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Orgelconcert  

Everhard Zwart is op zaterdag 26 september te beluisteren op het orgel van de Kruiskerk 

in Berlikum. 

Everhard Zwart begon in de zomer van 1979 met zijn allereerste orgelconcerten. Dit 

betekent dat hij al ruim 30 jaar als concertorganist actief is in binnen- en buitenland. Ook 

als begeleider van koren en/of solisten treed hij regelmatig op. Sinds 1987 is hij 

hoofdorganist van de Ned. Herv. Nieuwe Westerkerk te Capelle aan den IJssel. 

Everhard Zwart heeft zijn grote bekendheid mede te danken aan zijn brede repertoire. 

Zijn voorliefde gaat uit naar de Fransromantische orgelliteratuur, daarnaast is hij een 

majestueus vertolker van Bach, Reger, Liszt, Händel of Mendelsohn. Deze veelzijdigheid 

is zijn handelsmerk geworden. Toch zal er zelden een bewerking van grootvader Jan 

Zwart of van vader Willem Hendrik Zwart of leermeester Feike Asma op zijn programma 

ontbreken. 

Everhard Zwart was de eerste organist in Nederland die een DVD uitgaf. Het werk van 

deze veelzijdige organist is zeker een bezoek waard. 

De orgelcommissie heet u van harte welkom bij het concert, zaterdag 26 september, 

20.00 uur. 

 

***** 

 

 

 
 

Donderdag 24 september opening en open dag vernieuwde ysiotherapiepraktijk 

Jelle Eijzenga. 

Ruim een half jaar geleden was het startschot voor een grootse verbouwing van 

fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga. Deze verbouwing was nodig om goed in te 

kunnen spelen op de veranderingen binnen de gezondheidszorg. Donderdag 24 



september aanstaande wordt de nieuwe praktijk geopend. De opening en 

receptie, voor genodigden, vinden plaats van 15.30 t/m 17.30 uur. Vanaf 18.30 

t/m 21.00 uur is er een open huis. Deze avond is er een gastoptreden van 

niemand minder dan Marco Bonisimo, meervoudig Nederland kampioen 

jongleren. U bent van harte welkom!. 

Het resultaat van de verbouwing is verbluffend. Het geheel heeft een zeer moderne 

uitstraling maar door gebruik van de juiste materialen heerst er een warme sfeer. Door 

de verbouwing heeft de praktijk de beschikking over een bovenverdieping gekregen. 

Daar bevinden zich 3 van de 4 behandelkamers. In de hal is het trappenhuis waar een 

bijzondere trap en een lift de toegang naar boven verzorgen. De trap is niet alleen 

functioneel maar tevens een kunstwerk. Deze trap zorgt elke keer weer voor een 

verrassend gevoel bij binnenkomst van de praktijk. De receptie heeft een centrale plek in 

het gebouw gekregen. De oefenruimte is tweemaal zo groot is geworden, in totaal is de 

ruimte nu 120 m2 groot. Er is veel aandacht besteed aan lichtval en sfeer. De 

oefenruimte heeft de beschikking over zowel krachtapparatuur als cardiofitness waarbij u 

eventueel onder begeleiding van een fysiotherapeut kunt werken aan uw gezondheid en 

conditie. Er is voldoende ruimte voor oefeningen in het kader van revalidatie en 

sporttraining. De nieuwste ontwikkelingen binnen de fysiotherapie is dat men het 

belangrijk vindt dat er naast een behandeling op de behandeltafel, passief, de cliënt 

actief kan meewerken aan zijn/haar herstel. Door middel van oefeningen gaat het herstel 

sneller en kan er gewerkt worden aan preventie waardoor er in de toekomst geen of 

minder klachten zullen optreden. Een ander ontwikkeling binnen de gezondheidszorg is 

het feit dat men zoveel mogelijk specialisaties onder één dak wil plaatsen. 

Fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga kan zeer goed in die behoefte voorzien. Naast 

fysiotherapie, manuele therapie, sportfysiotherapie, bedrijfsfysiotherapie, revalidatie is er 

sinds kort ook een fysiotherapeut in dienst voor aandoeningen die typerend zijn voor de 

ouder wordende mens. Dit brengt het personeelsbestand op zes; vijf  fysiotherapeuten 

en Ellen is als mede-eigenaar van de praktijk verantwoordelijk voor de 

gehele administratieve afhandeling binnen de praktijk. Dit staat in schril contrast met de 

begin jaren van Fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga. Toen Jelle Eijzenga in 1990 de 

praktijk van Hans Boschma, aan de Tichelersdyk te Berlikum, overnam had hij één 

behandelkamer. Deze behandelkamer deed  tevens dienst als kantoor en oefenruimte. De 

voordeur van zijn woning was ook de toegang tot de praktijk. De gang van de woning 

diende als wachtruimte. Jelle kwam er al erg snel achter dat hij eigenlijk alleen maar een 

pand overgenomen had want de cliënten van Boschma gingen Hans achterna. Een 

moeilijke start maar Jelle Eijzenga had zo zijn eigen creatieve manier om daarmee om te 

gaan. Hij pakte alle mogelijkheden aan om zijn praktijk van de grond te krijgen. De 

ommekeer kwam na een eerste behandeling van een kaatser met een blessure. Deze 

kaatser werd door Jelle behandeld en won vervolgens de eerste prijs! Dat was voor die 

kaatser voldoende reden om op het kaatsveld reclame voor Jelle te maken. Jelle ging 

zich specialiseren op het gebied van sport. Vanaf 1997 was de praktijk van Jelle Eijzenga 

enorm gegroeid. Het werd een tijd om keuzes te gaan maken. Verbouwen of nieuwbouw. 

De keus viel op nieuwbouw en zo verhuisde de praktijk in november 1998 naar de 

Prommehôf 3. Daarna kwam ook al snel het eerste personeelslid in dienst voor 12 uur 

per week. De praktijk plukte ook zijn vruchten van de veranderingen bij de 

ziekenfondsen wat betreft het aangaan van contracten. Na 2000 voldeed de praktijk 

volgens alle punten aan de eisen die de ziekenfondsen stellen dus kregen ze ook een 

contract en waren niet alleen particulieren welkom in praktijk Jelle Eijzenga. 

Deze ontwikkeling betekende wederom een grote groei dus werd de praktijk in 2003 voor 

de eerste keer verbouwd. Er kwam een behandelkamer bij en de oefenruimte werd 

vergroot. 

De groei is niet alleen in het gebouw maar ook in de werkwijze van de administratieve 

zaken te merken. Zo werken ze met een volledig elektronisch patiënten dossier. Er is een 

AED apparaat aanwezig en alle personeelsleden weten dit apparaat te gebruiken. Kortom 

Fysiotherapie Jelle Eijzenga, groot geworden door vooruitstrevendheid en in te springen 

op vernieuwingen en waarschijnlijk een enorme durf. Een praktijk om U tegen te zeggen. 



Je moet er geweest zijn om het te geloven, dus kom naar de Prommehôf tijdens het open 

huis op 24 september vanaf 18.30 uur. Voor meer informatie:  http://www.eijzenga.nl/. 

Jeanet Terpstra 

 

***** 

 

 
 

Ik geef de pen door……. 

deze maand een bijdrage van Meindert Mak 

 

Dank je, Doetie, dat ik van jou de pen doorgegeven krijg. Natuurlijk wil ik een kijkje in 

mijn leven geven……… 

Ik ben in 1960 geboren in Ursem. Mijn vader was beroepsmusicus en bouwde met het 

verdiende geld een bloembollenkwekerij op. Door omstandigheden was hij gedwongen 

een keuze te maken: muziek of de bloembollen en tulpenbroeierij. Hij koos voor het 

laatste. Als kind was ik veel met hem op het land en het was logisch dat ik graag het 

bedrijf in wilde. Echter, ik was geboren met een visuele handicap ( ik zie 12 tot 14%, 

met bril (len ) ongeveer 30 a 40% ) waardoor men in mijn opvolging geen vertrouwen 

had. Tegen beter weten in ging ik naar de tuinbouwschool in Hoorn, waar ik in het eerste 

jaar tot de conclusie kwam dat ik beter iets anders kon gaan doen.  

 

Vanaf mijn 7e jaar had ik klassiek pianoles (natuurlijk ook een vrij logisch gevolg van het 

eerste beroep van mijn vader). Ik was de enige van de 5 kinderen Mak die uiteindelijk, 

na veel zeuren, op 16 jarige leeftijd de piano inruilde voor de klassieke gitaar. Dit 

ontwikkelde zo goed, dat ik de kans kreeg te kiezen voor een opleiding aan het Sweelinck 

Conservatorium in Amsterdam. Hier studeerde ik hoofdvak klassiek gitaar, bijvak 

elektrisch gitaar en alle muziek theoretische- en pedagogische vakken. Na 4 jaar sloot ik 

op het hoofdvak na alle vakken met goed gevolg af. En toen kwam er opnieuw een 

onverwachte wending in mijn leven. Ik kreeg verkering met Els,  nu mijn vrouw, die ook 

uit een “ bollengezin“ kwam. Dit opende perspectieven.  

Uiteindelijk leidde dit  tot de keuze met z‟n tweeën te proberen een tulpenbroeierij op te 

zetten. Mijn ouders wilde hun bedrijf niet door ons laten overnemen. Ik was een te groot 

risico. Els haar broer nam het ouderlijk bedrijf daar over, dus bleef er voor ons niets 

anders over ons geluk te beproeven in een huurpand (het oude bedrijfspand van mijn 

vader wat bij hem “over “was. Daar naast huurden we wat land voor de zomerbloemen 

productie. Het bedrijfje groeide en we wilden een eigen pand. Dit werd met hulp van een 

http://www.eijzenga.nl/


oom gekocht in Spierdijk. Daar volgde vanaf 1986 een paar zeer arme maar gelukkige 

jaren. Vanaf 1989 ging het langzaam bergopwaarts. In 1993 wilden we uitbreiden maar 

dat kon niet omdat het gebied aangewezen was als stilte gebied. We besloten te gaan 

verhuizen naar een tuinbouwgebied. De keus viel op Berlikum. 

 

In 1995 betrokken we vol trots met onze 3 kinderen ons nieuwe pand, gebouwd door 

Zijlstra Bouw, aan de Bûtenpôle 4 . Ook hier was de start moeizaam. We moesten enorm 

aan de grond wennen. Maar na een paar jaar ging het steeds beter. Door de komst van 

ons vierde kind, Rita,  vonden we dat het tijd werd voor een nieuw huis. De invoering 

van de Euro stond voor de deur hetgeen naar mijn inschatting het bouwen 15% duurder 

zou maken. Dus was het nu of nooit. Er werd een financier gezocht en gevonden. 

 

In 2003 werd dit prachtige, door Zijlstra Bouw gebouwde huis, opgeleverd. De droom 

kwam uit. Maar we mochten er niet lang van genieten. “Als donderslag bij heldere 

hemel” veranderde het beleid bij onze financier. Voordat we zelf begrepen wat er aan de 

hand was werd de financiering opgezegd en ”mochten” we ons bedrijf verkopen. 

Wederom was mijn visuele handicap een van de redenen het vertrouwen op te zeggen. 

We hebben nog proberen te vechten maar er werden, naar mijn mening, middelen 

ingezet die in deze beschaving eigenlijk niet thuis horen. Uiteindelijk hebben we de 

“handdoek in de ring gegooid”. Het bedrijf werd voor een appel en een ei verkocht, de 

machines geveild en wij stonden na 20 jaar hard werken met lege handen. Gelukkig zijn 

we niet failliet gegaan.  

 

In december 2005 verhuisden we naar de Kwekerijleane in Berlikum. Met hulp en steun 

van zeer veel hele aardige mensen uit Berlikum en omgeving en goede professionele hulp 

zijn we deze moeilijke periode in ons leven doorgekomen.  

Door mijn bestuurswerk vanuit m.n. Lyts Libben heb ik zeer veel leuke mensen leren 

kennen en veel ervaring op kunnen doen. Mijn functies binnen de OV, MR en later GMR 

liepen deels parallel met de plannen een brede school in Berlikum te realiseren. Ik 

maakte deel uit van de Werkgroep  Brede School Berlikum. Na drie intensieve jaren 

gedreven samenwerken met alle participanten onder aanvoering van Berlikum Belangen 

leverden we een prachtig rapport af aan de gemeente Menaldumadeel wat ertoe moest 

leiden te komen tot : ”een kindcentrum van 0 tot 18 jaar waarin beide scholen, 

peuterspeelzaal, kinderopvang en bibliotheek, jeugd en jongeren werk zouden 

participeren, met respect voor elkaars levensbeschouwelijke achtergrond, uiteindelijk, in 

een nieuw pand” inclusief sportzaal. Berlikum als vestigingsplaats voor gezinnen met 

kinderen zou op deze manier heel aantrekkelijk worden. 

Het enige wat de gemeente hoefde te doen was “zoeken naar de stenen”. Er waren 

voldoende subsidie mogelijkheden. En zelfs daar hadden we met behulp van o.a. Jaque 

Tichelaar een aardig handje mee kunnen helpen. Ik ben zeer teleurgesteld in de 

gemeente en de politiek. Wat een kneuterigheid zonder enig niveau. Als het enige wat je 

kunt verzinnen is, dat je, met verspilling van veel geld, hetzelfde onderzoek nog maar 

een keer over doet, om zo het proces te  “rekken” zodat je, al dan niet onder druk van 

de tegen lobby, geen echte keuzes hoef te maken, neem je de bevolking van Berlikum 

niet serieus en geef je mensen, die hun nek hebben uitgestoken en het soms zelfs bijna 

letterlijk de kop heeft gekost, een klap in het gezicht! Deze mensen durfden tenminste. 

Ik heb voor hen diep respect! 

Ik hoop dat het er uiteindelijk nog van komt, maar als het politiek niveau niet verder 

komt dan uitspraken in de trant van “jullie hebben toch al een nieuwe rotonde”? ziet het 

er somber uit. En dat is nou precies wat sommige krachten willen: verdeel en heers. 

Hebben we ook niet zo‟n iemand zitten in Den Haag?  

 

Op dit moment stop ik al mijn energie in het alsnog afmaken van mijn studie klassiek 

gitaar. Ik moet alle muziekpedagogische vakken weer opnieuw doen omdat deze waren 

verjaard. Dit hoop ik dit jaar af te ronden om daarna op mijn hoofd vak af te studeren. 

Inmiddels geef ik ook weer gitaarles. Ik hoop dit langzamerhand uit te breiden. Ik bof 

met zo ‟n prachtig beroep. Ik studeer methodiek aan Artez in Zwolle, muziekpedagogiek 



aan de Schumann Akademie. Hoofdvak gitaar studeer ik bij Jacob Vlijm verbonden als 

docent  gitaar aan Artez in Zwolle.  

Daarnaast volg ik masterclasseis in het buitenland. Dit zijn unieke ervaringen voor mij. 

Omdat het leuk is en goed voor mijn lichaam doe ik aan hardlopen. Dit doe ik bij 

loopgroep Berlikum. Inmiddels assisteer ik bij de trainingen en geef ik samen met Sonja 

Hogerhuys als vrijwilliger voor de atletiekunie Start to run clinics via Running Center 

Leeuwarden.  

Ik ben gelukkig met hetgeen ik nu doe en hoop me als mens, musicus en gitaardocent 

steeds verder te blijven ontwikkelen. 

Graag zou ik willen dat het geluid van de jonge generatie vaker doordringt in dit soort 

rubrieken. Zij hebben nieuwe dromen, meningen en ideeën. Daarom geef ik graag de pen 

door aan Trienke Zijlstra, een van de leden van loopgroep Berlikum en actief lid van SC 

Berlikum. Wil jij een kijkje in jouw leven geven?  

 

***** 

 

 
 

Benefietconcert voor stichting KIKA!; achter de schermen. 

Zondag 30 augustus was er in discotheek TDF te Berlikum een benefietconcert 

ten bate van stichting KIKA. Het begon om 15.00 uur en werd door 112 

bezoekers, in verschillende leeftijdcategorieën, bezocht. Er waren optredens 

van Nederlandstalige artiesten zoals: Ricky, Nadia Stylow, Anne Rodenburg( 

imitator Andre Hazes), Turbo-M, Remco & To Go Lucky. Mede door de 

entreegelden, de sponsoren en de flessenactie kon de organisatie de stichting 

KIKA een cheque van 4500 euro aanbieden. 

Het initiatief voor dit concert komt van Douwina Vrij. Ze is als 17 jarige, enkele jaren 

geleden, enthousiast geworden tijdens een knuffelconcert in Noord Brabant ten bate van 

stichting KIKA. Ze kreeg via haar vader, Henk Vrij, de mogelijkheid om naar dat concert 

te gaan. In die periode was ze leerling van de Ulbe van Houtenschool te Sint 

Annaparochie. Op die school heeft ze toen haar eerste actie gehouden: verzamelen van 

vele knuffels. Tijdens dit concert werd ze diep geraakt door het respect en de sfeer die er 

tijdens het concert heerste. Het volgende jaar kreeg ze weer de kans om aanwezig te zijn 



bij een benefietconcert voor stichting KIKA. Ze besloot haar vriendin Sjoukje Baarda mee 

te vragen. Omdat haar vader de beveiliging verzorgde kregen ze de mogelijkheid om 

achter de schermen te kijken. Ze kwamen in contact met Rika Bos, de vrouw achter de 

organisatie van dit concert. Deze vrouw wist al haar enthousiasme op de meiden over te 

brengen. Op de terugreis stond het voor Douwina als een paal boven water:”Ik ga ook 

een concert organiseren”. Dat Douwina een meid met een missie is dat is duidelijk. Ze 

ging meteen in actie. Ze stelde haar doelen en die doelen waren niet mis. Ze wilde de 

grootste Nederlandstalige artiesten, kankerpatiëntjes en artsen die invulling aan het 

concert moesten geven. En natuurlijk een behoorlijk streefbedrag wat opgehaald moest 

worden. 

Maar Douwina kwam er al snel achter dat die doelen niet allemaal realistisch waren. Ze 

moest, als ze het concert enige kans wilden geven, de doelen bijstellen. Zo werden haar 

beste vrienden ingeschakeld. Jolanda Nauta, Eelkje Woudstra en Sjoukje Baarda. Met z‟n 

vieren was het mogelijk om het vele werk te verzetten. Elke woensdagavond was er een 

vergadering. Plannen werden besproken en taken werden verdeeld. Alhoewel dat taken 

verdelen best nog lastig was. Niet iedereen had de moed om via de telefoon artiesten, 

sponsoren en andere nodige contacten te woord te staan. Even dreigde het ook mis te 

gaan. De verantwoording en het nakomen van afspraken bleek soms lastig. Maar toen de 

datum van 30 augustus dichterbij kwam, hebben ze allemaal de schouders er onder 

gezet. Toen was het eindelijk zover: de dag van het concert. De dames stonden stijf van 

de zenuwen. Hoe zou het concert verlopen? De voorverkoop liet magere cijfers zien, 

maar dat hoefde niets te betekenen. Maar toen uiteindelijk er maar 112 bezoekers 

kwamen voelde dat in eerste instantie aan als een teleurstelling. Gelukkig hebben ze 

tijdens het concert een enorme steun gehad van hun presentator: Lex Timmerman van 

Holland FM. Hij had de juiste contacten en wist in te springen op momenten wanneer dat 

nodig was. Liever hadden ze meer mensen dat goede gevoel van saamhorigheid en 

respect laten beleven. Dat gevoel waar Douwina tijdens die andere concerten zo 

enthousiast door was geworden. Mede door de stimulerende woorden van het thuisfront 

werden ze gedurende de avond weer enthousiast gemaakt. Trots waren hun ouders al 

voordat de avond was begonnen. Hun dochters, nog jong en onervaren, waren in actie 

gekomen voor een goed doel. Ze motiveerden de meiden. Want het wel of niet slagen 

van een avond moesten ze niet af laten hangen van mensen die niet waren gekomen, 

maar juist van de mensen die er wel waren. Zo konden ze tegen het einde van de avond 

ook zelf genieten. De opbrengst van deze avond was super: 4500 euro voor de stichting 

KIKA en voor de dames een dosis ervaring om u tegen te zeggen. Wie weet gebruiken ze 

deze ervaring nog een keer en kunnen we in Berlikum wederom genieten van een 

benefietconcert te bate van KIKA. Dan komt u toch ook?? 

Jeanet Terpstra 

 

***** 

 

 

 



 
 

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 Dout de Boer-Clowting 

 

Ze is druk in de weer om het 75 jarig jubileum van de gymnastiekvereniging 

Berlikum te organiseren maar weet ook dat ze in mei 2010 afscheid zal nemen 

van het bestuur van de gymnastiekvereniging Berlikum. Dit afscheid is erg 

bijzonder. Dout de Boer-Clowting is namelijk al veertig jaar als secretaris aan 

het bestuur verbonden. Toen ze samen met haar man, Siebren, in 1962, in Berlikum 

kwam wonen was ze actief bij de Chr. Gymnastiekvereniging Dindua van Harlingen. Toen 

in 1964 hun dochter Jolanda, werd geboren besloot ze om naar de gymnastiekvereniging 

in Berlikum over te stappen. Eerst als actief sportend lid. Later in 1969 kwam ze in het 

bestuur. Ze kreeg toen de taak als secretaris. Voor haar was dat geen probleem omdat 

ze altijd als administratief medewerkster gewerkt had. Ze vond het heerlijk om naast de 

zorg voor de kinderen iets voor de samenleving te kunnen doen. Het turnen was voor 

haar de sport. Ze wist dit ook op hun drie kinderen, Jolanda, Dirk-Jan en Marc, over te 

brengen. Ze werden alle drie enthousiaste leden. Ze waren ook actief als 

gymnastiekjuf/meester. Ze gaven op zaterdag les aan de jongste leden van de 

vereniging. Lesgeven was niet iets wat Dout aantrok. Zij ging zich toeleggen op het 

jureren tijdens wedstrijden. Eerst op regionaal gebied. Maar al snel sloeg ze haar 

vleugels uit en ging zeer actief jureren op landelijk niveau. Samen met een vriendin, Jelly 

van der Plaats uit Harlingen, reizen ze nu na 22 jaar, nog steeds door het hele land. In 

het seizoen zijn ze elk weekeinde op pad. Van het een komt het ander. Er komt een 

nieuw turnonderdeel: groepsspringen. Dout gaat zich toeleggen op het groepsspringen 

en wordt jurylid en wedstrijdleider. Om dit goed te kunnen doen moet men beschikken 



over talenten op het gebied van organisatie en leiderschap. En dat zijn ook de talenten 

die Dout heeft, en ook erg fijn vindt om te gebruiken. Het verwerken van de 

inschrijvingen, maken van het wedstrijdschema en het regelen van juryleden gaat haar 

dan ook gemakkelijk af. Ze is wedstrijdsecretaris van de productgroep springen van de 

KNGU en doet dit al 15 jaar. Eén keer per maand reist ze af naar Beekbergen, waar altijd 

de vergaderingen plaats vinden. Als ze dan toch een min puntje binnen haar taken aan 

moet geven dan heeft het met die vergaderingen te maken. De reis naar Beekbergen is 

zeker twee uren. Die lange autoritten vindt ze, vooral in de winter, zwaar. In februari zal 

ze haar laatste springwedstrijd op landelijk niveau te Vriezenveen organiseren. Dan stopt 

ze daarmee. Voor de gymnastiekvereniging Berlikum staat het afscheid gepland in mei. 

Dan worden er altijd onderlinge wedstrijden georganiseerd. Na afloop van deze middag, 

na de prijsuitreiking, wil Dout graag afscheid nemen. Dat is een mooi moment, zo tussen 

de leden van de vereniging. Ze heeft in deze periode natuurlijk erg veel contacten 

opgebouwd. Zowel landelijk als regionaal. Die contacten zijn altijd een drijfveer geweest 

om actief betrokken te blijven binnen de wereld van de turnsport. Dat Dout op meerdere 

fronten zich actief als vrijwilligster heeft ingezet bewijst het feit dat ze in 2000 geridderd 

is in de Orde van Oranje-Nassau. Ze zat toen ter tijd in 10 verschillende besturen. Dan is 

haar doel om iets voor de samenleving te willen betekenen goed geslaagd. 

Samen met de jubileumwerkgroep haar laatste jubileum organiseren voor de 

gymnastiekvereniging Berlikum heeft op dit moment Dout haar prioriteit. Het zal 

namelijk plaats vinden op zaterdag 10 oktober 2009. En zo in de laatste weken is het tijd 

voor de bekende puntjes op de i. Wat zorgt voor de nodige actie en werkzaamheden. Als 

alles achter de rug is heeft ze alle tijd om heerlijk op Ameland te zijn. Daar voelt ze zich 

helemaal op haar gemak en geniet ze van elke dag. Ook haar 9 kleinkinderen geven haar 

veel plezier. Dat ze daar straks vaker van wil genieten dat staat vast. En de wereld van 

het turnen worden goede herinneringen waar ze met zeer veel plezier op terug kan 

kijken. 

Jeanet Terpstra 

 

***** 

 

 
 

Jisse Kemper clubkaatser van het jaar van de Kaatsvereniging Berlikum 

Een lang en succesvol kaatsseizoen werd op 28 augustus jl. afgesloten met de slotdag 

voor de jeugd. Een team van vrijwilligers leidde de enthousiaste jongelingen langs een 

gevarieerd spelletjescircuit, waarna het kaatsfestijn uiteindelijk werd afgesloten met de 

finales van het bankkaatsen. Toch verliep de slotdag met de nodige hindernissen toen 

donkere wolken zich samenpakten boven Berlikum en het nodig bleek het draaiboek hier 



en daar aan te passen. Waar weer-amateur  Piet Paulusma zich nog al eens te buiten 

gaat aan optimistische weersfrivoliteiten liet de buienradar er geen twijfel over bestaan 

dat er zwaar weer op komst was. Gelukkig boden voetbalkantine en het clubgebouw van 

de kaatsvereniging een welkom onderdak en toen de buien en het onweer overgedreven 

waren konden de activiteiten gelukkig  worden voortgezet. Naast de spel en sport 

ingrediënten deze middag en avond werden ook de prijzen van het competitie kaatsen 

uitgedeeld. Deze prijzen in de vorm van kolossale bokalen, die in de prijzenkast van een 

club als Manchester United niet zouden misstaan,  bewezen dat de KV Berlikum niet 

onderhevig is aan welke recessie dan ook. De mooiste prijs was echter voor jeugdkaatser 

Jisse Kemper die uitverkozen werd tot clubkaatser van het jaar. Een prestigieuze titel en 

een stimulans voor Jisse om ook het volgende seizoen weer mooie prestaties neer te 

zetten. 

De twaalfjarige Jisse Kemper was dan ook bijzonder in zijn nopjes met deze mooie prijs 

en de  begeleidende woorden van Tsjerk Kooistra. “Ik bin der fansels hiel bliid mei. Ik ha 

it hiele jier fuort te keatsen wêst en ek in protte priizen wûn dit jier. Mei nammen troch 

in soad te keatsen en in protte te trainen bin ik wol better wurden.” Met name de 

trainingen van Auke van der Graaf brachten de opslag van Jisse op een hoger plan. “Ik 

hie no folle mear “loop” yn de ballen. Oars siet der net genôch  gang yn”, maar ook de 

zaaltrainingen in de winter van Jan Volbeda wierpen hun vruchten af. Daarbij opgeteld 

nog eens de partuur training door Tsjerk Kooistra en het competitie en KNKB kaatsen en 

het mag duidelijk zijn dat de kaatswant bijna onafgebroken om de hand was gewikkeld. 

Jisse Kemper is dan ook een echte liefhebber van het kaatsspelletje en al die 

trainingsuren en wedstrijden zijn dan voor hem geen grote opgave. “As ik kieze moat 

tusken fuotbaljen (Jisse voetbalt in de D1 van Berlikum) en keatsen, dan gean ik foar de 

keatsbal. Ik fyn it in prachtich spultsje om te dwaan.” Volgend seizoen wordt de lat weer 

wat hoger gelegd bij de schooljongens categorie. Een nieuwe klasse en uitdaging om ook 

op dit niveau mee te draaien. Een vrije formatie partuur heeft Jisse alvast met Johannes 

Jouke Gietema en Gerrit Winkel, ook twee eerste jaar schooljongens. Jisse zijn favoriet 

stek is het plekje achterin het perk maar ook de opslag is geen probleem. Een allround 

kaatser dus en een atletische sportman met ambities en duidelijke doelen voor de 

komende jaren. “Dit jier earst mar goed meidraaie yn de nije klasse en hooplik 

selekteard wurde foar de Bûnspartij kommend jier. En yn de fjierdere  takomst de freule 

en fansels as haadklasser de PC winne. Ik bin as keatser ek wat rêsticher yn it fjild 

wurden. Eartiids koe ik my gau drok meitsje om yn ferkearde bal as beslissing fan de 

skiedsrjochter.” Kortom een mooi scenario ligt al voorhanden voor het vervolg van zijn 

kaatsloopbaan. Momenteel is het weer even het voetbal wat de boventoon voert, maar 

zodra het nieuwe kaatsseizoen er weer aan zit te komen begint het bij Jisse alweer te 

kriebelen.  In totaal elf kransen sieren de voorgevel van het huis in de Buorren (en één 

buiten mededinging van moeder Katherina aan de voordeur) , waarvan acht op het conto 

van Jisse. Naast al die sporten is er voor Jisse nog een liefhebberij die voor een 

twaalfjarige jongen niet alledaags is, namelijk toneelspelen. Acteren en daarbij mooie 

rollen vertolken is dan zijn droom . “Elts syn rol” kan alvast over enkele jaren een plekje 

voor Jisse vrijmaken op de titelrol.  Als acteur op de planken en als  kaatser op het veld, 

beide keren voor Jisse het mooist denkbare podium om zich op te bewegen.                                                                                           

JAN J. 

 

***** 

 



 
 

Boeiende middag over de geschiedenis van Kleaster Anjum en bezoek aan 

natuurgebied 

De Plaatselijke Commissie Wier organiseerde in het kader van Tsjerkepaed een  

beamerpresentatie over de geschiedenis van Kleaster Anjum. Arend Douma (voorheen 

woonachtig in Kleaster Anjum) wist de aanwezigen op zaterdagmiddag 29 augustus een 

uur te boeien door woord en beeld over de rijke geschiedenis van Kleaster Anjum. Onder 

de  

bezoekers waren o.a. ook bewoners uit Anjum (bij Dokkum) gekomen. Zij wouden weten 

of er ook een link bestond tussen Anjum en Kleaster Anjum. Douma weet te melden dat 

er geen samenhang is tussen beide namen. Op een tekening van 1545 is te zien dat het 

klooster strategisch goed gelegen was aan It Wiid. Het klooster was gebouwd op een 5 

meter hoge terp van circa 4 hectare en er omheen lag 700 hectare grond. De helft was 

direct gelegen rondom het klooster, de andere helft in de buitengebieden. Het klooster 

stond in die tijd goed bekend. In Berlikum heeft ook ooit een klooster gestaan, maar dat 

heeft niet langer geduurd dan 7 jaar. Volgens Douma hadden de Hemmema‟s het 

klooster van Berlikum in hun bezit, zij hadden onderling veel ruzie en daarmee werd ook 

het klooster al na 7 jaar beëindigd.  

 

In 1256 werd het klooster opgericht volgens de leefregels van de bekende bisschop 

Augustinus. De stichting die in 1256 werd opgericht werd mogelijk gemaakt door steun 

van vooraanstaande families en bevriende relaties. In 1580 kwam het klooster in handen 

van de Provinciale Staten. Door de oorlog met Spanje en de opkomst van het 

protestantisme kwam er een einde aan het voortbestaan van het klooster. Kort daarna is 

het klooster gesloopt. De beelden tonen aan dat Kleaster Anjum een rijke historie heeft. 

Veel vondsten zijn gedaan uit die tijd zoals munten en unieke tegels. In 1999 vond 

Douwe Wiersma een oud inktpotje. Ook gaan er vele versies rondom „de gouden bel‟, 

gevonden in Kleaster Anjum door Cees Hiemstra. De bewoners hebben deze bel laten 

bekijken door „Tussen Kunst & Kits‟ en door archeologen van het Fries Museum. Voor de 

bewoners van Kleaster Anjum was één ding vooraf al duidelijk: dit is dè bel waar men al 

lang naar zocht en natuurlijk van echt goud! In 2006 is het 750-jarig bestaan van 



Kleaster Anjum gevierd o.a. door een reüniedag waar alle (vroegere) bewoners met 

paard en wagen in authentieke kleding door „It Kleaster‟      

reden.  

 

Dat was voor de Plaatselijke Commissie Wier ook een reden om de paarden en wagen 

van Siem Hofman voor Tsjerkepaed te vragen voor een rondleiding in het natuurgebied 

aan de Kouweweg. De gasten konden daarna plaatsnemen op stropakken en  kregen een 

korte uitleg van Anton Sevenster over het ontstaan van dit natuurgebied waar o.a. veel 

verschillende vogels zijn. Het gebied aan de Kouweweg is in de jaren ‟90 uitgegraven en 

er ontstond toen een klein watergebied. De klei werd toen met vrachtwagens vervoerd 

naar vrachtschepen in Dronrijp. Jammer dat de vogelkijkhut kortgeleden vanwege 

houtrot door Staatsbosbeheer is weggehaald. Iedereen kon genieten van dit prachtige 

gebied waar je anders niet mag komen.  

Siem Hofman weet de paarden goed te geleiden door het natuurgebied van 

Staatsbosbeheer. 

Na afloop kregen de aanwezige gasten nog een kopje koffie en gebak aangeboden. 

Tsjerkepaed in Wier wordt hiermee op 29 augustus gezellig afgesloten. 

Hieke Osinga-Greidanus 

 

***** 

 

 
 



 
 

Feestelijke opening Berlinga State 

Op woensdag 2 september om 14.00 uur was het dan zover: de opening van Berlinga 

State. 

Alle appartementen zijn inmiddels bewoond vanaf eind mei en op deze feestelijke dag 

vond 

de opening plaats. Mevrouw Van Vaals en mevrouw Van der Graaf mochten de nieuwe 

naam onthullen. De beide bewoners mochten in drie gedeeltes de naam onthullen. Nog 

even verscheen de oude naam „Berlingahiem‟, maar vlak daarna hadden de beide dames 

de touwtjes nog stevig in handen om na het aftellen van het publiek uiteindelijk de naam 

„Berlinga State‟ te onthullen. Na de openingsceremonie werd iedereen in de gelegenheid 

gesteld om de appartementen van mevrouw Van der Graaf en mevrouw Schiphof te 

bekijken. Ook werd het zorgsteunpunt van Palet opengesteld voor publiek. Berlinga State 

is een waardige voorziening voor de ouderen in ons dorp e.o. en een prachtig gebouw 

van Wonen Noordwest Friesland midden in Berlikum. De foto‟s geven een beeld van de 

openingsceremonie. Meer foto‟s kunt u bekijken op onze dorpswebsite 

www.berlikum.com op woensdag 2 september. 

Hieke Osinga-Greidanus 

 

***** 

 

Opening Vrijwilligerscentrale Menaldumadeel  

In het Groene Kruisgebouw, Sportleane 7 te Berlikum wordt op donderdag 24 

september om 15.00 uur de Vrijwilligerscentrale Menaldumadeel geopend. Op dit 

centrale punt worden vraag en aanbod van vrijwilligers op elkaar afgestemd. Mensen, 

verenigingen, stichtingen of andere instanties kunnen zich melden als vrager naar een 

vrijwilliger of het aanbieden als vrijwilliger. De vrijwilligerscentrale die sinds maandag 17 

augustus van start is gegaan, wordt officieel geopend door wethouder Ineke Verdoner. 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Hieke Osinga-Greidanus 

 

***** 

http://www.berlikum.com/


 

Hoe breed wordt de Brede School Berlikum? 

In juni 2009 heeft wethouder Verdoner haar visie op de brede school Berlikum gegeven. 

Globaal zijn er een vijftal opties bekeken. Mevrouw Verdoner heeft aangegeven dat zij 

aan een minimale oplossing denkt. SBB heeft aangegeven dat zij begrip heeft voor de 

financiële situatie waarin de gemeente verkeert. Toch is SBB van mening dat uit het 

onderzoek blijkt dat niet alle mogelijkheden zijn onderzocht die uitzicht geven op een 

bredere opzet van de brede school, namelijk een multifunctioneel gebouw, waarin op 

allerlei gebied het bruisend hart van het dorp ligt. Hier hebben wij zes jaar lang samen 

met de gemeente allerlei onderzoek naar gedaan met als uitkomst dat in Berlikum aan 

een dergelijk gebouw grote behoefte is. Wij hebben van de raad tot 15 oktober de 

gelegenheid gekregen om met aanvullende voorstellen te komen. 

Begin augustus zijn wij begonnen met een intensieve inventarisatie van de wensen en 

financiële mogelijkheden bij de diverse participanten. Dit zijn er totaal 19. Wij hebben nu 

alle inventarisaties rond. Alle participanten hebben aangegeven dat zij onder bepaalde 

condities willen deelnemen, diverse verenigingen hebben aangegeven dat hun 

voortbestaan er mee gemoeid is. Genoemd mag worden de zeer positieve houding van 

beide scholen.  

Aan de hand van de inventarisaties gaat een deskundig bureau aan de slag. Zij zullen 

met ideeën komen die vervolgens weer met de participanten zullen worden besproken. 

Vervolgens zal er een presentatie voor het gehele dorp worden gehouden. 

We hopen voor 15 oktober de gemeente een goed alternatief te kunnen aanbieden.  

Initiatiefgroep Brede School 

 

***** 

 

 
 

Bij de vleugel zingen 



Afgelopen zondag 6 september is in de Doopsgezinde kerk een vleugel in 

gebruik genomen door onze vaste organist Tjeerd Lont. Anders dan men 

gewend was niet het vertrouwde geluid van ons Van Dam orgel maar 

pianoklanken! Genoemd orgel is overigens aan restauratie toe, de windlade is 

behoorlijk lek, waardoor het orgel nogal last heeft van “ademnood”. We zullen 

nog enige jaren geduld moeten hebben voor ons orgel aan de beurt komt 

voor restauratie.  

Intussen kan de Doopsgezinde gemeente zich meer dan redden met deze 

vleugel. Niet alleen een aanwinst voor de begeleiding van de gemeentezang, 

zoals de kerkgangers en luisteraars van radio Eenhoorn al konden horen, 

maar meer! Je kunt denken aan begeleiding van allerlei koren, van solisten, 

optredens van pianisten, leerlingenconcerten en noem maar op. 

Mogelijkheden te over en de Vermaning heeft, zoals bekend, een mooie 

akoestiek. De heer Tjeerd Lont is dan ook zeer ingenomen met deze vleugel, 

hij was nauw betrokken bij de verwerving van het instrument, geleverd door 

de firma Mobach te Dronrijp. De Berlikumse vermaning: daar zit steeds meer 

muziek in! 

Bernard Posthumus 

 

***** 

 

Collecteweek Prinses Beatrixfonds 

In de week van 12 t/m 19 september zal het Prinses Beatrixfonds weer collecteren 

in Berlikum en Wier. Het geld is bedoeld voor mensen met een spierziekte of 

bewegingsstoornis. Daarnaast wordt wetenschappelijk onderzoek gefinancierd. 

Ook het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten en hun familie wordt 

door het Prinses Beatrixfonds betaald. Alvast bedankt voor uw gift aan de collectant. 

Hieke Osinga-Greidanus 

coördinator Berlikum/Wier 

 

***** 

 

Vrouwen van Nu, afdeling Menaldumadeel houdt inloopavond 

Vrouwen van Nu, afdeling Menaldumadeel verwelkomt ook graag leden uit Berlikum in 

haar midden en nodigt belangstellenden dan ook hartelijk uit voor de inloopavond, die 

woensdag 16 september wordt gehouden in dorpshuis Nij Franjum in Marssum. 

Cursussen, leesclub, lezingen, workshops en dergelijke zijn items waarmee de dames 

zich bezighouden. 

Meer informatie is te vinden op de website, 

http://www.vrouwenvannumenaldumadeel.nl.  

 

***** 

 

Ouderenadviseur Menaldumadeel 

 Als oudere wilt u tegenwoordig zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Het liefst in 

uw eigen woonomgeving, als dat mogelijk is. De dienst- en hulpverlening wordt echter 

steeds ingewikkelder en daarom kunt u soms wel wat hulp gebruiken. Het is dan prettig 

dat u bij een persoon terecht kunt met al uw vragen over zorg, wonen, financiën en 

welzijn. Die persoon is Tjik Flameling, ouderenadviseur in de gemeente Menaldumadeel. 

Welke onderwerpen kunnen dit zijn? 

Wmo voorzieningen: aanvragen van huishoudelijke hulp, woon, vervoer en 

rolstoelvoorzieningen; Sociale voorzieningen van de gemeente: minimaregelingen, 

bijzondere bijstand, kwijtschelding aanvragen; Huur-en Zorgtoeslag; 

Maaltijdvoorzieningen; Personenalarmering; Informatie over wonen in een 

woonzorgcentrum; Persoonsgebonden Budget; Administratie en veel andere zaken. 

 



De dienstverlening van de ouderenadviseur is laagdrempelig. U kunt Tjik bezoeken of zij 

komt op uw verzoek bij u langs. Zo kan zij u bijvoorbeeld helpen bij het invullen van 

formulierenvoor het aanvragen van verschillende diensten en voorzieningen.  De 

ouderenadviseur is onafhankelijk en de dienstverlening die zij levert kost u niets.  

 

Hoe kunt u de ouderenadviseur bereiken? 

Op dinsdag en donderdag van 8.00-9.30 uur en van 13.00-14.30 uur kunt u telefonisch 

een afspraak maken of langskomen.  

Telefoon: 0518-460805; E-mail: t.flameling@welzijnmiddelsee.nl; Groene Kruisgebouw 

Sportleane 7; 9041 EC Berlikum 

U kunt deze informatie ook nalezen op www.berlikum.com onder het menu „zorg en 

welzijn‟. 

 

***** 

 

 
 

Die Twa opnieuw in de mega top 100 

Jacob & Jacob, oftewel het duo Die Twa staat opnieuw in de mega top 100, deze 

keer met de hit „Famke fan myn dreamen‟. Een nieuwe Friese, veelbelovende act van de 

beide heren. Proficiat. 

 

***** 

 

Kofjemoarn Berltsum 

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

voor 55-plussers. Deze keer op woensdag 30 september, in Berlinga State. 

Medewerkers van het steunpunt vertellen dan een en ander over Palet en de dagopvang 

en mogelijke andere activiteiten van het steunpunt. De kofjemoarn is van 10.00-11.30 

uur en de kosten bedragen € 1,00 per persoon. Uiteraard is er tussendoor volop 

gelegenheid bij te praten met de andere koffiedrinkers. 

De volgende ochtenden zijn 28 oktober, 25 november en 16 december. 

mailto:t.flameling@welzijnmiddelsee.nl
http://www.berlikum.com/


Als u leuke suggesties heeft met betrekking tot de invulling, kunt u altijd contact 

opnemen met ondergetekende, ouderenwerker St. Welzijn Middelsee – Menaldumadeel.  

Tel: 0518-460805. 

Sieta Kuipers, Ouderenwerker Menaldumadeel 

 

***** 

 

Kinderkoor Berlissimo weer van start 

Onze motto is: samen zingen in een gezellige sfeer geeft ontspanning en plezier. Wil jij 

ook met veel plezier zingen? Kom dan ook  meezingen! Wij oefenen elke dinsdag van 

16:45 tot 17:30 in de Vermaningstraat te Berlikum (gebouwtje achter de Doopsgezinde 

kerk). 

Voor meer informatie kunt u bellen met: Astrid de Vries, tel:06-11177851. 

 

***** 

 

Activiteiten van café De Poarte  

De vakanties zijn weer voorbij en de dagen korten. Het is daarom weer tijd geworden 

voor het maandelijks klaverjassen in Café De Poarte. 

De eerste wedstrijd van dit seizoen zal starten op vrijdag 25 september aanstaande. 

Nieuw dit seizoen is, dat er naast de uitslag van een avond, ook een totaalstand zal 

worden bijgehouden. Degene met het meeste aantal totaalpunten, gerekend over het 

aanstaande seizoen, kan aan het einde van het seizoen een aardige prijs verwachten. 

Waar die uit bestaat laten we nog in het midden, maar dat het iets bijzonders zal zijn, 

kunnen jullie gerust aannemen. Opgave kan zoals bekend direct aan de bar van het Café, 

maar bellen kan natuurlijk ook. Het telefoonnummer waarop jullie je kunnen opgeven is 

(0518)-462268. We zullen zoveel als mogelijk elke laatste vrijdag van de maand, een 

wedstrijd organiseren. Aanvang van alle avonden is om 20.00 uur. Alvast tot vrijdag 25 

september en veel kaartplezier toegewenst. 

De activiteiten commissie van Café De Poarte, Berlikum 

 

***** 

 

 
 

Foto expositie: Oog hebben voor… 

Fotografie: Harry van Bijnen 

Na omzwervingen van Zuid-Holland via het Brabantse land, settelde Harry van Bijnen 

zich in 2006 in Ried. Van Bijnen is fotograaf, in de eerste plaats richt hij zich op de 

natuur, maar daarnaast laat hij zich niet afschrikken door andere onderwerpen als 

architectuur, avond- en modelfotografie. Constant is hij bezig met het verbreden van zijn 

horizon, door het lezen van tijdschriften, kranten, bezoeken van tentoonstellingen en 

overleg met collega-fotografen. Zo heeft hij sinds 1980 een schat aan ervaring opgedaan 



en is zijn verzameling door de loop van de tijd fors uitgebreid. Af en toe neemt hij deel 

aan lokale en/of regionale fotowedstrijden, niet altijd zonder succes. Harry van Bijnen 

nodigt u graag uit voor zijn foto-expositie in kleur en in zwart/wit, die gehouden wordt 

aan de Dr. Vitus Ringerstraat 17 in Ried, zaterdag 3 oktober van 13.00-17.00 uur en 

zondag 4 oktober van 11.00-17.30 uur.  

 

***** 

 

Fittest in Menaldumadeel 

Het breedtesportproject GO-4 Sport organiseert binnenkort een fittest voor 55-plussers 

uit de gemeente Menaldumadeel. Deze fittest wordt gehouden op woensdag 21 

oktober van 13.00 tot 19.00 uur op sportcomplex Schatzenburg (Menaldum). 

GO-4 Sport organiseert deze fittest in samenwerking met de provinciale sportraad SPORT 

Fryslân, Stichting Welzijn Middelsee en Thuiszorg Het Friese Land. 

Nieuw dit jaar is dat er op 21 oktober een aparte fittest georganiseerd wordt voor 

mensen van 18 tot 76 jaar met een chronische aandoening of lichamelijke beperking. Uit 

onderzoek van GO-4 Sport is namelijk gebleken dat veel mensen met een chronische 

aandoening of lichamelijke beperking graag willen sporten of bewegen, maar niet precies 

weten wat er mogelijk is. Door deel te nemen aan deze fittest krijgen mensen met een 

chronische aandoening of lichamelijke beperking niet alleen inzicht in hun fitheid, maar 

ook advies over de mogelijkheden die er voor hen zijn om te bewegen. 

Alle 55-plussers en mensen met een chronische aandoening of lichamelijke beperking uit 

Menaldumadeel ontvangen begin september een uitnodiging om deel te nemen aan deze 

fittest. Ook mensen met een chronische aandoening of lichamelijke beperking uit een van 

de andere Middelsee gemeenten zijn uitgenodigd om deel te nemen. Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met GO-4 Sport (tel. 058 257 66 47). U doet toch 

ook mee op 21 oktober? 

 

***** 

 

 

 
 



Rechts heeft voorrang 

Op de vernieuwde kruispunten Gernierswei/Kleasterdyk en Gernierswei/Koekoeksleane is 

sprake van een gewijzigde verkeerssituatie. Ten opzichte van eerder heeft het verkeer 

van rechts nu altijd voorrang. Door een flauwe bocht wordt het verkeer naar het 

kruispunt geleid.  

Onduidelijkheid bestaat nog wel over de geplaatste voetgangersborden langs de 

Kleasterdyk over de Gernierswei en over het fietsverbod van Berlikum naar Menaldum 

over de Gernierswei. Dorpsbewoners waren in de veronderstelling dat er een fietspad zou 

komen evenwijdig aan de Gernierswei en dat de oversteek Gernierswei ook bedoeld was 

voor fietsers, dit in verband met de veiligheid. Nu kan er een situatie ontstaan dat een 

wachtende fietser snel een veilig heenkomen moet zoeken als twee grote vrachtauto‟s of 

busverkeer elkaar op de smalle kruising passeren. Veel dorpsbewoners schatten dit in als 

een gevaarlijke situatie. Bauke Wiersma van Stichting Berlikumer Belangen neemt dit 

punt ter bespreking mee.  

 

***** 

 

 

 

Nieuws van het Documentatiecentrum en historisch archief Berlikum e.o. 

We zijn ontzettend blij dat u als donateur ook dit jaar ons weer hebt willen steunen met 

uw donatie. Zonder uw geld heeft het documentatiecentrum geen toekomst. We hopen 

dan ook dat u ons binnenkort eens bezoekt in de Vermaningstrjitte 3, dan kunnen we 

laten zien wat we met uw geld doen. 

Het is ook bijzonder fijn dat dorpsbewoners ons verrassen met een extra schenking. Zo 

mochten we een gift van  €50,-- en van €25,-- euro ontvangen. We hopen dat de 

mensen die ons toegezegd hebben hun donatie zelf per bank over te zullen maken, maar 

dit nog niet gedaan hebben, alsnog doen. Dat scheelt ons heel veel werk in de toch al 

krappe bezetting. 

  

We gaan al weer richting de herfst. Tijd om binnenkort de kachel weer op zijn plaats te 

zetten. Tenminste zo ging dat vroeger. De kachel heeft nu een vaste plaats gekregen. 

Tegenwoordig is het slechts nog af en toe de zolder maar weer eens opruimen. En als u 

dan toch aan het rommelen bent, komt u misschien ook nog wel wat voor u  nutteloze 

dingen tegen. Maar die kunnen voor ons juist heel interessant zijn. Daarom nog maar 

eens het verzoek: hebt u spullen over Berlikum en omgeving en u wilt het weggooien, 

doneer het dan a.u.b. aan ons. 

Voor het „identificeren‟ van Berltsumers kunnen we nog wel hulp gebruiken. Er zijn nog 

ontzettend veel foto‟s van personen zonder naam. Wat zou het mooi zijn als die weer 

met naam in de archieven bewaard kunnen blijven.  

We kunnen trouwens ook voor veel andere werkzaamheden nog wel wat hulp gebruiken. 

Kom daarom gerust eens vrijblijvend langs op de donderdagavonden. 

 

***** 

 



 
 

Nieuwe Salon Francy aan de Wiersterdyk houdt open dagen 

De afgelopen periode is er hard gewerkt aan de nieuwe schoonheidssalon Francy, aan de 

Wiersterdyk 13, waar Sylvia Wissman-Verhaart de behandelingen uitvoert. Op 10 juli 

2009 is ze getrouwd met Theo Wissman, die ze vorig jaar ontmoette. Dit had grote 

gevolgen voor haar Salon Francy in Dokkum, want medio september 2009 wordt deze 

naar Berlikum verhuisd. Vanaf 1987 runde ze in Dokkum deze schoonheidssalon en nu 

wordt de nog uitgebreidere salon voor Health and Beauty naar de Wiersterdyk in 

Berlikum verplaatst. Op 1, 2 en 3 oktober worden de open dagen gehouden, waarbij u 

van harte uitgenodigd wordt. 

 

De grote salon is gelijkvloers en voorzien van vloerverwarming. De gehele ruimte is zeer 

toegankelijk voor klanten die slecht ter been zijn en rolstoel-/rollator vriendelijk. De 

salon is ruim opgezet. De schoonheidssalon komt apart van de nagelstudio voor het 

manicure en kunstnagels en de pedicure krijgt ook een eigen ruimte. De nieuwe sauna 

(traditioneel/infra-rood) heeft een fijne relaxhoek met een eigen douche, jacuzzi, toilet 

en ruime kasten voor de kleding. De ingebouwde lichttherapie verhoogt de sfeer in deze 

ruimte. Ook aan de wachtruimte is veel aandacht besteed qua uitvoering en sfeer. 

Cliënten kunnen er koffie en thee nuttigen. 

 

Salon Francy kunt u bereiken op 0518-841016 of 06-22519065. Op 1, 2 en 3 oktober 

van 15.00-19.00 uur worden de deuren geopend voor het publiek. Sylvia en Theo 

verwelkomen 

u om de nieuwe Salon Francy te bekijken. Sylvia viert op 1 oktober 2009 ook het feit dat 

ze al 22 jaar haar vakmanschap uitoefent. Dubbel feest dus.  

Tot ziens in Salon Francy ! 

Hieke Osinga-Greidanus 

 

***** 

 

Receptie gymnastiekvereniging Berlikum bij 75 jarig jubileum 



Ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum van de gymnastiekvereniging, dat 10 oktober 

2009 gevierd wordt, houdt de vereniging die datum een jubileumreceptie van 15.00-

17.00 uur met aansluitend een broodmaaltijd in 't Centrum. De receptie en broodmaaltijd 

zijn bedoeld voor belangstellenden, (voormalig) bestuurders, leiding en leden. De kosten 

hiervoor bedragen € 15.00 p.p. U kunt zich hiervoor opgeven bij: D.C. de Boer-Clowting, 

Túnboustrjitte 32 te Berlikum. tel. 05186-461463.  

Het bedrag kan worden overgemaakt op onze bankrekening bij de Frieslandbank, 

rekening nr. 29.38.72.260 te Berlikum (met vermelding van broodmaaltijd). ‟s Avonds is 

er een gymnastiekuitvoering in het dorpshuis ‟t Heechhout , te Berlikum, aanvang 19.30 

uur. 

 

***** 

 

Gezocht 

Altijd al iets van vrijwilligerswerk willen doen? Berlinga State zoekt vrijwilligers voor de 

dinsdagochtend of -middag ter ondersteuning van de dagopvang. Gegadigden kunnen 

voor meer informatie en of opgave bellen naar 0518-461465 (op maandag, dinsdag of 

donderdag) 

 

***** 

 

Nieuwe straatnamen in Berlikum vastgesteld 

In Berlikum wordt binnenkort gestart met de aanleg van het plan De Pôlle. Er is door 

Stichting Berlikumer Belangen een voorstel gedaan met de straatnamen „De Pream‟ en 

„De Snik‟. Het college van Burgemeester en wethouders heeft op 18 augustus 2009 dit 

voorstel vastgesteld. De straatnamen zijn door SBB gekozen omdat dit uitbreidingsplan 

vroeger een onderdeel was van de varende veiling. Dit gegeven is aangegrepen om de 

straatnamen te zoeken in historische scheepsnamen. De schepen „De Snik‟ en „De Pream‟ 

hebben daadwerkelijk een rol bespeeld bij het vervoer van aardappelen en groenten 

vanaf de veiling. 

(bron Ynformaasje gemeente Menaldumadeel, nr. 16 2009). 

 

***** 

 

Sportclub Berlikum zoekt voetballende dames en een leider 

De dames/meisjes van SC Berlikum verwelkomen graag voetbalminnende 

medespeelsters in hun midden. Daarnaast is de club op zoek naar een leider voor de 

Dames 2. Wie belangstelling heeft kan op maandag- of woensdagavond vrijblijvend 

komen kijken bij of meedoen met een training. Voor meer informatie 0518-841879 of 

scbdames@live.nl. 

 

***** 

 

Mannenkoor 'Sjongendewiis' zoekt leden 

Na een mooie zomer begint het bij velen weer te kriebelen. Zo ook bij ons mannen, leden 

van het mannenkoor 'Sjongendewiis' uit Berlikum. Wij zijn weer vol goede moed aan een 

nieuw zangseizoen begonnen. Ons koor bestaat uit een 30-tal enthousiaste amateurs. 

We zingen onder de bezielende leiding van Jan Hoogterp uit Berlikum. Op ons repertoire 

staan vooral geestelijke liederen(Fries, Nederlands en Engels), maar ook andere liederen 

worden gezongen. En net als veel koren hebben wij een tekort aan zangers. Vooral de 

eerste tenoren zijn dun bezaaid en kunnen wel wat versterking gebruiken. Bovendien is 

zingen goed voor je 'brains'. Je traint je geheugen, je leert teksten al zingend aan, het 

bevordert de concentratie, het zet even de zorgen opzij en ritme en melodie stimuleren 

de denkfuncties. Het is tevens goed voor je 'body' (ademtechniek, adembeheersing ). 

Maar bovenal is zingen goed voor je clubgevoel: samen zingen, samen een concert 

geven, samen muziek maken, samen alles doen wat goed is voor je club! Kortom: 

zingen, daar knap je van op. Bent u geïnteresseerd? Kom gewoon eens kijken en 

mailto:scbdames@live.nl


luisteren of zing, zonder verplichting, een paar repetitieavonden mee. Proef de sfeer op 

ons koor. Kost je niets. Levert wel een plezierige avond op! Ons mannenkoor is lid van de 

KNZB (Koninkl.Chr. Zangers Bond) en zo worden wij op een professionele manier 

ondersteund en kunnen we eventueel deelnemen aan leuke koorevenementen en 

festivals. 

U bent van harte welkom op woensdagavond om 19.30 uur in het gebouw 

achter de Doopsgezinde kerk aan de Vermaningsstrjitte 3 in Berlikum. 'Net 

stinne, d'r hinne !' 

Voorzitter: P.H. de Koe ( Tel. 0518-462096 ), Secretaris: W. Joostema( Tel.0518-462147  

 

***** 

 

 
 

Kaats reünie oud CFK-kaatsers succes 

Auke Miedema en Remco Prins namen het initiatief tot de reünie voor kaatsers in de 

categorie 14-16 jaar van de CFK, afgelopen zaterdag 5 september. 10 Parturen gaven 

acte de presence. Van hen zijn enkelen nog actief als kaatser, anderen hebben in meer 

dan 20 jaar geen bal aangeraakt. Na het kaatsen was er gelegenheid onder het genot 

van een hapje en een drankje gezellig na te kletsen. Auke Miedema liet na afloop weten 

dat ze een hele mooie dag hadden gehad. Dat het weer aanvankelijk niet goed leek, 

maar uiteindelijk toch nog prachtig werd en dat de nazit ook bijzonder geslaagd was. Een 

fijne dag dus, en ach, spier- en hoofdpijn gaan wel weer over.   

 

***** 

 

Happy Dance nu ook in Berlikum 

Wie dansen leuk vindt, kan zich hierin ook in ons dorp uitleven. Marieke Soepboer is 

namelijk gestart namelijk met danslessen, elke donderdagmiddag in de gymzaal.  

Groep I (4-6 jaar) van 15.45-16.30 uur; Groep II (6-9 jaar) van 16.30-17.30 uur) en 

Groep III (9-12 jaar) van 17.30 -18.30 uur. Je kunt gerust een keertje komen kijken. 

Voor meer informatie kun je juf Marieke bellen op 0630-405066 of kijken op 

www.happydance.nl.  



Wat is ‘Happy Dance’?  

De naam zegt het al, “Happy Dance” is een drie kwartier tot een uur leuk, gezellig en 

met veel plezier dansen waarbij de basis van jazzdance wordt aangeleerd. De lessen 

verschillen per week maar bestaan wel uit vaste onderdelen. Zo wordt altijd begonnen 

met een warming-up, die voor de kleine kinderen bestaat uit ritmische spelletjes. Zo 

leren ze de muziek aan  te voelen en ook op de maat mee te kunnen tellen. Daarna volgt 

een stukje basistechnieken en oefeningen om de lenigheid te bevorderen. Het derde 

onderdeel is stukjes choreografie, die om wordt gezet in een leuke dans.  

Voor jonge spingertjes-in-het-veld is Happy Dance een fijne inspanning!  

 

 


