend goed en finishing touch voor open huis aan. De jonge ondernemer is
enthousiast om voor u aan de slag te gaan met direct resultaat. Pleuni is voor
vrijblijvende informatie bereikbaar op 06-23932297 en via haar website: www.pleuni.eu
De redactie wenst Pleuni veel succes toe!
Hieke Osinga-Greidanus

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 Piet en Tiny Manders.
Na ruim dertig jaar „It paad werom‟ voor Piet en Tiny Manders
Piet en Tiny Manders zitten aan de vooravond van een nieuwe fase in hun leven. Na ruim
dertig jaar deel uit te hebben gemaakt van de Berlikumer leefgemeenschap is hun
vertrek aanstaande. Terug naar hun geliefde geboortegrond in Limburg waar beiden nog
zoveel goede herinneringen en familie en bekenden zullen terugvinden. Altijd was het
Tiny die haar man in zijn werkzame leven in binnen en buitenland volgde maar nu was de
drang misschien wel voor Tiny het grootst om weer in de buurt van haar zussen te
wonen. Velen zullen Piet Manders kennen als muziekman in hart en nieren, maar
daarnaast en daarvóór was het in de vliegtuigonderhoud en bouw een avontuurlijk en
turbulent leven met veel opgedane levenservaring en verrijking van zijn kennis.
Eenendertig jaar lang verbonden met ons dorp maar even zolang met de
muziekvereniging “de Bazuin”, als musicus en later als voorzitter. Zijn vertrek zal dan
ook vele muziekcollega‟s in mineur brengen.“Ik heb genoten van de Friese en Berlikumer
mentaliteit en levensstijl. In Berlikum geldt: Afspraak is afspraak en dat spreekt mij aan.
Toch zal het met heimwee mee gaan vallen want daarvoor zijn wij te vaak van
woonplaats veranderd in het verleden.” Naast zijn recente optredens met het orkest van
niemand minder dan André Rieu volgt de volgende bekroning op zaterdag 20 maart waar
het muzikale afscheid van Piet Manders gestalte zal krijgen in een afscheidsconcert
waarbij hij, naast nog een achttal jubilarissen, zijn negenjarig voorzitterschap zal
beëindigen.
Als negenjarig jongetje begon voor Piet Manders de kennismaking met muziek. “In mijn
jeugd waren er normaal gesproken twee mogelijkheden. Of je koos voor het voetbal of

je meldde je aan bij de muziekvereniging. Ik kon gelukkig voor beide kiezen.” En ook al
zou Piet Manders later een verdienstelijk voetballer blijken te zijn, de muziek heeft bij
hem altijd de boventoon gevoerd. In 67‟kwam er met de dienstplicht weer een geheel
nieuwe wending in zijn leven want Piet Manders besloot om na negen maanden
dienstplicht beroepsmilitair te worden in de “vliegtuigenbranche” van de Koninklijke
luchtmacht. De functie elektrotechnisch onderhoudsmonteur zouden hem en zijn vrouw
en kinderen op plaatsen brengen in de wereld die voor weinigen waren weggelegd in die
tijd. In 1970 was er de huwelijksvoltrekking van Piet en Tiny, waarna al snel de
verhuizing naar Elpaso Texas volgde om de “opleiding voor raketten” te volgen. Na vier
jaar Duitsland weer terugkomst in Nederland op de vliegbasis van Volkel waarna in 78‟
het vertrek naar Forthworth, vlak bij Dallas, het gezin Manders (zonen Bas en Frank
zagen in 72‟en 77‟het levenslicht) in Amerika bracht. Hier volgde een opleidingsessie
voor het F16 team waarna in 79‟ zijn stationering op vliegbasis Leeuwarden volgde en er
een einde kwam aan tien jaar internationaal rondtrekken. Dit werd het begin van de
episode Berlikum en de start van het muzikale avontuur bij de Bazuin. “Toen wij hier
kwamen te wonen hoorde ik op een middag muziek vanaf de sportvelden en dat bleek
een optreden van de Bazuin te zijn. Ik heb me toen meteen aangemeld en het niveau
was heel behoorlijk. We speelden destijds in de hoogste klasse van de fanfare afdeling.”
Piet Manders speelde aanvankelijk op de Bugel maar had veel liever op zijn
lievelingsinstrument de Trombone gespeeld. Een instrument met voor hem altijd al een
grote aantrekkingskracht en fascinatie. In 95‟kwam er met de indiensttreding als
kwaliteitsmanager bij FOKKER in Amsterdam en later Hoogeveen tijdelijk een einde aan
het lidmaatschap bij de Bazuin. In die eerste zestien jaar als lid van de Bazuin bleek
overigens al zijn veelzijdigheid. Niet alleen als begenadigd musicus maar ook als groot
organisatie talent. Met veel plezier denkt hij dan ook terug aan de muzikale uitwisseling
in 82‟met Schinveld in Limburg, destijds spelend in de hoogste harmonie afdeling. “Nog
steeds hoor ik van mensen die er toen der tijd bij betrokken waren hoe geweldig zij dat
vonden. En er zijn er zelfs nog bij die regelmatig in Schinveld terugkeren.” Maar ook op
ander terrein zoals sportevenementen voor de jeugd, kindervakantie voor arme
Amsterdamse kinderen en vanaf 84‟tot heden zijn verbondenheid aan de internationale
Jazzdansstage weekenden in Landgraaf zijn enkele van zijn verdiensten voor de
gemeenschap. “Ik vindt het heel belangrijk om iets voor anderen te betekenen en mij op
verschillend maatschappelijk terrein in te zetten.”In 2002, net voor zijn pensioen een
jaar later begon Manders met de verwezenlijking van zijn vurige wens, zich het trombone
spelen eigen maken. Met de lessen van Kees Sytsma, voormalig trombonist van het
Noord Nederland Orkest, kreeg hij de vaardigheden hiervoor onder de knie. Na driemaal
scheepsrecht betreffende de afwijzing van het voorzitterschap van de Bazuin dan toch in
2001 eindelijk het groene licht. In deze afgelopen negen jaar heeft Piet Manders zich
hierbij ontpopt als een daadkrachtig en gedreven leidsman voor de muziekvereniging.
Vele acties (waaronder sponsorbingo, club van 50/100, balansen bij Praxis) ontsproten
aan de “ideeëntank” van Piet Manders en zorgden voor een iets rooskleuriger banksaldo
van de vereniging waardoor men weer in staat was om te investeren in instrumenten en
kleding. Naast zijn voorzitterschap nam hij ook weer plaats in het korps, zij het met dit
verschil dat de Bugel was ingeruild voor zijn geliefde trombone. Ook speelt Manders nu
nog bij de Bigband “Big Mill” en de Oldehove kapel in Leeuwarden. Maar de grote klapper
ontstond met een nieuwsberichtje uit het Limburgs dagblad gelezen door zijn vrouw Tiny
op internet. Hierin werden muzikanten gevraagd voor het orkest van André Rieu! Tiny
haalde haar echtgenoot na lang aandringen en touwtrekken over de streep om hierop te
reageren. Een heuse auditie volde onder het oog van de grootmeester zelf en een
negental secondanten. Piet Manders werd goed genoeg bevonden en repetities rondes op
het Vrijthof en Kaalheide stroomden de muzikanten klaar om een ieder op een
gelijkstemmende muziekladder te krijgen. Uiteindelijk volgden vanaf juli 2009 een vijftal
concerten op het Vrijthof te Maastricht en twee concerten in de Geldredome te Arnhem.
Voor dit jaar staan er dan alweer twee concerten gepland in de Arena Amsterdam. Al met
al een geweldig avontuur en één van de hoogtepunten uit zijn muzikale leven tot aan nu
toe. “Het is geweldig om deel uit te maken van het orkest van Rieu. Het is allemaal tot in
de puntjes verzorgd en kosten noch moeit worden gespaard om er overal een geweldige

happening van te maken. Rieu is een heel aimabel persoon met een onderneminggeest
waarbij alleen het beste goed genoeg is. Als je al die investeringen ziet die gedaan
moeten worden om een dergelijk schouwspel mogelijk te maken, dat grenst aan het
ongelooflijke.” En dan is er nu dat nakende afscheid en ongetwijfeld zullen zijn gedachten
tijdens dat eerder gememoreerde afscheidsconcert weer even teruggaan naar al die
muzikale hoogtepunten uit zijn verleden. Concerten met Miranda van Kralingen, Piter
Wilkens en zangeres Janny Brandsma, maar bovenal het concert met zijn Limburgse
vriend Gé Titulaer (Vader van IDOLS winnaar 2004 Boris “Keep te soul alive!) en de
Bigband in de Haske te Joure. Het slotakkoord met nog één maal zijn favoriete partituur
op de lessenaar, wellicht met een muzikale vertolking van die aloude huiskamerspreuk:
“Van het concert des levens krijgt niemand een program.”
JAN J

Brinkhoeve breidt uit met Bistro
De Brinkhoeve in Wier, bekend van de camping en van de theetuin, is dit jaar
uitgebreid met een bistro. Grotere groepen konden voor een buffet al terecht op
de Brinkhoeve, maar met de bistro is er nu de mogelijkheid ook campinggasten
en andere bezoekers een eenvoudig, lekker en betaalbaar menu van de kleine
kaart te serveren.
Voor het oog verandert er weinig op de Brinkhoeve. Intern zijn er wel degelijk
veranderingen doorgevoerd. Zo is er een splitsing gemaakt tussen het camping- en het
horecagedeelte. Voor het campinggedeelte tekenen Homme en Suze van den Brink. Zoon
Alex en Rinske nemen het horecadeel voor hun rekening. Ze hebben zich het afgelopen
jaar goed voorbereid. Zo heeft Rinske begin 2009 haar baan in de zorg opgezegd en
heeft ze het hele jaar met Suze meegelopen om zich de fijne kneepjes van het kookvak
eigen te maken. Intussen werden de nodige technische aanpassingen op het gebied van

afzuiging, brandveiligheid en afvalwater gerealiseerd en gehonoreerd met de benodigde
vergunningen. Met de aanschaf van een grote, moderne oven is in de keuken fors
geïnvesteerd. Nu, aan het begin van het nieuwe seizoen en met de vereiste certificaten
op zak, zijn ze er helemaal klaar voor. Alex heeft begin dit jaar zijn baan in de metaal
opgezegd, zodat ook hij zich volledig voor het familiebedrijf kan gaan inzetten en daarin
doorgroeien. De insteek blijft alles zelf te verzorgen, zoals dit tot nu toe ook gebeurde.
Naast buffetten voor groepen tot ongeveer 50 personen, de bistro voor kleine(re)
gezelschappen, kunnen groepen vanaf acht personen ook genieten van een heuse high
tea.
Neem een doorsnee zondagmiddag in voorjaar, zomer of mooie herfstdag en er zitten
mensen op het terras van de Brinkhoeve. Op de vraag waarin hun kracht schuilt
antwoordt Rinske „Ik denk dat het komt door de gemoedelijke sfeer én de prijs/kwaliteit
verhouding. Waar vind je nog koffie met verse, eigengebakken taart voor € 3,50.‟ Die
gemoedelijkheid en betaalbaarheid willen ze ook doortrekken naar de bistro. In het
gezellige bûthús, of als het mooi weer is buiten op het terras, kunnen de gasten kiezen
uit verschillende plates met vis of vlees, het stoofpotje wier, een pizza of pannenkoek.
Voor de kinderen zijn er kindermenu‟s en is er een speciaal voor hen ingericht
kinderhoekje, waar ze kunnen spelen. Voor de bistro is reserveren nodig. Dat hoeft geen
weken van tevoren. Stel, u geniet van een drankje op het terras en bedenkt ter plekke
dat u wilt blijven eten, dan kunt u een schot wagen. Als er ruimte is, dekken Alex en
Rinske graag de tafel voor u.
Het terras van de Brinkhoeve gaat zondag 28 maart weer open. Onder het genot van
aanstekelijke trekzak muziek wordt dan het voorjaar en het nieuwe campingseizoen
ingeluid. Meer informatie over de Brinkhoeve is te vinden op www.debrinkhoeve.com.
RA

Netwerkorganisatie Ascendus Groep uniek concept in dienstverlening
Rikus Sinnema en Age Knol hebben met Ascendus Groep een nieuw concept in
de Nederlandse markt gezet. Ascendus Groep is een netwerkorganisatie voor
dienstverlenende en aanverwante bedrijven, die zich aan kunnen sluiten als
partner. De onderneming is per 1 maart dit jaar officieel van start.
De basisgedachte van de doelstelling is dat de partners van de groep elkaar versterken
en dat de verdeling van de opdrachten binnen de groep blijft, waarbij de partners wel de
vrijheid hebben opdrachten te gunnen aan bedrijven zowel binnen als buiten de groep.
Daarnaast kan binnen de groep van elkaars kennis worden geleerd en geprofiteerd;
kunnen afspraken worden gemaakt voor bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop, marketing,
publiciteit of clustering van bedrijven in één pand. Daarenboven biedt Ascendus Groep
een maandelijks podium voor de partners waar dezen zich als individuele ondernemer
kunnen presenteren. De eerste gezamenlijke actie staat deze maand gepland voor de
Bedrijvencontactdagen in het WTC in Leeuwarden, waar de Ascendus partners, naar
verwachting rond de twaalf bedrijven, zich in de Ascendus stand gaan presenteren. „Een
stand die op gaat vallen‟, zo verzekert Sinnema.
Het is dezelfde Sinnema bij wie het Ascendus Groep idee is ontkiemd. Na de verkoop
afgelopen jaar van zijn bedrijven Tensis, Sinnema Overheidsadvies en Loft Ruimtelijke
Ontwikkeling bekroop hem de angst dat het uitgebreide ondernemersnetwerk dat hij in
tien jaar tijd had opgezet, hem uit de handen zou glippen als hij niets zou doen. „Ik ha in
hiel grut netwurk opboud oer it hiele lân, útsein de Rânestêd. At ik dat net ûnderhâld,
dan sizze se oer in heal jier „Oh ja, Rikus‟ en oer in jier „Rikus, wa is dat?‟ Met Age Knol
brainstormde Sinnema over de richting en de mogelijkheden en alras bleken de twee op
dezelfde lijn te zitten en enthousiast zich in het nieuwe avontuur te storten. Knol neemt
meer dan 25 jaar bankervaring mee, Sinnema zijn ondernemerservaring, netwerk en
expansiedrift. Het streven is binnen nu en drie/vier jaar door te groeien naar een groep
van zo‟n 100 partners.

Ascendus Groep is een netwerkorganisatie, niet te verwarren met een
franchiseorganisatie. Een van de voordelen die het Ascendus Groep netwerk biedt boven
franchise, is het kostenplaatje. Voor een relatief laag bedrag wordt men partner. De
ondernemer betaalt een eenmalige entree en vervolgens een maandelijkse bijdrage. Het
uitgangspunt is dat de partners elkaar korting verlenen bij werkzaamheden die zij voor
elkaar verrichten. Dit op basis van onderlinge afspraken. Opgeteld bij de voordelen van
het netwerk komt persoonlijke begeleiding en advies door Sinnema of Knol. Daarnaast
richten zij zich op het binnenhalen van opdrachten van buiten de groep en het verwerven
van nieuwe partners. Daarbij is Sinnema het eerste gezicht naar buiten, gevolgd door
Knol, die ook het binnen regelwerk voor zijn rekening neemt. De beide heren worden
ondersteund door management assistent Akke Langenbach.
Deelnemende bedrijven worden ruwweg in drie categorieën verdeeld: Consultancy &
Advies, Detachering& Interimmanagement en Facilities. Het is de bedoeling per regio een
evenwichtige bezetting van soortgelijke bedrijven in het netwerk te creëren. Kengetallen
van de Kamer van Koophandel liggen hieraan ten grondslag. Om de kwaliteit binnen de
groep hoog te houden, geven de partners hun mening over onderling verleende diensten
door middel van een feedback formulier.
Ascendus, er zit iets in van opklimmen naar. En dat is ook precies de bedoeling.
Opklimmen naar een succesvol netwerk, waarbij het succes uitstraalt naar de individuele
ondernemingen van de partners. Ascendus Groep houdt voorlopig kantoor in het pand
van Jansen Pro Office in Dronryp, een van de aangesloten partners. Informatie over de
Ascendus Groep is te vinden op www.ascendus.nl.
RA

Tussen Kunst en Kitsch in het Heechhout
Het bestuur en activiteitencommissie van het Heechhout heeft voor de Berlikum en
omstreken een inspirerende activiteit bedacht voor zaterdag 27 maart aanstaande,
namelijk “Tussen Kunst & Kitsch”. Op zaterdagochtend om 10.00 uur gaan de deuren
open voor alle inwoners van ons dorp en natuurlijk kunnen mensen uit omringende
dorpen gerust langs komen met hun Kunst of Kitsch.
We hebben twee professionele deskundigen ingehuurd om uw spullen te beoordelen te
weten Geert Ziengs, deskundig op het gebied van schilderijen, grafiek en porselein en
Enno de Boer, deskundig op het gebied van klokken, zilver en volkskunst.
Dus ga je húshimmeljen of je garage/ hok opruimen en kom je zaken tegen waarvan je
altijd hebt gehoopt dat het wellicht een kostbaar stuk is: grijp je kans en kom naar „t
Heechhout op 27 maart. De dagindeling is als volgt: 10.00 uur tot 12.30 uur 1e dagdeel;
12.30 uur tot 13.30 lunch ( met eigengemaakte snert, van te voren opgeven wie blijft
eten); 13.30 tot 15.30 uur 2e dagdeel. Om deze zaterdag gezellig aan te kleden bieden
wij u de mogelijkheid gezellig te blijven snert eten met roggebrood. Ook serveren wij
ouderwetse slokjes. Entree: € 3,00 inclusief 1 bakje koffie. Dus kom allen gezellig naar „t
Heechhout, Sportleane 5 te Berlikum.
Opgeven voor de snert: Janneke Bergsma 0518- 462021.

Start tennisseizoen
Het tennisseizoen begint weer. Zodra de vorst uit de grond is worden de tennisbanen
druk bezet. Allereerst is er de wintercompetitie, die door de weersomstandigheden iets
later begint dan normaal. Andere activiteiten die op de agenda staan zijn op 3 april de
opening van de kantine, het openingstoernooi, de voorjaarscompetitie, het
enkeltoernooi, het mix/pinkstertoernooi, de zomerzondagtoss, de donderdagavondtoss,
het BBQ toernooi en de najaarscompetitie.

De tennislessen starten maandag 12 april. Als je ook graag wilt tennissen, kun je je
opgeven bij Anouk de Jager (contact jeugd), tel.0518-400883 of bij Rixt Bierma (contact
senioren), tel.0518-462449. Meer informatie over de vereniging is te vinden op
www.tvdevierslag.nl.

Activiteiten van Café De Poarte
Zoals beloofd in deze editie het verslag van het 7e driebandentoernooi om het
kampioenschap van Berlikum.
Op 19 februari werden de finales gespeeld. Na loting was het schema, met de daarbij
behorende uitslagen als volgt; Arno Dijkstra-Jan Postma. Na 10 beurten is de stand 3-3.
Arno komt in het spel en komt Jan er niet meer aan te pas. Arno wint in 16 beurten met
10-5.
Gerrit Ynema-Peter de Jager; beide spelers hebben het moeilijk. Na 10 beurten is het 23. Er volgt de ene misser na de andere, het is om er moedeloos van te worden. Als de
reguliere speeltijd is verstreken (30 min) is de stand 4-7. Peter gaat met pijn en moeite
door naar de halve finale.
Durk v Dijk-Cor v Dijk; na 10 beurten is het 3-3. Na 20 beurten 7-4, Durk zit beter in het
spel. Daar waar het Cor maar niet wil lukken, het zijn allemaal net missers, weet Durk op
de juiste momenten het wel voor elkaar te krijgen. Als de tijd om is wint Durk met 9-6.
Johan Zwier-Bert Schouten; als er 10 beurten zijn gespeeld is het 5-2. Na 16 beurten is
het 6-6. Het wordt spannend. 20 beurten 7-6, 22 beurten 8-7.Dan is de tijd om en wint
Johan met 8-7.
Halve finales
Er wordt weer geloot. Arno-Durk. Arno begint ijzersterk en blijft goed spelen. Hij besluit
de partij in 24 beurten 10-5. Johan-Peter. Johan heeft een goed begin 5 beurten 5-2.
Peter komt terug 7e beurt 5-5. 10e beurt 5-6, 15e beurt 7-7, spannend, in de 20e beurt
maakt Johan de partij uit; 10-8.
De finale
Geen tijdslimiet, partij over 15 punten. Johan Zwier-Arno Dijkstra. Beide spelers zijn
gespannen, Arno heeft niets te verliezen en Johan wil winnen. In de 8 e beurt is de stand
6-6. In de 15e beurt weet Johan de stand in voorsprong te behouden 15-6. Arno laat het
er niet bij zitten en komt terug, omdat Johan een aantal missers op rij heeft. In de 28e
beurt is het 14-12. De spanning loopt op, Johan heeft nog 1 carambole nodig, Arno 3.
Daar waar het Arno net niet lukt, weet Johan de partij te winnen in de 30 e beurt 15-12.
Johan Zwier 7E kampioen driebanden van Berltsum.
Het maandelijks klaverjassen
26 februari was er weer het maandelijks klaverjassen in Café De Poarte. De uitslag; 1 e
met 5635 punten Jan Bouma, 2e Sije Herrema met 5598 punten en 3e Theo Palma met
5502 punten. De poedel mocht Gerrit Ynema in ontvangst nemen. De volgende
klaverjasavond is op vrijdag 26-maart as. Opgeven kan direct in het Café of op telnr
462268. Tot dan.
De Activiteitencommissie van Café De Poarte Berlikum.

Nieuws van De Grusert
Een paar maanden geleden stond er een mooie foto in Op 'e Roaster van een paar
verklede kinderen. Mevrouw Wassenaar uit Beetgumermolen wist ons te melden dat dit
Oege en Tine de Vries waren van fietsenmaker Auke de Vries. Deze woonde op It Skil.
Ook deze maand hebben we weer een raadplaatje voor u. Weet u wie de mensen op de
foto zijn, waar deze is gemaakt en andere relevante informatie, laat ons het dan even
weten.
Overigens bent u vast ook nog wel in het bezit van bijvoorbeeld schoolfoto's. We kunnen
ons voorstellen dat u deze niet kwijt wilt. Maar door ons een kopie met namen ter
beschikking stellen helpt u ons de documentatie compleet te maken. Met name van foto's
na 1950.
We zijn (meestal) elke donderdagavond aanwezig in de voormalige kosterswoning van de
Doopgezinde gemeente (Vermaningstrjitte 3). U bent van harte welkom om eens wat
rond 'te struinen'.
Reacties op bijgaande foto kunt u doorgeven aan Froukje Weijer, Hôfsleane 49.

Programma: Mooi, Gezond & Lekker het thema van Kom in de Kas
De tuinders in Menaam, Berltsum, Sexbierum, Pietersbierum, Oosterbierum en
Driesum laten het thema „Mooi, Gezond & Lekker‟ zien op zaterdag 27 maart
van 10.00-17.00 uur. Mooi zijn de verschillende glastuinbouwbedrijven met hun
bloemen en planten. Lekker & Gezond daarbij zijn de verschillende soorten
groenten, die op de bedrijven gekweekt worden. Bij alle bedrijven wordt één
vraag gesteld, waarbij u kans maakt op een leuke prijs. Ook is er voor alle
kinderen op elk glastuinbouwbedrijf iets leuks te doen. U bent dus welkom bij
Kom in de Kas bij de acht glastuinbouwbedrijven, de tuinders zijn er klaar voor.
Een korte beschrijving van de bedrijven die meedoen. Wij hebben het
programma en de meest handige autoroute voor u uitgezet:

-Fa. H. van der Kaay, Bûtenpôle 6, Berltsum: Dit bedrijf teelt 9,3 ha trostomaten.
Tijdens „Kom in de Kas‟ kan het publiek hier zien hoe de energiehuishouding is geregeld.
Dit gebeurt door middel van Wkk‟s (warmtekacht koppeling), uitgebreid met energie

opslag in de bodem. En natuurlijk zijn er andere leuke activiteiten. De familie Van der
Kaay nodigt u van harte uit deze dag.

-Hoeksma Alstroemeria, Bûtenpôle 9, Berltsum: Op deze dag kunt u kennismaken
met de nieuwe winkelpresentie “Belibje” van Fokke en Alet Hoeksma en hun team.
Hiervoor is een mooie ruimte ingericht, waar u van harte welkom bent. Er worden
prachtige arrangementen getoond en verkocht. Natuurlijk kunt u ook zien hoe de
alstroemeria‟s worden geoogst en verwerkt.

-Nieuw Noorderlicht, Bûtenpôle 11, Berltsum: Hier worden pepers, gele paprika en
een primeur in de wereld van de paprika (een zoete groene) geteeld, die rijper, zoeter en
lekkerder is. Er staat een stand met hapjes van de verschillende groente vers bereid en

geserveerd. Ook staat er een stand van Enzazaden die de nieuwe groene paprika heeft
ontwikkeld. Er is uitleg over de plaaginsecten en hun bestrijding en de mogelijkheid om
eetbare insecten te proeven.
-Empatec Kwekerij, Bitgumerdyk 15a, Menaam: Kracht is de motor van Empatec.
Zij geloven in de positieve en voorwaartse kracht die mensen helpt vooruit te komen. Op
hun bedrijf telen zij vaste planten en boomkwekerijproducten zoals siergrassen en
hedera‟s. Zij laten u graag hun producten zien die met passie zijn gekweekt. Tijdens Kom
in de Kas schenkt Stichting Township S.A. Dronrijp koffie en thee ter sponsoring van hun
doelen in Zuid-Afrika.
-Zorgkwekerij „Onder de Wadden‟ Konkelswei 25, Oosterbierum: U komt vlakbij
de zeedijk uit. Zij telen snijbloemen zoals duizendschonen, ranonkels, leeuwenbekken,
perkgoed en in het najaar chrysanten. Hun kwekerij is een kleinschalige en veilige
werkplek voor mensen met een beperking, die planten en bloemen leuk vinden om mee
te werken. Er zijn korte lijnen naar ouders en/of begeleiders. Er is een catering aanwezig
van de werkgroep „Roemenië. Ben je nieuwsgierig geworden, kom kijken en beleef het
zelf.
Stichting Tuinbouwproject, Frentsjerterdyk 5a, Sexbierum: verzorgt een project
waarbij werkloze werkzoekenden de gelegenheid hebben een traject te volgen waarna de
kans op betaalde arbeid in de tuinbouw zeer groot is. De opleiding is een combinatie van
theorie en praktijk. Doel van dit project is om werkzoekenden aan een betaalde baan in
de tuinbouw te helpen met daarbij zoveel mogelijk kennis van werken in de tuinbouw. Er
staat een kas van 6000 m2 met oranje paprika‟s.
Mts. Hanenburg-Hettinga, Hearewei 9, Pieterbierum: Dit is een bedrijf met
akkerbouw en tulpen. Op zaterdag 27 maart gaat het om de tulpen en dan met name de
broeierij van tulpen. Dit is het kunstmatig in bloei trekken van de bloem zodat men
eerder over een bosje tulpen kan beschikken. De tulpen worden op het veld geteeld voor
de bol. Deze bol wordt gebruikt voor de broei. De geoogste bloemen gaan dagelijks naar
de veiling. Dit gehele proces kunt u tijdens Kom in de Kas bekijken.
Kwekerij Driesum, Van Sytzamaweg 28, Driesum: De open dag is hier van 10.0016.00 uur. In kwekerij Driesum worden tal van tuinplanten en snijhortensia‟s gekweekt.
Er worden kleine rondleidingen door dit bedrijf gegeven. Ook zijn er demonstraties op de
kwekerij in het stekken en oppotten van planten. Hier staat ponyrijden op het
programma. Bij de andere bedrijven is er ook steeds wat leuks voor kinderen.
De organisatie van Kom in de Kas nodigt jong en oud van harte uit dit
evenement mee te maken op de acht deelnemende tuinbouwbedrijven. Dit
programma van Kom in de Kas „Gezond, Mooi & Lekker‟ kunt u ook nalezen op
www.berlikum.com in de agenda. Na afloop van dit evenement zijn er ook veel
foto‟s te zien in de beeldbank van www.berlikum.com. Voor meer informatie
over de glastuinbouw en de teelt kunt u ook de website www.komindekas.nl
bezoeken.
Hieke Osinga-Greidanus

Band fan That's alright momma kompleet
It is slagge: Iepenloftspul Dronryp hat in kontrabassist fûn. De live-band dy't yn it
iepenloftstik That's alright momma ferskate nûmers fan Elvis Presley spylje en sjonge sil,
is kompleet. Ellen Kuipers út Dronryp nimt de kontrabaspartijen foar har rekken. De liveband bestiet njonken Ellen Kuipers út Frans Michael Verhagen (sang), Arend Smits
(gitaar) en Leo Faber (drums). Foar mear ynformaasje oer it stik en Iepenloftspul
Dronryp: www.iepenloftspuldronryp.nl.

Na schooltijd gratis sporten met GO-4 Action!

Ben jij tussen 12 en 18 jaar en woon jij in één van de vier Middelsee-gemeenten (de
gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel)? Altijd al eens
willen kickboxen, wielrennen, skeeleren, fitnessen, luchtgeweerschieten of zumba en
pencak silat -lessen willen volgen? Grijp dan nu de kans en geef je op om een
kennismakingscursus te volgen bij verschillende verenigingen, sportscholen of andere
sportorganisaties.
Een cursus bestaat uit drie tot vijf lessen en de deelname is gratis. Natuurlijk een
prachtige kans om eens kennis te maken met een tak van sport. En wanneer de sport jou
goed bevalt, kun je daarna instromen in de reguliere lessen van de sportvereniging of
sportcentrum.
De brochure waar alle cursussen in staan, is vanaf 1 maart 2010 verspreid op de
middelbare scholen in St. Annaparochie en Ferwert. Je kunt je voor een sportcursus
inschrijven op www.kiesjesport.nl/go4action. Via deze link kom je terecht bij de brochure
met alle cursussen en bij het digitale inschrijfformulier. Inschrijven kan tot 19 maart
2010. Vanaf 1 april 2010 gaan de cursussen van start.
Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met GO-4 Sport. Je kunt ons
bereiken op tel. nr. 0518 – 41 88 91 of een e-mail sturen naar
go4sport@ferwerderadiel.nl. We hopen jou te zien bij één of meerdere sportcursussen!

Kofjemoarn Berltsum 31 maart
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 zijn € 1,- per persoon. Tijdens de kofjemoarn is het de
bedoeling dat er zo nu en dan een gastspreker langs komt of dat er een activiteit wordt
gedaan. Tussendoor is er volop tijd om even met uw buurvrouw of buurman te praten.
Aangezien we deze keer creatief bezig gaan en voldoende tijd over willen
houden voor een bakje kofje en het niet te missen onderlinge praatje, beginnen
we woensdag 31 maart om 9.30 uur en bedragen de kosten € 2.50 per persoon.
De creativiteit bestaat uit het maken van een paas- en/of lentestukje. Om de kosten zo
laag mogelijk te houden vragen wij u zelf een schaaltje, groen en eventueel een paas- of
lentedecoratie mee te nemen. Daarnaast is het handig om een eigen (snoei)schaar ,
mesje mee te nemen.
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 )

Proef / introductie les Nordic Walking
U hebt ze ook vast wel eens zien lopen. Wandelaars die gebruik maken van poles. Het is
een nieuwe manier van bewegen die snel populair is geworden. Oftewel Nordic Walking.
Door het gebruik van de speciale wandelstokken worden de nek-schouder- en armspieren
doorlopend aangespannen en ontspannen. Het verbruik van energie loopt hierdoor op en
ook het hart en longsysteem wordt intensiever aan het werk gezet. Daar tegenover
worden de gewrichten minder belast door deze manier van bewegen.
Bij de Stichting Welzijn Middelsee krijgt u de gelegenheid om een proef / introductie les
Nordic Walking af te nemen, met aansluitend de mogelijkheid een aantal lessen te
volgen. De leiding is in handen van Mevr. J. Anema (Jos).
Datum: Donderdag 25 maart: Proef / introductie les Nordic Walking.
Aansluitend de lessen op donderdag 1 april en 8 april (mits er voldoende belangstelling
voor is). Plaats: Groene Kruisgebouw Berlikum; Tijd: 13.30 – 14.30 uur; Kosten: € 2.50
per les (totaal € 7.50 per persoon).
Na afloop gelegenheid voor een kopje koffie/thee, aangeboden door de Stichting.
Opgave voor 23 maart aanstaande bij Sieta Kuipers tel: 0518-460805 of via e-

mail s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl. Ook voor informatie kunt u bij Sieta Kuipers
terecht.
Sieta Kuipers, Ouderenwerker Menaldumadeel

Wereldsgebedsdag 2010
De collecte tijdens de wereldsgebedsdag van afgelopen zondag 7 maart heeft €144,75
opgebracht .Onze hartelijke dank hiervoor. De liturgie voor volgende jaar wordt
voorbereid door vrouwen uit Chili. We hopen u dan weer te mogen ontmoeten.
Plaatselijk comité wereldsgebedsdag

Nieuws van de Fûgelsang
Voorjaarsproject
Het thema van het voorjaarsproject in maart is: Aarde, Water, Lucht en Vuur (de vier
elementen).
In de periode van 15 t/m 25 maart staan in alle groepen vele lessen in het teken van dit
thema. In het bijzonder wordt er aandacht besteed aan het vak Techniek. De opening
van het project is maandag 15 maart 10:30 in de gemeenschapsruimte voor de groepen
1 t/m 8.
Donderdagmiddag 25 maart van 16:30 - 18:00 uur vindt de afsluiting van het
project plaats door middel van een presentatie in de groepen. Wij willen u hier
alvast van harte voor uitnodigen (zegt het voort, pakes, beppes en iedereen die
nieuwsgierig is geworden!). In de gemeenschapsruimte is koffie, thee en limonade en
wat lekkers. Ook is weer een prijsvraag/speurtocht, de antwoorden zijn te vinden in de
groepen, formulieren vindt u bij de ingang. De oplossing kunt u inleveren in de dozen bij
de ingang. Voor de winnaar hebben we een leuk technisch prijsje in petto...!

Informatie markt Skiednis doarpen Menameradiel
De oudheidskamer / documentatie van de verschillende dorpen van de gemeente
Menameradiel zijn hier en daar persoonlijk ondergebracht, met als doel de geschiedenis
van het betreffende dorp en omgeving vast te leggen en zo goed mogelijk te bewaren.
Al deze bewaard gebleven geschiedenis willen wij graag delen met de inwoners van
Menaldumadeel e.o.
Dat doen wij via een informatie markt “ Skiednis doarpen Menameradiel “. Deze
informatiemarkt vindt plaats op zaterdag 17 april van 11.00 – 16.30 uur in de
Grusert te Berltsum. De Grusert is de oudheidkamer van Berltsum en is gelegen aan
de Vermaningstrjitte 3 ( voorhuis van de Doopsgezinde Kerk ) te Berltsum.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sieta Kuipers, Ouderenwerker SWM
Menaldumadeel tel: 0518 – 460805 of via e-mail s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl. Tot
ziens op zaterdag 17 april 2010.
Werkgroep Informatiemarkt

Ik jou de pin troch
een bijdrage van Gertjan Hijstek
Of ik een stukje wilde schrijven voor de rubriek “Ik jou de pin troch”; dat was de vraag
van een redactielid. Natuurlijk wel; was daarop mijn antwoord. Achteraf makkelijker
gezegd dan gedaan want waar begin je en wat valt er te vertellen? Laat ik dan maar in
vogelvlucht mijn levensloop tot aan heden vertellen. Geboren (1965) en getogen ben ik
in Badhoevedorp, een dorp dat nu volledig ingesloten is door Amsterdam, Schiphol en
Lijnden, vroeger lag Amsterdam nog ver weg. De schoolvakanties bracht ik veel door in
Almelo bij mijn oma. Ik was altijd buiten te vinden. In mijn tienerjaren heeft een
ontmoeting met een Goudhaan (niet die kip in plastic, maar het op 1 na kleinste vogeltje
van Nederland) mij de hobby “vogels kijken” gebracht. Na mijn dienstplicht als LaRochauffeur in Assen te hebben volbracht ben ik vanuit mijn andere hobby fotografie als
verkoper in een fotozaak in Amsterdam gaan werken. Al vrij snel ben ik gaan
samenwonen in Amsterdam met mijn vriendin uit Marssum die ik in mijn diensttijd via
mijn maat uit Midlum had leren kenen. 2 relaties verder kreeg ik een relatie met een
klant namelijk Monique een stewardess bij de KLM, met wie ik nu al bijna 12,5 jaar
getrouwd ben. Ondertussen was ik opgegroeid tot bedrijfsleider en na 12,5 jaar maakte
ik een overstap naar een fotozaak in het centrum van Amsterdam. Toen ik een aanbod
kreeg om mij te specialiseren in hoogwaardige digitale foto-/computerapparatuur heb ik
dat met beide handen aangegrepen. Vanuit hartje Amsterdam moest ik nu naar
Amsterdam ZO fietsen, heerlijk langs allemaal volkstuintjes zo vergat je de drukte van
het leven in de stad weer even. Een stad die ik steeds meer probeerde te ontvluchten,
lekker wandelen in de duinen bij Zandvoort daar kwam ik altijd goed tot rust. Maar ook
daar werd het steeds “rumoeriger”, vliegtuigen en verkeerslawaai werden steeds
aanweziger. In 2001 werd Tori onze dochter geboren en wij waren ondertussen al
verhuisd naar een appartement in Diemen-Noord . Met de aankoop van “Alice” (Land
Rover Ambulance, u weet misschien wel die “blauwe smurf” die door het dorp crosst)
ging een jongensdroom in vervulling en na wat aanpassingen konden we er ook mee op
vakantie. Ameland was toch wel veruit onze favoriete bestemming.
En nu komt dan het stukje hoe wij überhaupt in Berltsum terecht zijn gekomen; door de
Land Rover zijn we in contact gekomen met Gilbert & Astrid en hebben elkaar meerder
keren ontmoet op enkele Treffen's. In 2004 heb ik een nieuwe baan aangenomen en zijn
we verhuisd naar een eensgezinshuurhuis met tuin in Diemen-Noord. De zomervakantie
was (weer) eens op Ameland en daar hebben Gilbert en Astrid ons met een bezoekje
vereerd. Vanzelfsprekend gingen wij op de terugweg naar Diemen maar even bij hun op
de koffie. Het dorp binnenkomend via de Bitgumerdyk zei ik tegen Monique en Tori; “wat
een mooi dorpje is dit zeg”. Na een bakkie koffie en het huis, de tuin en het hok bekeken

te hebben gingen we weer huiswaarts. “Ooit”; zeiden we tegen elkaar; “Ooit willen wij
ook eens een huisje buiten de stad kopen” Maar ja als je nooit een huis hebt gekocht en
elkaar pas later hebt ontmoet dan word dat rondom Amsterdam moeilijk. Bij het bedrijf
in Purmerend waar ik net een half jaar werkte ging het slecht en ik wist dat het niet lang
meer zou duren tot mijn ontslag. Terug naar mijn oude werkgever had gekund maar ik
was daar niet voor niets weggegaan dus ga je nadenken. Aangezien Tori behoorlijk last
had van allergieën en ik me steeds meer ergerde aan files, chagrijnige, gehaaste mensen
kwam bij mij het gevoel op van “is deze omgeving wel zo gezond?”. Als geintje zocht ik
op Funda naar Berlikum.... ik werd direct gegrepen door een foto van een mooie gevel
(gewezen kruidenierswinkel, oude huis van Ploeg) en diepe achtertuin. Voor mij was het
gevoel erbij meteen goed, samen met Monique besloten we om te te gaan kijken en een
afspraak gemaakt met Sijbren vanTuinen. Meteen Gilbert gebeld en wat bleek.... het was
het huis naast hun!. Na de bezichtiging was ik al verkocht, Monique had nog een tweede
bezichtiging nodig om de mogelijkheden van het huis in te zien. Nu was het voor ons een
kwestie van de voors en tegens af te wegen. Uiteindelijk waren er meer voor- dan
nadelen dus na een kort overleg met de “toekomstige” buren zijn we in 2005 hierheen
verhuisd. Ik was ondertussen werkeloos en solliciteerde me suf. De tijd was echter niet
gunstig. Nu was er voor ons geen betere tijd om te integreren dan in de aanloop naar het
dorpsfeest. Voor de Klompebuorren en voor OBS Lyts Libben moest van alles worden
gedaan en dit was voor ons een mooie manier om veel mensen te leren kennen. Op deze
manier rolde ik in het bestuur van de Oudervereniging Lyts Libben. Via de Afuk heb ik
een 10 daagse cursus gevolgd om in ieder geval de taal goed te kunnen verstaan. Begin
2006 ben ik gaan werken bij de KPN in Leeuwarden en nu werk ik alweer 2 jaar bij de
firma Oostwoud in Franeker als commercieel medewerker binnendienst. Tevens ben ik
vrijwilliger bij het Rode Kruis afdeling Skewiel als Eerste Hulp Verlener.
Van de beslissing die wij destijds namen hebben wij nog geen enkele seconde spijt
gehad!, ik zeg wel eens; “we hebben weer een stukje kwaliteit in ons leven gekregen”.
De pen geef ik door aan diegene die dezelfde “auto-tic” heeft en zonder wie wij nooit met
Berltsum in aanraking zouden zijn gekomen: Gilbert IJsselmuiden.

