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Efkes de sinnen fersette
7 januari 2011 Nieuwjaarsviering in dorpshuis ’t Heechhout
met theatergezelschap Teake v/d Meer, Griet Wiersma en Minze Dijksma
Na het grote succes van de theatershow “Skoft yn‟e tiid” van 2009 komt het
gezelschap Teake, Griet en Minze vrijdagavond 7 januari naar dorpshuis „t
Heechhout met hun splinternieuwe theatershow.
De show „Efkes de sinnen fersette‟ behoeft eigenlijk geen toelichting, de naam
zegt genoeg. Een avond geheel in het teken van humor, heerlijk meezingen,
magie en mysterie. De heerlijke herkenbare humor van de straat en de prachtige
typetjes van Teake van der Meer spreken voor zich en bezorgen een ieder weer
buikpijn van het lachen. Zangeres Griet Wiersma tekent natuurlijk weer voor de
muzikale vrolijke tint van dit programma, zoals men van haar is gewend. Met
haar eigen uit het leven gegrepen geschreven liedjes, die uitnodigen tot
meezingen en meedeinen, weet zij het publiek uitermate te boeien. Evenals in de
voorgaande voorstellingen levert Griet ook haar bijdrage als actrice in de
komische typetjes naast Teake. Maar ook alleen brengt zij hilarische schetsen ten
tonele. Minze Dijksma vult het geheel aan met zijn droge humor, prachtige
illusies en magische prestaties. Hij doet iedereen weer versteld staan van zijn
goochelkunsten Met deze Friese artiesten van topformaat belooft het een heerlijk
avondje „efkes de sinnen fersette‟ te worden. Zorg dat u deze heerlijk gezellige
avond niet mist!
Wanneer: vrijdagavond 7 jan. 2011; aanvang 20.00 uur; entree € 15,-.
Voorverkoop kaarten woensdag 29 december van 19.00-20.00 uur in ’t
Heechout en vanaf 15 december bij Kapsalon Gretina in de Bûterhoeke.
Wacht niet te lang, want vol is vol.

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 ons jonge
kaatstalent Harmke Siegersma.
Harmke Siegersma geeft door haar klinkende prestaties en gedrevenheid
aan dames en meisjeskaatsen in Berltsum grote impuls
Waar Berltsum als kaatsdorp in vroegere en lang vervlogen tijden furore maakte
bij het dameskaatsen in de hoogste klasse van de toenmalige CFK Bond, dit
onder andere in de personen van Annette Tuinenga-de Koe, Sita Kuipers-van der
Graaf en Durkje Nauta-Wassenaar, is er nu eindelijk weer een aanstormend
talent dat van zich doet spreken.
De 19 jarige Harmke Siegersma is in vlotte tred het laatste gedeelte aan het
bewandelen van het kaatstraject naar de hoofdklasse en dan ook vastbesloten
om de top te halen. De weg daarnaar toe heeft zij vorig jaar ingezet en Harmke
wil niets liever dan hier een goed vervolg aan geven. “Foarrich jier keatste ik as
Earste Klasser al op in hiel protte Haadklasse partijen en foar dit jier ferwachtsje
ik der hielendal bij te hearren. Ik ha dan ek echt in grutte stap setten.” Ambities
volop voor het komende kaatsseizoen en ook in deze winterperiode is Harmke al
weer volop in actie om haar andere grote kaatspassie te beoefenen, het
Muurkaatsen. Met de Europese Titel bij de jeugd in februari en de derde plaats in
november bij de Fed-Cup in het Italiaanse Imperia achter winnaar Amerika en
Puerto Rico, maar voor alle andere Europese landen, gaf zij reeds blijk van haar
grote klasse op dit kaatsonderdeel. Kortom de schwung zit er volop in en de
kaatshonger naar nog meer aansprekende resultaten is nog lang niet gestild.
“Ik soe sa net sizze kinne wat ik moaier fyn. Sawol it fjildkeatsen as it muorre
keatsen leit my goed en út beide dissiplines helje ik in protte foldwaning.”

Muurkaatsen kun je enigszins vergelijken met Racquetball waarbij de bal tegen
de muur geslagen dient te worden en hooguit één keer mag stuiten om te
retourneren. Al met al een intensieve discipline die veel lenigheid en
uithoudingsvermogen vereist. Harmke mag dan ook met recht een bezige bij
worden genoemd want naast haar studie aan de MBO pedagogie aan de Friese
Poort in Leeuwarden loopt zij stage in Stiens, werkt bij de plaatselijke SPAR en is
in een deel van de haar resterende vrije tijd ook nog eens tweemaal per week in
de sporthal van Franeker actief waarna als afsluiting competitie muurkaatsen in
het weekend volgt. Harmke bruist dus blijkbaar van energie en zolang je overal
plezier aan beleeft valt een dergelijk druk schema volgens haar goed te
doorstaan. “Ik bin graach aktyf en sawol it keatsen, learen en wurkjen doch ik
mei in protte wille. Ik rin staazje yn Stiens by de opfang nei skoalletiid en dat fyn
ik prachtich. Ik mei graach mei bern wurkje. Ik moat mei myn studzje hjir nei
noch twa jier mar wol graach yn koartere tiid dizze oplieding trochrinne.”
Kaatsen is haar enige sport en werd van huis uit met vader Johannes als oud
eerste klas kaatser bij de CFK natuurlijk ook met de paplepel ingegoten. Daarbij
is Berlikum van oudsher een echt kaatsdorp en die combinatie geeft al een stuk
motivatie om voor het kaatsen te kiezen. Voornamelijk het jeugdkaatsen zit de
laatste jaren weer volop in de lift en dat vindt Harmke een heel goede
ontwikkeling. “it hat hiel lang duorre foardat der wer in echte Berltsumer yn de
Haadklasse by de frouljus keatst, en ek it gat yn âldens tusken my en bygelyks
talint Ilse Tuinenga is hiel grut. It is dêrom goed dat der in bettere
trochstreaming komt mei mear talinten. Harmke draagt ook een steentje bij aan
de ontwikkeling van de jeugd en geeft kaatsles aan onder andere de “beginners”
als jongste aanwas van de kaatsvereniging en is daarbij ook bij het kaatskamp
en speciale trainingsdagen op het kaatsveld in Berlikum te vinden. “Ik keats
eigenlik gjin ledenpartijen mear, mar kin wol genietsje op it Berltsumer keatsfjild
en dêrby fan de entoeraazje dy‟t dêrby heart. It is altyd gesellich.”
Dit seizoen dan de gehoopte definitieve doorbraak bij de Hoofdklasse Dames.
Voor dit seizoen werd Harmke benaderd door de gerenommeerde kaatsters Romy
van der Veen en Maaike Joostema die na een minder seizoen azen op revanche
en in Harmke Siegersma de gewenste aanvulling zien om het komende seizoen
voor verrassingen en een goed kaatsseizoen te zorgen. Harmke is er klaar voor
en voelt zich na een onwennig begin bij de Hoofdklas partijen nu helemaal thuis
in dit topgilde. “We hawwe in hiele moaie groep keatsters en gean ek bûten it fjild
goed meiïnoar om.” Het belangrijkste wapen van Harmke is haar degelijkheid en
het allround zijn. Achterin het perk en de voorminst opslag verzorgend probeert
Harmke altijd een portie enthousiasme en beleving te brengen. En dan het liefst
kaatsen met veel publiek rond de kaatslijnen, want dat is iets wat bij het
dameskaatsen wel eens ontbreekt. “Je hearre faaks dat in protte minsken it
frouljeskeatsen moaier fyne dan “it keatsspul” by de manlju. Dêr sit mear
keatsen yn by ús en dêrom fertsjinje wy it ek dat der mear minsken komme te
sjen.
Haar doelen voor het komende jaar zijn het opnieuw winnen van de Bond (in
2008 verrassende winst met Leonie van der Graaf en Marjette Tuinenga) en
vanzelfsprekend staat het winnend afsluiten van de PC ook zeer hoog genoteerd
op haar verlanglijstje. Het mag duidelijk zijn dat Harmke Siegersma inzet op een
goed seizoen met wederom een stukje progressie. Het muurkaatsen gaf reeds
een vliegende start deze jaargang en er zullen gezien haar wil om te slagen
ongetwijfeld nog vele mooie kaatssuccessen volgen.
JAN J

Tendens breidt schoonmaakpakket uit
Schoonmaakorganisatie Tendens doet inmiddels al 15 jaar wat de naam
doet vermoeden en dat is schoonmaken. Sinds kort heeft Tendens het
dienstenpakket uitgebreid met gladheidbestrijding en professionele
autoschoonmaak. Reden voor een praatje met René Brouwer, inspirator
achter het bedrijf.
Afgelopen winter had René alle tijd om na te denken. Immers, vorst en sneeuw
beletten de uitvoering van het buitenwerk, een belangrijk deel van zijn
dienstenpakket. Dezelfde sneeuw voedde zijn creativiteit en zo bedacht hij dat
gladheidbestrijding een welkome aanvulling voor Tendens zou zijn. Gaandeweg
het jaar werd het plan uitgewerkt en geïnvesteerd in machines en apparatuur. De
eerste winteraanval heeft zich inmiddels aangekondigd en Tendens heeft de
nieuwe dienst al in praktijk kunnen brengen. Dankbare afnemers zijn bedrijven,
organisaties en instellingen die veel mensen over de vloer krijgen. René: „Denk
aan dokters, zorginstellingen of winkels. We kunnen grote en kleine oppervlakken
aan. Voor het grote werk hebben we een trekkertje met sneeuwschuiver en
zoutstrooier. De kleine oppervlakken doen we met een frees met borstel.‟ Met de
klant worden afspraken gemaakt over de uitvoering, dit kan op afroep of bij wijze
van abonnement. „Het is natuurlijk wel zo we niet overal tegelijk kunnen zijn,
maar dat is iets waar de mensen begrip voor moeten hebben, wij werken onze
lijst zo snel als mogelijk af‟, vult de ondernemer aan die we niet snel zullen horen
klagen over sneeuw. Tendens is er helemaal klaar voor. Je hoeft overigens geen
bedrijf te zijn om een beroep te doen op de sneeuwruimers van Tendens. Ook
particulieren is René graag van dienst.
Noem het een passie, noem het een tik, feit is dat René graag auto‟s poetst. Van
binnen en van buiten en sinds kort ook professioneel. In de werkplaats aan de
Seize is een speciale ruimte ingericht waar auto‟s perfect kunnen worden
gereinigd en gepolijst. Het resultaat is vaak verbluffend, als komt de auto zo uit
de showroom. „Een aanrader ook voor mensen die hun auto in willen ruilen, het
heeft een positieve werking op de inruilwaarde‟, grapt René. Zowel het in- als het
exterieur worden flink onder handen genomen. Niets wordt overgeslagen. Velgen,
banden, kunststofdelen als bumpers en stootranden zien er weer als nieuw uit.
De polijstbeurt maakt het plaatje compleet. Bedrijven hoeven niet bang te zijn
dat polijsten ten koste gaat van de belettering van de auto, maar als het nodig is
heeft Tendens de apparatuur in huis om belettering vakkundig te verwijderen.

Helemaal af wordt het als de klant kiest voor lakverzegeling. Deze behandeling
volgt op het polijsten en geeft een diepe glans die lang zichtbaar blijft. Ook voor
de autoschoonmaak geldt dat zowel bedrijven als particulieren welkom zijn.
Desgewenst kan de schoonmaakbeurt ook op (binnen)locatie worden gedaan.
Twee nieuwe takken van schoonmaak, maar uiteraard blijft het reguliere
schoonmaakwerk gewoon doorgaan. Zo houdt Tendens zich bezig met
gevelreiniging. Ook dit is weer een ruim begrip. Moet bijvoorbeeld het voegwerk
worden vernieuwd, dan kan René de oude voegen verwijderen. Verder wast
Tendens glazen, doet schoonmaakwerk voor oplevering van nieuwbouw, reinigt
houtwerk aan woningen, ontstopt het riool en veegt de schoorsteen. Om de
roetoverlast in huis te minimaliseren wordt daarbij het rookkanaal afgedekt en
werkt de schoorsteenveger vanaf het dak. „Alleen als het niet anders kan werken
we van onderaf‟ vertelt René. Wie het binnenwerk van zijn schoorsteenkanaal
niet vertrouwt, kan Tendens inschakelen voor een camera-inspectie. Met een
kleine camera kan het binnenwerk worden bekeken. De waterbestendige camera
kan ook binnendringen in de rioleringsbuizen of andere leidingen en zo kunnen
mankementen makkelijker worden opgespoord.
In huis is Tendens hét adres voor het professioneel reinigen van tapijt of
bekleding. Als René of een van zijn mannen Johan of Sjouke bij u langs is
geweest, ziet het er een stuk schoner uit. En zo zit u op een lekker schone bank,
met de voeten op het frisse tapijt, likken de vlammen aan het venster van de
houtkachel terwijl het buiten sneeuwt. Maar ook voor die winterlast is de
oplossing binnen handbereik.
RIA

Ik jou de pin troch
in bydrage fan Sito Wyngaarden
It is neffens my sa‟n 4 jier lyn dat ik foar it earst de Pen yn hannen treaun krych.
En dêr wied er alwer, de Pen. It is fansels ek mar in lyts doarpke, dat Berltsum.

Op momint fan skriuwen sit ik op „e Afûk en bin ik dwaande mei de nije tvcommercials foar de kursuskampanje. Sûnt trije jier wurkje ik mei in soad wille
oan in ferskaat oan Afûk-projekten. De measte minsken kinne de Afûk fansels as
kursusynstitút, mar neist it fersoargjen fan kursussen jout de Afûk boeken út,
tydskriften lykas Heit & Mem en de Moanne en probearret de Afûk oan „e hân fan
konkrete projekten lykas Tomke, Praat mar Frysk, Heit & Mem en Dat wie doe sa
de kennis en it brûken fan it Frysk te befoarderjen foar doelgroepen fan 0
oantemei 100 jier.
Sa wurkje ik bygelyks mei oan it projekt Praat mar Frysk. Guon fan jim sille grif
de reade opblaaslippen wol ris ergens hingjen sjoen hawwe; it tútsje fan Doutzen.
Sûnt de start fan it projekt is it topmodel as ambassadrise, neist Foppe de Haan,
Pieter Weening, Epke Zonderland, de band Equal Souls en Wout Zijlstra, ferbûn
oan de Praat mar Frysk-kampanje. Mei de kampanje wolle wy tegearre mei ús
ambassadeurs besykje om op in leuke en sympatike manier mear Friezen bewust
meitsje fan de mearwearde fan harren meartalichheid, mar ek drompels
weinimme om it Frysk te brûken as dat kin. En dat kin fansels oeral wêze; yn it
sikehûs, de supermerk, yn de bus of by de ferskate oerheidsynstânsjes hjir yn
Fryslân. Op www.praatmarfrysk.nl kinst fan alles en noch wat oer de kampanje
en ús leuke aksjes weromfine.
In oar projekt dêr‟t ik oan meiwurkje is eduFrysk. In online taalomjouwing dy‟t
ynearsten opset wie foar Friezen-om-útens om har memmetaal wer in bytsje op
te skerpjen. Mar eduFrysk kin fansels ek in goed alternatyf wêze foar minsken yn
Fryslân sels dy‟t de taal noch net goed machtich binne en dochs, bygelyks foar
harren wurk, it skriuwen of lêzen leare wolle. eduFrysk is dêrby ek in goed
alternatyf foar minsken dy‟t wol in kursus Frysk dwaan wolle, mar net yn „e
gelegenheid binne om reguliere kursussen by te wenjen. Mei eduFrysk kinst Frysk
leare yn dyn eigen tiid en wêr‟tst mar wolst.
Sûnt jannewaris 2010 bin ik binnen de Afûk ek as redakteur ferbûn oan it
kultureel opinyblêd de Moanne. In prachtich eigentiidsk blêd mei in breed
omtinken foar en oer kultuer yn Fryslân en alles wat dêr ûnder falt. De Moanne
rjochtet har oanbod benammen op de breed oriïntearre lêzer, ynteressearre yn de
kultuer en literatuer fan Fryslân, de lêzer dy‟t maklik Frysk lêst of dêr graach wat
muoite foar docht en dy‟t foar it measte part djipgong preferearret boppe
koartswyl. Nijsgjirige ynterviews, omtinken foar byldzjende keunst, muzyk,
literatuer en toaniel.
Al mei al haw ik by de Afûk in prachtige baan mei in soad fariaasje wêrby‟t de
útdaging him foar my net iens sa sear yn „e algemiene doelstellings leit, dat rêdt
him wol. Mar oan it imago fan in taal kinst ek wat dwaan. Elk praat en skriuwt
syn eigen taal en op syn of har eigen wize, mar wês net benaud om dy te brûken.
Sjoch de mearwearde fan dyn meartalichheid want dat makket dy as Fries dochs
bêst bysûnder. Foar wa‟t al te skiterich is om flaters te meitsjen of mear witte wol
oer it Frysk of ien fan ús projekten, by de Afûk kinne wy dy altyd fierder helpe.
Sito Wijngaarden
SC Berlikum en Johan van Slooten verlengen contract met 2 jaar
Hoofdtrainer Johan van Slooten en SC Berlikum zijn een overeenkomst
aangegaan voor nog 2 seizoenen. Dat er een klik is tussen spelersgroep en van
Slooten is duidelijk, van Slooten is zeer content met de selectie, maar ook met
organisatie en structuur binnen de vereniging. Bestuur en TC zijn ook zeer
tevreden over de manier van werken van de huidige oefenmeester en zien
daarom een verlenging van 2 seizoenen dan ook zeer zeker zitten.

"Ik heb een prachtige groep enthousiaste spelers tot mijn beschikking, we
hebben een sterke en brede selectie. De situatie is zeer werkbaar, het enige punt
van kritiek is het trainingsveld, dit is te klein, zeker niet meer van deze tijd, wat
soms tot gevaarlijke situaties voor de gezondheid kan zorgen, ook de verlichting
is dramatisch slecht. Hopelijk wordt hier op korte termijn een oplossing voor
gevonden", aldus de
hoofdtrainer uit Grou.
De publieke belangstelling is groot, uit de regio komen veel bezoekers de thuis
wedstrijden van SCB 1 aanschouwen. De sponsorgroep is behoorlijk gegroeid net
als de jeugdafdeling, die momenteel 6 gediplomeerde jeugdtrainers telt. De
contractverlenging van de hoofdtrainer geeft dan ook een prettig en zeker gevoel
voor de toekomst.

Piippraat
Darttoernooi
Afgelopen zondag hebben we in It Piipskoft een dart toernooi gehouden. Dit werd
mede georganiseerd door Jelle Egberts. Hij loopt zijn maatschappelijke stage bij
It Piipskoft, en heeft als opdracht een dart toernooi opgezet voor de 1 e t/m de 4de
klas van het voortgezet onderwijs. We kunnen terugkijken op een geslaagde
middag. Foto‟s hiervan zijn te vinden op onze website www.piipskoft.nl
Oudejaarsborrel
We zijn alweer bijna halverwege december en de oudejaarsborrel komt steeds
dichterbij. Alle donateurs hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen en we
willen iedereen, donateur of niet op deze manier alvast uitnodigen om op 31
december van 15.00 tot 18.30 uur in It Piipskoft samen met de vrijwilligers
een kopje koffie of borrel met ons te drinken. Wij zien uw komst graag tegemoet
en hopen dat u hier dan ook gebruik van zult maken.
Tot slot willen wij graag nog Stichting DoDo en Undernimmend Berltsum/Wier
bedanken voor de financiële steun, en hierdoor het mogelijk maken van de
intocht van Sinterklaas. Heel erg bedankt daarvoor!

Uniek kerstconcert in Berltsum
Zondag 19 december aanstaande, ‟s middags om half vier is er een uniek
kerstconcert in de Kruiskerk. Aan dit concert werken mee De Bazuin onder leiding
van Tjipke Pasma, Mannenkoor Sjongendewiis onder leiding van Jan Hoogterp en
Bliid Boadskip Sjongers onder leiding van Saskia Heeringa met als vaste pianiste,
Gelske Bergsma. Muzikale ondersteuning geeft ook organist Alef Wiersma.
Genoemde groepen zullen in een gevarieerd programma ieder apart en
gezamenlijk te horen zijn. Evenmin ontbreekt samenzang.
Deze unieke combinatie is dit jaar voor het eerst te beluisteren, reden te meer
om van de partij te zijn en te genieten van de grote variatie aan kerstmuziek.
Toegangskaarten à € 7,50 (inclusief consumptie in de pauze) zijn verkrijgbaar via
de navolgende personen: Bea Zijlstra, tel. 0518-461350, Piet de Koe, tel. 0518462096,
Ilse Hamersma, tel. 0646-487733.
Tot ziens!

Empatec verkast van Menaam naar Berltsum

Afgelopen oktober is Alstroemeriakwekerij Hoeksma aan de Bûtenpôle
verkocht aan Empatec. Met een kleine 1750 werknemers is Empatec een
niet onbelangrijke werkgever in Friesland. Het stempel van sociale
werkplaats is het bedrijf allang ontgroeid. Empatec kan geschetst
worden als een onderneming met een maatschappelijke en sociale
doelstelling voor mensen, die om wat voor reden ook, (nog) niet kunnen
functioneren in een reguliere baan.
Een van de doelstellingen is deze mensen, via een individueel ontwikkelplan aan
een vaste baan te helpen. Training, coaching en werkervaringsplaatsen zijn
daarbij een belangrijk hulpmiddel. Gemeenten, instellingen en commerciële
bedrijven schakelen Empatec in voor uiteenlopende activiteiten. Bij het
aanbesteden van werk door gemeenten wordt van de aannemer steeds meer
verlangd dat deze bij het uit te voeren werk ook mensen uit de sociale
werkvoorziening betrekt. Een mooi voorbeeld hiervan is het tuinonderhoud in ons
dorp dat in opdracht van de gemeente wordt uitgevoerd door Van Tuinen
Tuinservice. Van de tuinmannen die u ook dit jaar weer door het dorp zag spitten,
wieden en snoeien, komen Richard en Willem van Empatec. Een gouden en ook
door de dorpsbewoners gewaardeerde greep.
De hoofdvestiging van Empatec zit in Sneek. Eén van de nevenvestigingen is
gevestigd in Menaam. Hier richt men zich op het kweken van potplanten. Omdat
de huidige locatie sterk gedateerd is, werd omgekeken naar een nieuwe stek en
deze werd gevonden in de kwekerij van de familie Hoeksma, waar tot aan de zure
sluiting van het bedrijf, alstroemeria‟s werden gekweekt. De verhuizing staat
gepland voor het voorjaar van 2011. In de tussentijd vinden er de nodige
aanpassingen plaats. Zo worden werkruimte, kantine en sanitair uitgebreid. In
Berltsum gaat men zich richten op het produceren van stekmateriaal van vooral
siergrassen, die vervolgens worden afgezet naar handelaren en kwekers. ‟s
Winters biedt deze tak van sport werk aan circa 80 arbeidskrachten, de rest van
het jaar aan ongeveer 50 werknemers. De nieuwe vestiging is ook een plek waar
medewerkers en eventueel andere belangstellenden opleidingen kunnen volgen.
Samenwerkingsverband Smeding/Empatec
Het blijft niet alleen bij de verhuizing van Menaam naar Berltsum. Empatec neemt
de exploitatie ter hand van het kassencomplex van Smeding (voorheen Schiphof)
aan de Gernierswei. Nu worden daar nog paprika‟s en komkommers geteeld. Dat
worden straks tomaten. Met deze zet wil Smeding een smaakvollere tomaat in de
Nederlandse markt zetten. „De teelt van tomaten is vrij arbeidsintensief met veel
handwerk; prima geschikt voor onze mensen‟ aldus de heer Van der Zwaag,
directeur van Empatec. Mede om deze reden richt het bedrijf zich in toenemende
mate op groei in de glastuinbouw. Bij het bedrijf van Smeding gaan twintig
mensen van Empatec werken. Van Smeding neemt het bedrijf drie medewerkers
over.
RIA

Rinsma bereidt zich verder voor op de toekomst
Begin jaren '90 waren Frans de Groot en Johan Dijkstra felle concurrenten. Frans
werkte vanuit Berltsum, Johan vanuit Leeuwarden. "We vochten om elke
Alfaklant"
Nu, eenentwintig jaar later moet dezelfde Frans de Groot, die inmiddels 33 jaar
het gezicht van Rinsma Alfa Romeo is geweest, op zoek naar een opvolger,
omdat hij dicht tegen zijn pensioen aan zit. Dat moest natuurlijk iemand zijn die
dezelfde passie met het merk heeft en de werkplaats en de verkoop zelfstandig
kan runnen.
Johan, aanvankelijk werkend voor Garage Middelsee in Leeuwarden, toen Alfa
Romeo Dealer, eerst de wisseling naar Honda en KIA meegemaakt, daarna naar
Ford De Zeeuw, waar hij zowel de verkoop als de werkplaats en het magazijn
onder zijn beheer had. De Zeeuw werd Sutherland, Sutherland werd Van der
Horst. Johan: “Langzamerhand ontwikkelt zich een gevoel van hoe je het eigenlijk
zou willen en waar je je het beste thuis voelt, en precies op dat moment word ik
gebeld door Frans, en begint mijn Alfahart weer te bonzen. Frans: "Johan zijn
kracht zit precies daar waar we hem het meest nodig hebben. Hij heeft een
Alfahart en daarnaast ook verstand van andere merken als Fiat, Ford, Honda, Kia
of Opel maar ook van bestelauto‟s en hij is handiger met de moderne elektronica,
internet etc. .” Johan vult direct aan: „Neem nou deze Fiat achter ons, geen BPM,
geen wegenbelasting, een super complete 5 deurs auto met 86 PK Diesel ( 1op
29 ) voor €16.000.-. En dan staat er een volwassen complete auto. Dat betekent
dat we wat meer in de breedte kunnen uitbouwen, en ook in de verkoop iets
meer kunnen betekenen voor het dorp en haar omgeving.
Want de aanloop uit het dorp wordt de laatste tijd voor ons steeds belangrijker,
we krijgen steeds meer auto‟s uit de omgeving voor: onderhoud, schades, APK,
(winter)banden, en bijvoorbeeld glasherstel. En daar zijn we best blij mee.”
Hebt u vragen, of wilt u iets weten, of wilt u gewoon even kennismaken, loop dan
gerust binnen, we zijn er nu allebei nog, en misschien wel leuk voor u om te
weten, Johan beantwoordt uw vragen niet alleen, hij doet dit ook nog in het Fries.

Dorpsplein voor Berltsum
Tijdens de raadscommissie vergadering van de gemeente Menameradiel van 26
november jl heeft de raad unaniem ingestemd met de aanleg van het dorpsplein
te Berltsum en renovatie van het multifunctioneel grasveld. De aanleg van het
plein en grasveld wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van Gemeente
Menameradiel en Plattelânsprojekten van Provincie Fryslân. Daarnaast heeft ook
woningbouwcoöperatie Wonen Noordwest Friesland een subsidie bedrag
toegekend voor dit project. De totale kosten worden geraamd op ca € 150.000,-.
Op het plein en het multifunctioneel grasveld krijgen de jeugd en de inwoners
van Berltsum een eigen plek. Naast straatvoetballen, basketballen staatkaatsen is
op het plein ook plaats voor de kermis, parkeergelegenheid, feesttent tijdens het
dorpsfeest en komt er een Jeu de Pelote baan. Ook biedt het plein in de toekomst
vele mogelijkheden voor culturele activiteiten.
Tot slot de relatie met de plannen voor de brede school Berltsum. Daar waar
Stichting Berlikum Belangen het noodzakelijk vond dat met de realisatie van het
dorpsplein gewacht zou worden tot de bouw van de brede school (met daarbij het
verloren gaan van in totaal € 90.00 subsidie) is de werkgroep blij dat de
raadscommissie ons plan unaniem heeft gesteund. De werkgroep dorpsplein
Bertlsum is van mening dat bij het ontwerp van de brede school het plein een
uitstekend uitgangspunt is om deze hier op aan te passen. De werkgroep vindt
dan ook dat het dorpsplein de brede school alleen maar kan versterken.
Werkgroep Dorpsplein Berltsum
Haaye Hoekstra, Robert Grovenstein, Durk Miedema, Johannes Siegersma

Sinterklaas bezoekt KBS De Fûgelsang
Zwarte Piet van het dak gered met verreiker
Vrijdagmorgen 3 december stonden de kinderen van basisschool de Fûgelsang
en hun ouders vol ongeduld in de sneeuw te wachten op de komst van
Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten. De tijd werd gevuld met het zingen van
sinterklaasliedjes en even leek het ernaar uit te zien, dat de Sint dit jaar verstek
liet gaan. Maar gelukkig rond de klok van kwart voor negen verscheen de
Goedheiligman dan toch op het plein met maar slechts één Zwarte Piet. Het bleek
dat Sinterklaas de andere Zwarte Piet uit het oog was verloren. De kinderen
begonnen op aanraden van Sint heel hard te roepen om Zwarte Piet en ja hoor,
daar verscheen hij op het besneeuwde dak van de school. Piet durfde niet meer
van het dak te klimmen. Waarschijnlijk had hij niet goed geoefend op de
pietenschool. De hele nacht was Piet al op het dak geweest, hij was dan ook erg
koud! Juf Slagter, de nieuwe directeur van de Fûgelsang, kreeg gelukkig een
goed idee. Met haar mobieltje belde ze naar de heer Jansen van Siderius
Heftrucks in Berltsum en vroeg of hij een verreiker kon sturen die Zwarte Piet van
het dak kon halen. Dhr. Jansen aarzelde eerst even, maar toen hij persoonlijk
met Sinterklaas deze kwestie besprak, was hij al snel van de noodzaak overtuigd.
Even later verscheen er dan ook aan de zijkant van de school een verreiker, die
Zwarte Piet keurig netjes onder luid applaus en gejuich van de kinderen naar
beneden haalde. Zo kwam alles toch nog goed. Na dit koude avontuur bracht
Sint met zijn beide Zwarte Pieten nog een bezoek aan alle groepen van de
Fûgelsang en beloofde Piet dat hij het komende jaar beter zal gaan oefenen.

Kofjemoarn Berltsum
Woensdag 26 januari
De laatste woensdag van de maand organiseert St. Welzijn Middelsee een
kofjemoarn voor 55-plussers. Deze vindt plaats in de grote zaal van het Groene
Kruisgebouw van 10.00-11.30 uur. De kosten hiervoor bedragen € 1,- per
persoon. Tijdens de kofjemoarn komt er zo nu en dan een gastspreker of wordt
er een activiteit gedaan. Tussendoor is er volop tijd om even met uw buurvrouw
of buurman te praten.
Voor meer informatie of staat u er open voor dat de deelnemers van de
kofjemoarn nu eens bij u op locatie komen, dan kunt u contact opnemen met
Sieta Kuipers, ouderenwerker van Stichting Welzijn Middelsee.0518-460805 (email: s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl)
De eerst volgende kofjemoarn is woensdag 26 januari. Deze keer met
gastspreker W. Posthumus. Hij weet veel te vertellen over de geschiedenis van
Berltsum.
Sieta Kuipers, Ouderenwerker Menaldumadeel

Nieuws Cliëntenraad Palet/Berlinga State
Sinds 1 juni 1996 is de medezeggenschap van cliënten in de zorgverlening
geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Deze
wet verplicht zorginstellingen een cliëntenraad in het leven te roepen. In deze
wet is geregeld dat de cliëntenraad de gemeenschappelijke belangen van de
cliënten behartigt. Vanaf oktober 2009 ben ik, Hieke Joostema lid van de
cliëntenraad van Palet in Berlinga State. Begin 2010 was onduidelijk welke
cliënten hiertoe behoorden. Bij navraag is gebleken dat de bewoners die zorg
afnemen van Palet en de cliënten die gebruik maken van de dagopvang Palet tot
de cliënten behoren. Voor huurderszaken is er in 2010 een bewonerscommissie
Berlinga State opgericht. Naar aanleiding van de cliëntenvergadering in november
2010 verleent Palet de medewerking voor het organiseren van een gezamenlijke
activiteit op 16 december in samenwerking met de bewonerscommissie in de

grote activiteitenruimte van Palet. We hopen op een geslaagde middag en avond
voor alle bewoners en cliënten van de dagopvang in Berlinga State. Verder is het
positief te melden dat vanaf medio 2010 elke maandag weer een dagopvang is.
Op dit moment worden er dagactiviteiten op maandag, dinsdag en donderdag
georganiseerd in Berlinga State. Als u of één uit uw omgeving vragen heeft over
de aangeboden zorg bij de dagopvang in Berlinga State dan kan ik net als
afgelopen jaar hierover informatie verstrekken. Het is van belang als lid
cliëntenraad dat er blijvend een signaalfunctie is voor de aangeboden zorg van
Palet. Ook in 2011 hoop ik u hiermee van dienst te zijn. Als u overweegt gebruik
te willen maken van de dagopvang, dan kunt u contact opnemen met Palet,
telefoon 0900-3213213. Of bezoek de website www.paletgroep.nl.
Hieke Joostema-Greidanus
Cliëntenraad Berlinga State/Palet

Geslaagde boekenmarkt in de Doopsgezinde kerk
opbrengst ten bate van de Berltsumer Vermaning
Voordat de boekenmarkt werd geopend, zaterdag 20 november, was er al veel,
heel veel werk verzet. Wat werden er een boeken ingebracht en wat een
belangstelling, lees „ handel‟! We mogen concluderen dat onze boekenmarkt door
velen een warm hart wordt toegedragen. Voor meer dan € 700 verkochten we
aan boeken, planten, koffie, thee en snert. En het was ook nog eens heel erg
gezellig. Het begint al op een jaarlijkse reünie te lijken, waar oude en jonge
bekenden elkaar ontmoeten. Hoe kan het anders, onder de koffie, thee en snert
klonk veel boekenpraat. Uiteindelijk keerde bijna niemand huiswaarts zonder
boek of bloemetje, waarbij opviel de grote afname van Fryske boeken. Als
organisatie bedanken wij bij deze al de vrijwilligers voor het sorteren, opbouwen,
afbreken, opruimen enzovoort voor deze geslaagde boekenmarkt.
Froukje Meijer

Basketbalclinic op de Fûgelsang
Afgelopen woensdag 24 november hadden de groepen 7 en 8 basketballes van de
Friesland Aris, de Friese profbasketbalclub die uitkomt in de eredivisie. De lessen
werden gegeven door Manny Adako en Andrew Dawson. De kinderen vonden het
een hele leuke les en kunnen nu een stuk beter basketballen!
Toneelvereniging Elts syn rol
Het is alweer het derde seizoen dat Sybe van der Ploeg uit Frjentsjer onze
enthousiaste toneelploeg regisseert. Voor volgend jaar is er wederom gekozen
voor een lekker luchtig toneelstuk in de vorm van “Susters Yn Saken” van
schrijver Ton Davis.
Het toneelstuk speelt zich af in een klooster, wat bezet wordt door vier nonnen en
een pastoor. Deze kleine bezetting zorgt ervoor dat de kosten nogal oplopen en
het klooster eigenlijk niet meer rendabel is. Moeder overste heeft de financiële
verantwoordelijkheid, en dat valt nog niet mee. Er worden diverse plannen
bedacht om de problemen op te lossen. Totdat er plots (toevallig) een
projectontwikkelaar aan tafel verschijnt met nog andere ideeën om het klooster
te redden. U kunt begrijpen dat dit de ingrediënten zijn voor de nodige hilariteit.
Temeer wanneer de nonnen ook nog eens „gezinsuitbreiding‟ krijgen…Hoe dit
afloopt kunt u begin maart zien in „t Heechhout.
De uitvoeringsdata kunt u alvast noteren: zaterdag 5, zondagmiddag 6, vrijdag
11 en zaterdag 12 maart. U leest het goed, we hebben een „extra voorstelling‟. Er
is gekozen weer eens een middagvoorstelling te organiseren voor de
toneelliefhebbers en wel op zondagmiddag 6 maart. Half februari verschijnt ons
programmaboekje met daarin alle informatie over de verdere kaartverkoop.
Brand een kaars in december
De kaars met prikkeldraad is het symbool van Amnesty International. Het
prikkeldraad staat voor gevangenschap en de kaars symboliseert de hoop en het

leven. De kaars staat centraal tijdens de acties rond 10 december, de
Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Op die dag werd 62 jaar
geleden de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aanvaard door de
Verenigde Naties.
Amnesty wil in december in heel Nederland zoveel mogelijk Amnesty-kaarsen
laten branden, om daarmee de aandacht te vestigen op de naleving van de
mensenrechten. Dit jaar wordt er bijzondere aandacht gevraagd voor
gewetensgevangenen in Myanmar (Birma). In een petitie roept Amnesty de
autoriteiten van Myanmar op om Su Su Nway, een 38-jarige gewetensgevangene
in Myanmar, onmiddellijk vrij te laten. Su Su Nway kreeg achtenhalf jaar
gevangenisstraf omdat ze deelnam aan een vreedzame demonstratie en een
spandoek ophing. Zij werd schuldig bevonden aan landverraad en aan het
verstoren van de openbare rust. Su Su Nway zit in de Hkamti-gevangenis,
negentienhonderd kilometer van de hoofdstad Yangon, waar haar familie woont.
Kijk voor meer informatie op www.amnesty.nl
Werkgroep Berlikum-Menaldum-Dronrijp, Anje Kooistra, Tichelersdyk 18, 9041 EP
Berltsum, 0518461409
Sparen voor mooie prijzen in de decembermaand
De dagen zijn weer kort, kil en vaak guur. Maar gelukkig zijn er deze maand
sfeervolle hoogtepunten. Gezellig samenzijn met familie en vrienden. Het liefst
onder het genot van lekker eten en drinken. Natuurlijk kopen we graag
cadeautjes voor iedereen die we lief hebben. We brengen nog even een bezoekje
aan de kapper of schoonheidsspecialist, want we zitten er deze dagen graag op
ons “kerst” best bij. De nodige boodschappen om deze feestdagen tot een succes
te maken halen we natuurlijk bij de winkeliers uit Berltsum. En voor al deze
inkopen wordt u weer rijkelijk beloond. De winkeliersvereniging UBW regelt
namelijk weer de welbekende decemberactie.
Bij elke 10 euro die u bij de deelnemende winkelier besteedt krijgt u een lot.
Deze loten, kunt u voorzien van uw naam en adres, inleveren in de daarvoor
bestemde bussen bij schoonheidssalon Grietje en de Spar. Er zijn nog drie
trekkingen: zaterdag 18 december, vrijdag 24 december en vrijdag 31 december
met een extra trekking voor 1 minuut gratis winkelen bij de Spar.
Nieuw dit jaar is dat er per trekking 7 extra prijzen worden verloot. De winnaars
worden door middel van een pamflet in de deelnemende winkels bekend
gemaakt.
De prijzen zijn waardebonnen die u kunt besteden bij de deelnemende winkeliers.
Wat een weelde in deze donkere dagen van recessie. De deelnemende winkeliers
kunt u herkennen aan de welbekende vignetten achter het raam met als tekst
“deelnemer decemberactie”.
Winkeliersvereniging UBW
Nieuws van it Jounsintsje
Uitslagen
Klaverjassen 21 september: 1. J. Sjoerdsma, 2 P. Smits, 3. S. Postma, 4. H.
Zijlstra.
Biljarten 5 oktober: Groep I: 1. J. Sjoerdsma, 2. R. van Dijk. Groep II: 1. J.
Hijstek, 2. P. Smits.
Klaverjassen 19 oktober: 1. S. van der Meij, 2. O.O. Born, 3. J. Bruinsma, 4. J.
Sjoerdsma.
Biljarten 2 november: Groep I: 1. J. Sjoerdsma, R. van Dijk. Groep II: 1. P.
Smits, H. Zijlstra.
Klaverjassen 16 november: 1. J. Herder, 2. K. Osinga, 3. J. Sjoerdsma, 4. J.
Bruinsma.
Met groet, J. Sjoerdsma

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

Kerstfair in Berltsum
Vrijdag 17 december is er voor de eerste keer in haar bestaan een unieke
Kerstfair in de Doopsgezinde Kerk. Deze wordt georganiseerd in samenwerking
met Keunst & Kids. De sfeervolle kerkzaal biedt plaats aan 15 tot 20
standhouders met originele waren. Achter de kerk, die prachtig versierd en
verlicht wordt, komt een levende kerststal. Voor bezoekers is er ook warme
chocolademelk, glühwein, koffie of snert. Het geheel wordt muzikaal omlijst door
een ensemble. De kerstfair is van 16.00-21.00 uur.
Wat na aftrek van de kosten overblijft is bestemd voor de familie Dartey in
Ghana.
Sinds er geen werk meer voor hem is als waterdrager, werkt Edward Dartey als
vrijwilliger in een Doopsgezinde gemeente in Ghana. Zijn vrouw Joanna verkoopt
koekjes op de markt. Ze hebben drie kleine kinderen. Patricia van vijf, Moriah van
drie en baby Mose.

Nieuw in Berltsum: het Sug voor hulp bij invullen van formulieren
Sinds september dit jaar is in het Groene Kruisgebouw een steunpunt gevestigd
van het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten N/W Friesland,
kortweg Sug. In dit steunpunt wordt u geholpen door vrijwilligers. Zij bieden hulp
aan mensen die het moeilijk vinden om formulieren in te vullen voor aanvragen
en regelingen van bijvoorbeeld bijstand, kwijtschelding, WW, Wia, Wmo. In
Friesland zijn 24 steunpunten waarvan 5 in N/W Friesland, waar onder St.
Annaparochie en nu ook Berltsum.
Iedere 2de en 4de dinsdag van de maand van 14.00-16.00 uur houdt het
steunpunt spreekuur in het Groene Kruisgebouw in dezelfde ruimte als St.
Welzijn Vrijwilligers Centrale Middelsee. U kunt hier zonder afspraak naar toe.
De werkzaamheden komen overeen met die van de ouderenadviseur in onze
gemeente. Beide partijen bieden hun diensten gratis aan en de insteek is
versterking en ondersteuning van elkaar. „Als Steunpunt werken wij met een
minimum aan budget en zijn daarom blij met het aanbod van de Vrijwilligers
Centrale Middelsee om in hun ruimte spreekuur te mogen houden ´vertelt
Margriet Storteboom‟ voorzitter van het Sug.
De Steunpunten zijn een initiatief van het Fries Samenwerkingsverband
Uitkeringsgerechtigden (FSU). Vanuit het FSU worden cursussen gegeven om de
vrijwilligers doorlopend bij te spijkeren in formulierenland en te leren hoe om te
gaan met de mensen die van hun diensten gebruik maken.
Nieuwe vrijwilligers zijn welkom. Voor nadere informatie kunt u terecht bij het
steunpunt tel.nr. 0518462363 of via Margriet Storteboom
(g.storteboom@upcmail.nl of tel.nr. 0518840370)

Brede school gaat door
De raad van de gemeente Menaldumadeel heeft bij de behandeling van de
begroting 2011 een bedrag van circa €4.000.000,= beschikbaar gesteld voor de
bouw van een brede school in Berltsum. Als locatie heeft de gemeente gekozen
voor de Fûgelsang.
Niet alle wensen van de initiatiefgroep zijn vervuld, maar we mogen elkaar als
dorp en betrokken partijen feliciteren dat het zover is gekomen.
In het nieuwe gebouw zullen de beide scholen de KBS De Fûgelsang en de OBS
Lyts Libben gehuisvest worden. Ook de Peuterspeelplaats en de Lytse Bieb zullen
hier onderdak vinden.
Het onderbrengen van de voor-, tussen- en naschoolse opvang van kinderen in
de school zal tot de mogelijkheden gaan behoren. Dit is mede afhankelijk van de
belangstelling van de partijen die deze opvang verzorgen.
De gemeente houdt verder de optie open om ook nog een gymzaal toe te voegen,
mits passend in het beschikbare budget. De initiatiefgroep brede school Berlikum
is unaniem voorstander om alle mogelijkheden voor het realiseren van een
gymzaal boven water te krijgen. Zoals u weet is het dorp al twintig jaar bezig om
deze wens te vervullen.
Zoals het er nu voor staat zal een nieuw dorpshuis niet haalbaar zijn. Wij hebben
het financiële tij tegen. Stichting Berlikumer Belangen heeft in overleg met de
betrokken besturen aan de gemeente gevraagd om in het ontwerp van de brede
school een dorpshuis op te nemen.
Mochten de omstandigheden, na verloop van tijd, verbeteren dan zou een nieuw
dorpshuis op een logische manier kunnen worden toegevoegd.
Tot slot de relatie met de plannen voor het dorpsplein. De keuze van de
gemeente is op de locatie De Fûgelsang gevallen. Daarom is afstemming van
beide plannen gewenst. Stichting Berlikumer Belangen heeft met de werkgroep
van het dorpsplein de afspraak gemaakt dat bij het ontwerp van de brede school
nader bekeken zal worden hoe de plannen van het dorpsplein geïntegreerd
kunnen worden. SBB verwacht dat beide plannen elkaar kunnen versterken.

Kerstversieringwedstrijd 2010
In navolging van het succes van 2009 heeft het bestuur van Oranje Nationaal
besloten dit jaar wederom een kerstversieringwedstrijd te organiseren. Ook dit
jaar willen we u allen uitdagen de buitenzijde van uw woning op een dusdanige
wijze met kerstversiering cq. verlichting te verfraaien dat dit zichtbaar is vanaf de
openbare weg.
Er zullen drie prijzen, in de vorm van levensmiddelenpakketten, worden
uitgeloofd voor diegene die de jury weet te overtuigen van zijn of haar manier
van versieren. Wij hopen dat u veel plezier zult beleven aan het versieren van uw
woning en dat u de jury veel werk zult bezorgen met het beoordelen van al deze
kleurrijk versierde en verlichte tuinen en gevels. Het is een wedstrijd zonder
inschrijving en deelname is geheel gratis. De beoordeling van de versiering zal
plaats vinden in de week na kerst. Dus Berltsumers, versier je huis en overtuig
de jury.
Het bestuur van Oranje Nationaal Berlikum
Kerstactviteiten van de Protestantse Gemeente
De Protestantse Gemeente Berltsum organiseert rond de kerst allerlei activiteiten
in de Kruiskerk.
Middag voor de kinderen
Woensdagmiddag 22 december wordt het spits afgebeten met een leuke middag
voor de kinderen. Deze middag begint om 14.00 uur.
Avond voor de jeugd met DJ Auke

Voor donderdagavond 23 december staat er een avond voor en door de jeugd
gepland, waaraan DJ Aukt meewerkt. Aanvang is 21.00 uur.
Kerstnachtdienst m.m.v. Sound of Faith
Onder leiding van dominee G. Laan wordt vrijdag 24 december de
Kerstnachtdienst gevierd. Aan deze dienst werkt mee Sound of Faith. Aanvang
21.30.
Eerste Kerstdag m.m.v. Eagle Field
Eerste Kerstdag is dominee A.J. Bouwknegt aan de beurt om voor te gaan in de
eredienst. De muzikale begeleiding van deze viering is in handen van Eagle Field.
Aanvang is 09.30 uur. Tweede Kerstdag m.m.v. De Bazuin
De serie kerstdiensten wordt Tweede Kerstdag afgesloten met een dienst waarin
dominee J.G. van den Boogaard-Bongers voorgaat. Aan deze dienst werkt De
Bazuin mee. Aanvang is 09.30 uur. Een ieder is van harte welkom. Graag tot
ziens!

Nieuwe outfit voor eerste elftal Sportclub Berlikum
Donderdagavond 2 dec jl waren de spelers van het 1e elftal uitgenodigd om in de
kantine de nieuwe outfit te ontvangen compleet met naam van hoofdsponsor
Sans Souci en een 2-tal co-sponsoren te weten Techni Service Tijsma en ESV
(EdelStaalVerwerking) allen gevestigd te Berltsum
Nadat Gosse Tijsma een ieder welkom had geheten nam Sybren van Tuinen het
woord. Als voorzitter van de sponsorcommissie blikte hij nog even terug op de
afgelopen maanden. Drukke tijd voor de leden van de sponsorcommissie om te
zoeken naar een hoofdsponsor, in de weken die volgden kwam ook het
cosponsorschap naar voren. Dat laatste is iets nieuws voor SC Berlikum. Tevens
werd meegedeeld dat er nog een nieuwtje te melden was, namelijk het volgende:
bij iedere behaalde wedstrijdpunt wordt door ESV een extra financiële bijdrage
toegekend van € 7,50 en als klap op de vuurpijl wordt bij het behalen van het
kampioenschap een bedrag van € 100 extra geschonken. Al met al een geweldige
ontwikkeling!
Als bestuur en sponsorcommissie zijn wij ook geweldig ingenomen met het feit
dat een 3-tal Berltsumer-bedrijven deze club op een dergelijke manier
ondersteunen. Bedrijven die regionaal aktief zijn maar ook daarbuiten van zich

laten horen. Johan Dijkstra van Sans Souci, Gosse Tijsma van Techni Service
Tijsma en Gerrit Kuiken van ESV, bedankt voor deze geweldige bijdrage!

Grote belangstelling voor uitwisseling in Nieuw-Zeeland
Friezen wereldwijd welkom in februari 2011
Dat hovenier Johan van Tuinen een actief en innovatief persoon is mag bekend
worden geacht. Voor komende winter (van 10 tot en met 13 februari) draagt hij
zijn steentje bij aan het welslagen van het internationale Friezenevenment in
Auckland en Hamilton in Nieuw-Zeeland. Het initiatief tot het evenement geldt als
opmaat naar het evenementenprogramma Fryslân Ferbynt 2012 dat in onze
provincie plaatsvindt. De commissie van Friezen om utens in Nieuw-Zeeland heeft
Friezen wereldwijd uitgenodigd en is positief verrast over de grote belangstelling.
Vanuit Fryslân reizen meer dan ondernemers en particulieren uit Fryslân in
februari af naar Nieuw-Zeeland.
Opgeteld bij de honderden van oorsprong Friezen uit Nieuw-Zeeland belooft het
een prachtige happening te worden, zowel op cultureel als economisch vlak. Wie
dit bijzondere evenement wil meemaken, kan zich nog inschrijven via de website
van Fryslân Ferbynt op www.fryslanferbynt.nl/nieuw_zeeland.
Programma voor ondernemers en particulieren
Johan van Tuinen is enthousiast over het programma: „Tijdens de eerste dag
zullen de mensen ontvangen worden in een sfeer, cultuur en de tradities van de
oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland, de Maori‟s. Op vrijdag laat men
zien hoe ondernemend de Friezen in Nieuw-Zeeland zijn met bedrijfsbezoeken en
inspirerende lezingen van vooraanstaande Friese sprekers. Tevens zijn er
mogelijkheden voor ondernemers uit Fryslân om te netwerken en te handelen. De
zaterdag staat in het teken van de „Friesland Day‟ met activiteiten voor iedereen.
Er zijn volop mogelijkheden om de cultuur van Fryslân te beleven met sport &
cultuur, traditie & innovatie met bijdragen van ondermeer Tsjêbbe Hettinga en
Piter Wilkens.

Verslag van de Chr. Plattelands Ver. Berlikum gehouden op dinsdag 9
november 2010
Vanavond had onze presidente Miep Vink de leiding, ze kon 40 dames welkom
heten en onze gast van deze avond, de heer J. Bijlsma uit Broeksterwoude. Uit de
Bijbel las ze Gen.2 :5-10. De meditatie had als titel : Wees niet bezorgd. Na het
gebed zongen we lied 479: 1,4. Aan U behoort, o Heer der Heren, de aarde met
haar wel en wee. Na koffie en thee gaf ze het woord aan de heer Bijlsma.
Hij wil ons met zijn verhaal en prachtige beeldende presentatie bewust maken
van alles wat leeft, groeit en bloeit in de natuur.
Lucht,water en bodem, levenloze natuur voor mens, plant en dier. We zien
prachtige foto‟s van allerlei soorten vogels, er zijn wel 415 soorten. Er zijn
verschillende biotopen, onze leefomgeving, grasland, wad, moeras en bos en in
deze verschillende biotopen leven ook weer allerlei verschillende vogels. Zelfs in
een bos zijn er voor de verschillende boomlagen ook verschillende vogels. Dan
zijn er ook nog de prachtige bloemen en planten, ook hier kun je aan de planten
zien wat de grondsoort is. In schoonwater groeit blaasjeskruid (een vleesetende
plant in het water), veenpluis groeit op zure grond en de dotter op kalkrijke
grond.
Dan nog een verhaal over vlinder en libellen. Zo hebben vlinders een plant nodig
voor de nectar maar ook een plant waar ze hun eitjes op uit kunnen zetten
(waardplant).
Ter afsluiting zien we nog prachtige natuurfoto‟s in alle jaargetijden.
Dhr. Bijlsma wordt hartelijk bedankt door Miep, wat met applaus wordt
onderstreept. Miep sluit de avond af met een gedicht van Toon Hermans “Er moet
tocht een plek zijn…”
We worden allen wel thuis gewenst en tot ziens op de kerstviering op 14
december a.s.
JP

