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Minsken mei in ferhaal 

Mensen van verschillende pluimage, oude mensen, jonge mensen, velen hebben een 

verhaal, vanuit verschillende invalshoeken. Als redactie van Op ‘e Roaster gaan we op 

(be)zoek bij (naar)  mensen van wie wij denken dat ze een verhaal hebben, dat onze 

lezers interessant vinden. Heeft u tips voor deze rubriek, dan zijn deze welkom bij de 

redactieleden. Deze maand het verhaal van Jeanette Slagter. 

Jeanette en Harm Slagter maken lang gekoesterde droom waar 

De overstap lijkt voor een buitenstaander op het oog zo immens groot. Van het Gelderse 

en bosrijke Dieren naar het open landschap van Dongjum. Maar toch is de grote 

“oversteek” een feit. Een verhuizing was namelijk noodzakelijk toen Jeanette Slagter de 

uitdaging aannam om directeur van de Christelijke Basisschool  de “Fûgelsang” in 

Berlikum te worden. Een lang gekoesterde droom ging hiermee in vervulling. Niet alleen 

wat betreft haar directeurschap maar ook de wens om nog eens in Friesland te wonen. 

Want Jeanette en haar man Harm zijn onlosmakelijk met Friesland verbonden en 

allerminst onbekend met de mensen en omgeving van deze provincie. 

 

Harm Slagter is een geboren Fries en ging op drie jarige leeftijd met zijn ouders van 

Kollumerpomp naar Rheden omdat daar werk te vinden was. Het achterland van 

Kollummerpomp was reeds voor een groot deel ontgonnen en het slijkwerk en de 

inpoldering liep ten einde. Voor de ouders van Harm, en eveneens voor veel mensen uit 

deze regio, was de verhuizing naar het Gelderse Rheden een mogelijkheid om weer aan 

het werk te geraken en wel bij de steenfabriek aan de IJssel genaamd  METEOOR (nog 

steeds bestaand). De voertaal van de “provinciale emigranten” bleef Fries en bijna alle 

vakanties werden benut om het “Paad werom” te nemen en de sfeer van het oude en 

vertrouwde “Heitelân” te blijven ervaren. Zo bleef de Friese cultuur in stand en de band 

hecht. Op de liefde ontluikende leeftijd was er dan de ontmoeting tussen Harm en de in 

Apeldoorn geboren en getogen Jeanette  Klomp en daarbij de klik. “Wij zeiden dan “efkes 

brommer kieken”, aldus Jeanette en de spreekwoordelijke vonk sloeg over. Niet alleen 

was Jeanette een man rijker maar  ook de  kennismaking met de taal en de bewoners, 

althans een deel daarvan, van Friesland. 

 



Al op de lagere school wist Jeanette dat ze later voor de klas wou staan en daaraan 

gekoppeld in het vervolgtraject  “Hoofd van de School”, zoals dat vroeger zo mooi 

heette. Na de lagere school eerst de afronding van de HAVO, waarna in Doetinchem de 

Pedagogische Academie volgde. En dan eindelijk  en blij verwacht de start van haar 

werkzame leven in het onderwijs. De eerste baan was in Arnhem op een school met het 

predicaat Speciaal Onderwijs. Voor Jeanette zelf eveneens een goede leerschool om te 

ervaren wat het inhield om voor de klas te staan. Met de geboorte van hun zoon en 

dochter (nu 22 en 24 jaar) stopte Jeanette bewust een periode met lesgeven. “Ik vond 

het heel belangrijk om thuis te zijn toen de kinderen nog jong waren. Ik heb zelf die 

keuze gemaakt. In deze periode heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan voor de kerk, de 

muziek maar ook voor de school. Een hele dankbare periode.”  

 

Na het Speciale Onderwijs trad Jeanette aan in het reguliere onderwijs in Dieren, waar zij 

uiteindelijk 18 jaar werkzaam zou zijn en tal van functies zou vervullen. Een ideale 

kweekvijver voor dat laatste gewenste stapje hogerop. In alle groepen in Dieren gaf ze 

les, verving de directeur indien nodig en was lange tijd  voorzitter van de GMR. In 2005 

dan de meest directe koers naar het directeurschap met de opleiding in Zwolle (DPO 

Directeur Primair Onderwijs) met als specialisatie begrijpend en voortgezet technisch 

lezen. Een specialisatie waarvan de “Fûgelsang”ook weer haar vruchten kan plukken. In 

2008 werd de studie afgerond en kon er weer aan een nieuwe fase worden begonnen. “Ik 

had het uitstekend naar mijn zin in Dieren, maar het gevoel en de drang weer een 

nieuwe stap te willen maken werd steeds sterker. Bovendien was het altijd al mijn wens 

om directeur van een school te worden en dat kon nu.” Dat zou de eerste keer zijn dat 

Berlikum als school in beeld kwam maar omdat in die periode het dichterbij gelegen 

Vriezeveen iets slagvaardiger was en dichterbij hun woonplaats Dieren viel daar de keuze 

op. “Achteraf maar gelukkig want de kinderen woonden nog thuis en om meteen als 

beginnend directeur in te stappen op een school die midden in een roerige tijd zat leek 

mij niet gemakkelijk.  In Vriezenveen, gesitueerd in de gemeente Twenterand (vlakbij 

Almelo),  was Jeanette leidinggevende aan een school met 124 kinderen en tevens als 

directeur onderdeel van maar liefst tien scholen, waaronder ook een school met Speciaal 

Onderwijs, met twee bovenschoolse directeuren. “Hier heb ik veel kunnen leren en 

kunnen ervaren wat het is om als directeur van een school te functioneren. Daarbij 

samenwerken met nog negen scholen en betrokken zijn bij alle zaken die kunnen spelen 

op en rond een school.” 

 

Toch was de Friese droom nooit uit het hart van Harm en Jeanette verdwenen en 

plotseling, een tweetal jaren later, was daar die gouden tip dat er in Berlikum weer 

gezocht werd naar een vaste directeur voor de Fûgelsang. Dit deed de alarmbellen 

meteen rinkelen en gelijktijdig werd telefonisch melding gemaakt van haar hernieuwde 

belangstelling om in Berlikum directeur te worden. Een normale sollicitatie procedure zou 

volgen met het gehoopte resultaat: Harm en Jeanette eindelijk definitief naar Friesland. 

“In de jaren 80 was er al eens het voornemen om naar Friesland te verhuizen, maar 

omstandigheden deden ons in Gelderland blijven. Twee jaar terug leek het dan te gaan 

gebeuren maar kwam Vriezeveen er tussen. En dan nu eindelijk, of het zo moest zijn, de 

verhuizing naar Friesland.” Hierna ging het snel. Een nieuwe baan, hun huis te koop en 

verkocht, huis gekocht en de verhuizing naar Fryslân! De “FUNDA” keus viel op Dongjum, 

op een prachtig idyllisch plekje net buiten het dorp  boordevol natuur en mooie weidse 

vergezichten. In Dieren vanuit de achterdeur in het bos, in Dongjum vanuit de 

achterdeur op het boerenland. Het kan verkeren!  

 

Nu al weer drie maanden tasten Harm en Jeanette hun nieuwe woonomgeving af en 

Jeanette daarbij ook nog eens haar nieuwe school. Een oriënterende fase vol nieuwe 

indrukken. De eerste indrukken zijn positief want Jeanette is ook een vrouw met een 

positieve uitstraling die uitgaat van het goede en dat er voor problemen oplossingen te 

vinden zijn. “Op iedere school is er problematiek. Belangrijk is het dan om goede 

oplossingen te vinden die breed gedragen worden. Samen met je team van leerkrachten 

uitstralen dat je met zijn allen hetzelfde doel voor ogen hebt. Dat het kind centraal staat. 



We hebben hier een geweldige groep leerkrachten die hard werken en enthousiast zijn. 

Ik kan met een gerust hart zeggen dat het een constructieve groep is. Een groep die wil 

bouwen aan een goede school! Ook het contact met de ouders vind ik heel belangrijk. 

Vertrouwen is hierbij de basis van alles, zowel met betrekking tot personeel, maar ook 

met de ouders van de kinderen.” Onder Peter Sipkes, de vorige directeur, is de 

Fûgelsang eindelijk in rustiger vaarwater gekomen en lijken de voorgaande turbulente 

jaren voorbij. Jeanette kan hier verder op voortborduren en zich bezig houden met zaken 

die echt belangrijk zijn voor de school. “Dit schooljaar is het belangrijk onze identiteit te 

bepalen. Wat voor een school zijn wij. Heel belangrijk vind ik hierbij de Christelijke 

grondslag van de school. Samen met het team alvast inspelen op de komst van de Brede 

School, waarbij met alle geledingen van het dorp samenwerking moet worden gezocht. 

Ook één van de speerpunten van het huidige en zich ontwikkelende beleid zal zijn de 

verbetering van de leesmethoden. Begrijpend en voortgezet technisch lezen, maar 

eveneens voor aardrijkskunde een verbeterde methode. Kortom een school in 

ontwikkeling met eindelijk de wind weer in de rug en mooie vooruitzichten. 

 

Jeanette Slagter, de eerste vrouw als Directeur van een school in Berlikum. Hoe gewoon 

dat ook behoort te zijn en is, het is toch een historisch feit, evenals de komende 

realisatie van de Brede School, wat ook weer een grote uitdaging zal zijn. Echtgenoot 

Harm verwoordt de spirit van Jeanette als volgt: ”Fluitend en vol levenslust vertrekt 

Jeanette naar haar Fûgelsang in Berlikum, want ze voelt zich er thuis.” Het enige wat nog 

wel eens gemist wordt zijn de spontane bezoekjes van hun kinderen zoals zij in Dieren 

van hen gewoon waren. Maar afstanden bestaan niet meer en ze zijn nog geen weekend 

alleen geweest. Genieten doen ze dan ook volop. Van de natuur, van de hardwerkende 

boeren op het land en hun respect daarvoor en de cirkel die steeds mooier wordt 

afgerond. Voor de klas als juf, thuis als moeder bij de opgroeiende kinderen, terug voor 

de klas en uiteindelijk “Hoofd van de  School”en nu woonachtig op vertrouwde en in het 

hart gesloten Friese bodem. En als de tijd het toelaat even terug naar het geliefde Dieren 

om onder andere saxofoon te spelen met haar dochter bij de Drum-en Show Fanfare 

Gelreband. Dat is kwaliteittijd voor Jeanette, want haar kinderen heeft ze graag dichtbij 

zich. Maar een gelukkig en goed gevoel heeft ze ook hier in Friesland en Berlikum. Het 

vervolg en de nieuwe stap in hun leven moet dan ook een Fûgelsang zijn dat nog een 

hele poos  zal rondzingen.                                                                                                                                                               

JAN J. 

 

 

Jubileumboek 125 jaar kaatsen in Berlikum 

In 2013 voor kaatsend Berlikum een grote mijlpaal met het 125 jarig jubileum van 

georganiseerd kaatsen. In dit jaar zullen tal van festiviteiten plaatsvinden die dit grootse 

jubileum zullen opluisteren. Één van die activiteiten is het samenstellen en opmaken van 

een jubileumboek waarin geprobeerd wordt het kaatsen in Berlikum zo compleet en 

breed mogelijk op papier te zetten. Hier is een commissie voor in het leven geroepen,  

maar om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen en wellicht mooi beeldmateriaal 

tijdelijk in ons bezit te krijgen, roepen wij uw hulp in. Misschien heeft u mooie anekdotes, 

verhalen of foto‟s, oude kaatslijsten en dergelijke die misschien bruikbaar zijn voor het 

jubileum boek. Graag zouden wij dan ook van uw hulp gebruik willen maken. U kunt uw 

verhalen, anekdotes via de computer of op papier inleveren op het volgende emailadres: 

j.siegersma@upcmail.nl of inleveren bij de commissieleden. Alvast hartelijk dank voor uw 

medewerking en wij hopen er een prachtig jubileumjaar van te maken! 

Met vriendelijke groet,                                                                                                                                       

Johannes Siegersma, Jelle Eijzenga, Fedde van der Graaf en Jan Joostema. 

 

 

Mannenkoor Sjongende Wiis Berltsum 

Het is al weer enige tijd geleden, dat u iets van ons hebt gelezen. Het nieuwe seizoen is 

nu alweer ruim een maand oud. dus tijd voor wat informatie van onze kant. Wij zijn een 

koor van 34 leden. Ons uitgangspunt is een koor te zijn dat het christelijke lied op de 
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eerste plaats zet en dit ook uitdraagt. Maar ook andere liederen zijn ons niet vreemd. Al 

met al zijn we een koor met een breed repertoire. 

Elke woensdag avond oefenen we in het lokaal van de Doopsgezinde kerk. Dit onder 

leiding van dirigent Jan Hoogterp. Op deze avonden wordt er serieus gerepeteerd en veel 

geleerd. Ruimte is er ook voor de humor, die men binnen zo‟n mannenclub mag 

verwachten. 

Voor het komende seizoen staan er al weer verschillende optredens gepland. Zo treden 

wij 16 oktober op in Grou. In december werken we mee aan een kerstconcert met de 

Bliid Boadskip Sjongers en de Bazuin. Voor volgend jaar staat er een reis met optredens 

in Schwichtenberg in de week. En tussendoor zullen we nog wel eens meewerken aan 

een kerkdienst. 

Mannen van Berltsum en wijde omgeving: Denkt u, dit is ook iets voor mij, kom dan op 

een woensdagavond eens langs en neem meteen de buurman mee. We kunnen nog wel 

wat leden gebruiken. De repetities zijn op woensdagavond om 19.30 uur in het lokaal 

achter de Doopsgezinde kerk in de Vermaningstrjitte (achterom). 

Het bestuur 

 

 

Tdf Café blikt terug op geslaagde eerste straatkaatspartij 

Afgelopen zondag 26 september organiseerde Tdf Café voor het eerst een 

straatkaatspartij. Er waren maar liefst 18 parturen die meededen en dit vonden wij een 

hele goede opkomst. Wij willen de sponsors en vrijwilligers via deze weg ook nog een 

keer bedanken voor het mogelijk maken van een zeer geslaagde dag. Volgend jaar 

organiseren we het zeker weer. Bij deze alvast dus maar tot volgend jaar!  

1e prijs: Rene Sijbersma, Johan Kwast(koning), Dennis Wijeterp 

2e prijs: Dylan Derent, Lowy Kriesenaard, Polly Kwast 

3e prijs: Daan de Jager, Tammo Bijlsma, Jaap Lanstra 

 

 

 

Juf Els neemt na 33 jaar onderwijs afscheid van OBS ‘Lyts Libben’ 



Op 1 augustus 1986 kwam juf Els Dronkers op de kleutersschool aan de 

Mulseleane te werken, de huidige locatie van Peuterspeelzaal It Hûnenêst. Zij 

volgde toen juf Ymkje van der Staag op. Juf Els is een gedreven juf, die  haar 

werk altijd met veel plezier heeft gedaan. Ook moeilijke lerende leerlingen 

hebben haar bijzondere aandacht. De drijfveer van juf Els om zo lang les te 

geven is dat kinderen altijd in beweging zijn. Op 1 november 2010 is de datum 

dat ze officieel ermee stopt. Donderdag 21 oktober zal dit gevierd worden met 

de kinderen en collega’s. Ook voor de ouders, oud-leerlingen en andere 

belangstellenden is er dan gelegenheid juf Els gedag te zeggen. 

 

Juf Els rondde in 1968 de kleuterkweekschool in Amsterdam af. Ze woonde toen in 

Badhoevedorp bij haar ouders. Ze begon als juf in haar woonplaats Badhoevedorp voor 

een half jaar. Een verhuizing naar het noorden volgde in 1969. Daar gaf ze 

achtereenvolgens als invaller les aan de OBS scholen in Dronryp, Marsum en Bitgumole. 

In 1986 kwam er een vaste baan in Berltsum vrij en daar werd ze aangenomen. Zij heeft 

het Fries geleerd door een plaatje(LP) van Tetman de Vries „Twa dat is in pear‟ tientallen 

keren te draaien en door vragen aan haar eigen omgeving. Geen AFÛK-cursus is er aan 

te pas gekomen. Het ging vanzelf en juf Els spreekt al jarenlang vloeiend Fries. Het Fries 

spreken met de kinderen vindt juf Els een pré. Zij voelt zich helemaal thuis in de 

provincie Fryslân. „Maar het had ook Limburg kunnen worden‟, zegt ze stellig. Dat geeft 

ook wel aan dat ze zeer flexibel is en ze vindt het leuk om van „niets‟ „iets‟ te maken. „Dat 

is bij kinderen  heel belangrijk‟ zegt juf Els. Ze gaf 19 jaar les aan de groepen 1 en 2. 

Van 2006-2009 groep 4 en het laatste schooljaar gaf juf Els begeleiding aan moeilijk 

lerende kinderen.  Haar gehele onderwijsperiode vindt ze het een uitdaging om de juiste 

ingang bij moeilijk lerende kinderen te vinden. 

 

Tijdens het interview vertelt juf Els ook over haar vroegere opleiding van de 

kleuterkweek van 1965-1968 Via een recent radioprogramma levert ze na 45 jaar de 

kleuterkweek haar dagboek/stageboek in. De Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam vroeg 

om aantekeningen uit de jaren „60. De VU wil daarmee de onderwijskundige aanpak van 

toen en nu naast elkaar leggen. Het tijdstip dat de oproep via de radio komt is bijzonder, 

want de overdracht van het dagboek/stageboek zal ongeveer gelijk vallen met haar 

laatste werkdag. Zij merkt op dat de veranderingen van 1965 ten opzichte van 2010 heel 

groot zijn. „Er zijn goede en minder goede veranderingen geweest in die 45 jaar‟, aldus 

juf Els. Zo noemt juf Els dat er nu meer aandacht is voor zorgkinderen. Ook is er binnen 

het onderwijs meer ruimte en vrijheid voor creativiteit en festiviteiten binnen en buiten 

de school, zoals museumbezoek en film,toneel voorstellingen. Toch merkt juf Els op dat 

de concentratie van kinderen de laatste jaren hard achteruit is gegaan. Maandagochtend 

is het duidelijk merkbaar dat kinderen in het weekend vaak te veel dingen „moeten‟. 

Oververmoeide kinderen na het weekend is overigens een algemeen probleem op (bijna) 

alle basisscholen. Het zijn aloude woorden, maar rust en regelmaat zijn basisingrediënten 

voor de opvoeding thuis. Door een gebrek aan rust en regelmaat in de thuissituatie 

ontstaan volgens juf Els ook weer nieuwe zorgproblemen. Deze problemen moet de 

school door extra zorguren weer oplossen en dat kost de samenleving veel geld. 

Kinderen hebben rust nodig in hun hoofd, daarmee creëer je rust en dat zijn heel 

belangrijke voorwaarden om goed onderwijs aan het kind te geven. De kinderen thuis en 

op school laten spelen bijvoorbeeld met lego of in de zandbank, waarbij ze hun eigen 

stukje creativiteit kwijt kunnen is ook heel belangrijk. Een Nintendo hoort daar 

tegenwoordig wel bii, maar niet altijd, want dat zijn vluchtige spelen die er even zijn en 

weer verdwijnen van het beeldscherm als het niet meer leuk is. Bovendien worden 

kinderen er in het hoofd erg druk van, zo is in het onderwijs gebleken. Voor sommige 

(jonge) kinderen gaan namelijk digitale spelen veel te snel. Het doen van 

gezelschapsspellen is voor juf Els erg belangrijk. Kinderen leren dan omgaan met winnen 

en verliezen. Het samenwerken en het wachten op de beurt worden hiermee ook 

gestimuleerd. 

 



Juf Els vindt het in eerste instantie belangrijk in de groepen 1 en 2 dat kinderen kunnen 

spelen. Het leren moet hier niet geforceerd de boventoon gaan voeren. Kinderen die er 

aan toe zijn, moeten wel geprikkeld worden. „Een kind moet ook leren om kind te zijn‟, 

volgens de juf. Ook vindt ze dat ouders en inspectie soms te veel de nadruk op de 

testuitslagen van hun kind leggen. Voor sommige leerlingen zit er qua theorie soms 

minder hoge scores in, maar zij kunnen juist wel heel praktisch ingesteld zijn. „Niet elk 

kind hoeft te studeren om professor te worden. Er komt in de toekomst alleen maar meer 

vraag naar praktisch ingestelde werknemers‟, volgens juf Els. Ze vindt het daarom ook 

jammer dat praktijkgerichte opleidingen als Ambachtsscholen en Huishoudscholen 

verdwenen zijn. Kinderen die goed kunnen leren, moeten in haar visie ook de maximale 

ruimte hiervoor krijgen binnen het onderwijs. Het blijft tot de laatste schooldag 

uitdagend en motiverend voor juf Els om in het onderwijs werkzaam te zijn. Zij hoopt 

ook dat de brede school niet lang meer op zich laat wachten. Juf Els wil nog benadrukken 

dat je onderwijs niet alleen doet, maar met z‟n allen. Ze kijkt terug op een heel plezierige 

tijd. Samen werken aan het onderwijs binnen „OBS Lyts Libben‟. Juf Els staat voor de 

letters die ze in 1987 meenam van de Mulseleane naar de Van der Akkerstrjitte. Het was 

haar idee om de letters van de toenmalige kleuterschool „Lyts Libben‟ letterlijk mee te 

nemen naar de openbare school, die toen nog geen naam had. De naam blijft staan, 

maar juf Els zal na 24 jaar onderwijs aan OBS Lyts Libben afscheid nemen. De redactie 

van dorpskrant „Op „e Roaster‟ wenst juf Els een goede tijd toe. 

Hieke Joostema-Greidanus 

 

 

Minne Wassenaar start Timmer- en Onderhoudsbedrijf 

Vele dorpsbewoners hebben de nieuwe, witte bedrijfbus met blauwe letters van 

Minne Wassenaar al gezien. Voor de redactie was dat ook een reden om contact 

op te nemen met deze nieuwe enthousiaste ondernemer. Minne was vroeger 

veel met techniek bezig in de ruimste zin des woords. Hij moest een keuze 

maken tijdens zijn schoolperiode en het werd ‘Bouwkunde’. Vanaf 5 juli 2010 is 

hij een eigen bedrijf Timmer- en Onderhoudsbedrijf Minne Wassenaar gestart. 

 



Voordat Minne de onderneming startte heeft hij de nodige papieren behaald en veel 

werkervaring opgedaan. De opleiding Bouwkunde rondde hij af. Tijdens zijn werkperiode 

bij Bouwbedrijf Bijland als timmerman voor een periode van 12 jaar, behaalde hij in de 

avonduren zijn diploma als uitvoerder. Daarna heeft hij vijf jaar ervaring opgedaan bij 

Sinnema-Adviesgroep afdeling Bouw- en Woningtoezicht voor de controle van 

vergunningen en handhaving van klachten van burgers. In 2006 ging Minne aan het werk 

bij Van der Werf Bouwbedrijf te St. Nicolaasga als uitvoerder. Dat beviel uitstekend, 

maar de recessie sloeg door ook naar dit Bouwbedrijf en het contract van Minne werd 

niet verlengd. Minne had altijd al lang in gedachten een eigen bedrijf te starten, maar het 

kwam nu eerder dan verwacht. De afgelopen maanden heeft Minne zijn bedrijf 

voorbereid door o.a. de benodigde materialen en gereedschappen aan te schaffen. Ook 

de benodigde formaliteiten voor zijn Timmer- en Onderhoudsbedrijf Minne Wassenaar, 

eenmansbedrijf zijn geregeld. 

Minne is op vele markten thuis om een woning op het gebied van verbouw, onderhoud en 

renovatie aan te pakken. Bij het openen van zijn website verschijnt de tekst: „Neat is te 

gek, want Minne docht it ek‟. Over de orderportefeuille is Minne zeer tevreden. De 

komende maanden zit hij vrijwel vol. De woning tegenover zijn eigen huis, Hôfsleane 42 

krijgt een flinke onderhouds- en renovatiebeurt. Ook de woning aan de Bitgumerdyk 24 

van zijn broer Jacobus Wassenaar wordt flink onder handen genomen door verbouw en 

onderhoud in de vrije tijd. Veel binnenkomende automobilisten hebben het bord van 

Minne Wassenaar hier al zien staan. Maar ook zijn eigen woning aan de Hôfsleane 79 is 

door Minne zelf tip-top verbouwd van binnen en buiten. Minne is handig, flexibel, handen 

uit de mouwen, werkt aan kwaliteit, goed overleg over de wensen met de klant en is 

creatief in het vinden van oplossingen. 

Minne richt zich hoofdzakelijk op de woningmarkt, vooral het onderhoudswerk. Maar als 

er gedeeltes aangebouwd moeten worden aan de woning of een nieuwe garage, dan 

behoort dat ook tot de mogelijkheden.  De redactie wenst de vakkundige ondernemer 

veel succes toe met zijn nieuwe bedrijf. Als u meer informatie wilt over het Timmer- en 

Onderhoudsbedrijf Minne Wassenaar,  dan kunt u zijn website www.minnenwassenaar.nl 

bezoeken. Of u kunt hem telefonisch bereiken op 06-13192527. De redactie wenst Minne 

Wassenaar veel succes toe met het nieuwe bedrijf. 

Hieke Joostema-Greidanus 

 

 

Nieuws van de 

Fûgelsang

http://www.minnenwassenaar.nl/


Maandag 4 oktober: Dierendag 

De dag van de dieren konden wij op „de Fûgelsang‟ natuurlijk niet ongemerkt voorbij 

laten gaan. De dieren konden deze dag wel wat extra aandacht gebruiken en de kinderen 

wilden natuurlijk niets liever dan even knuffelen met de dieren. 

Om 11.15 uur verzamelden vele ouders met hun huisdieren op het plein. Honden, katten, 

konijnen, hamsters, wandelende takken, zeer grote spinnen (,,Hebben we in de 

badkamer gevonden juf!”) en zelfs een heus paard kwamen een showtje geven op het 

plein. Alle dieren waren keurig aangelijnd of zaten in een kooitje, zo konden alle klassen 

rustig de dieren bekijken. Er werd geknuffeld, geaaid en verwonderd gekeken naar alle 

dieren op het plein. Het was een groot succes! 



Opening kinderboekenweek 2010 

Dinsdagmorgen 5 oktober werd op de Fûgelsang de Kinderboekenweek geopend. Het 

thema is dit jaar: beeldtaal in kinderboeken. Elke groep bracht door middel van 

“beeldtaal”een boek of een verhaal uit een boek naar voren. De kinderen van de groepen 

1 t/m 8 waren bijeen in de gemeenschapsruimte waar elke groep zich presenteerde. De 

kinderen moesten raden welk verhaal/boek uitgebeeld werd. 

Groep 1 vertelde van een poes en een hondje…..Siepie en Takkie uit Jip en Janneke. 

Groep 2 beeldde het verhaal van De mooiste vis van de zee uit, een mooi voorbeeld van 

samen delen. 

Groep 3 liet Pluk in een heuse rode kraanwagen het toneel opkomen, hij zocht een 

huisje, gelukkig kon Dollie de duif hem daarbij helpen en hoefde hij niet in het park te 

slapen. 

Groep 4 voerde een deel van het boek Otje”op, een praatje met een plaatje. 

Groep 5 heeft het verhaal meester Frits is verliefd verteld en daarbij tekeningen laten 

zien. 

Groep 6 heeft een toneelstukje opgevoerd gebaseerd op het boek: De 7 wilde 

wasvrouwen. 

Groep 7 had een gedicht als uitgangspunt. Het gedicht werd voorgedragen en er werden 

prachtige schilderijen bij gepresenteerd. 

Groep 8 liet verschillende kinderen en leerkrachten een tekening maken bij een 

verhaaltje uit een prentenboekje, waarna de tekenaars mochten uitleggen wat ze 

getekend hadden. 

Tot slot zongen we het “bieblied”en waar vind je zoveel boeken met zoveel beelden…in 

de bibliotheek!! 

De komende weken gaan we druk aan het werk met ons verhaal om dit uit te beelden op 

velerlei manieren. 

De resultaten  waren te bewonderen  op donderdag 14 oktober van 15.30-16.30 uur 

tijdens ons open huis”. 

 



 

Nieuws van de Wapenbroeders 

De Bond van Wapenbroeders Afdeling Berltsum is een vereniging die de belangen 

behartigt van veteranen. Dit zijn mensen die het land in de Krijgsmacht gediend hebben 

in Indonesië, Nieuw Guinea, Korea maar ook in de Libanon, in delen van Afrika, de 

Balkan, Irak of nu actueel Afghanistan. Ook zijn mensen lid die de Krijgsmacht als 

dienstplichtig soldaat gediend hebben en een sterke binding met de Krijgsmacht 

gehouden hebben. De onderlinge band en saamhorigheid worden onderhouden op 

bijeenkomsten. Hier worden sprekers uitgenodigd voor een presentatie. De onderwerpen 

zijn divers maar er komen ook relevante onderwerpen voor wat veteranen betreft aan de 

orde. Zij houdt haar bijeenkomsten in een van de zalen van de Kruiskerk Hôfsleane 23 in 

Berltsum. Aanvang is 20.00 uur. Toegang is voor leden en belangstellenden. Voor dit 

seizoen zijn de volgende bijeenkomsten gepland. 

29 oktober: De spreker wordt nog nader bekend gemaakt; 26 november: Spreker 

staatssecretaris Joop Atsma (CDA); 15 januari: nieuwjaarsreceptie, 28 januari: 

Programma wordt nog ingevuld; 25 februari: De presentatie van deze avond wordt 

door Steven de Jong filmregisseur verzorgd; 25 maart: Deze avond wordt de presentatie 

verzorgd door de heer Meijering, zakenman en aardappelhandelaar; april/mei: 

slotactiviteit. 

U bent van harte uitgenodigd. 

 

 

 

Nieuws uit de Vermaning 

Gesprekskring 

We zijn van start gegaan op donderdagmiddag 16 september, onder leiding van zr. Geja 

Laan. Thema dit najaar is het boek Ruth, een vrij kort maar boeiend bijbelboek. En heel 

actueel: Ruth, de Moabitische vrouw, komt als vreemdeling, als allochtoon, naar Israel. 

Hoe wordt je daar bejegend, hoe kijken de mensen naar jou? 

Op 21  oktober  en 11 november komen wij weer bijeen, steeds om 14.00 uur in de 

consistorie. 

Leeskring 

Dat is een kring voor fijnproevers!  Vorig seizoen het boek “Het Hemels Vaderland”, 

komende winter een nieuw boek  “Elisabeth de Flines” van Machiel Bosman. Het verhaal 

van de dochter van een rijke doopsgezinde koopman uit Amsterdam, Abraham de Flines. 

Verheugend is dat nieuwe deelnemers zich hebben aangemeld.  Allemaal mensen die wat 

hebben met boeken. Onder leiding van Onijdes Sijtsma gaan we aan de gang op de 

volgende data: donderdag 21 oktober, 18 november en 16 december, telkens om 19.30 

uur. Aarzel niet maar komt ook! 

Bijbelquiz op 4 november 

In het kader van de “Bijbeltiendaagse” een actie uitgaande van het Nederlands Bijbel 

Genootschap,  organiseert de afdeling Berlikum weer een gezellige bijbelquiz, deze keer 

in de Vermaning. Moet je daarvoor enorm onderlegd zijn in de bijbel? Nee hoor! Iedereen 

kan meedoen, het gaat vooral het leuk en onderhoudend bezig zijn. Het boek der boeken 

heeft bijvoorbeeld veel uitdrukkingen in onze taal gezet: weten waar Abraham de 

mosterd haalt, over water kunnen lopen, zo oud als Methusalem, enzovoort. Er is weer 

een infostand / boekentafel van het N.B.G. Aanvang 20.00 uur. 

Doopsgezinde Regio-avond op 11-11 

Mennisten uit Noordwest-Friesland komen op 11 november (Sint Maarten) bijeen in de 

Berlikumer Vermaning. Dit regiogebeuren wordt elk najaar gehouden, iedere gemeente 

op haar beurt. Doel is tweeledig: gezelligheid en bezinning. Onijdes Sijtsma verzorgt met 

laptop en beamer een surftocht over het internet.  Overigens: ook u bent van harte 

welkom! 

Boekenmarkt op 20-11 

Zaterdag 20 november is het weer zover: alweer de 4e editie van de Boekenmarkt in de 

Vermaning!  Elke keer weer verbazend is de hoeveelheid boeken die ons aangeboden 

wordt. Het schijnt met die crisis nog wel mee te vallen, want veel zijn pas enkele jaren 



oud en zien er nog prima uit!  Het sorteren van boeken doen we vrij globaal, om mensen 

zoveel mogelijk te laten grasduinen. Als je nauwkeurig sorteert naar schrijver en/of 

genre, willen de mooie boeken en buitenkansjes al gauw vertrokken zijn; het moet 

natuurlijk ook wat spannend blijven. In de consistorie vindt u weer spelletjes, puzzels, 

stripboeken,  LP‟s en CD‟s. En: voor ‟t eerst een leuke infostand van onze Doopsgezinde 

gemeente en haar activiteiten. Tjeerd Lont bespeelt de vleugel, er is koffie, thee en koek 

of cake in de Mennozaal. De boekenmarkt is van 10.00-16.00 uur.  

 

 

 

Nieuws van De Bazuin 

Rideldei 

Alweer een tijdje geleden hebben we op 11 september j.l. de Rideldei gehouden. Op het 

voorterrein bij de Klinker waren verschillende activiteiten te doen waaronder 

spijkerslaan, tubablazen, draaiend rad, scooterrace enz. En met het treintje kon u naar 

de andere activiteiten in het dorp worden gereden. Het weer was die dag ook goed te 

noemen waardoor we een mooie Rideldei hebben gehad. Wij hopen dat u met plezier bij 

ons langs bent geweest en hopelijk kunnen we dit nog eens herhalen. 

Korps 

Over een paar weken gaan we met het korps naar Groningen om mee te doen aan het 

najaarsconcours. Op 6 november zullen we ons best doen om te promoveren van de 4e 

naar de 3e divisie. We zijn hiervoor momenteel druk aan het repeteren. We laten u weten 

hoe het is gegaan. 

Winterguard 

Nadat onze instructrice, Esther Metzlar, aangaf te stoppen met de Winterguard zat de 

schrik er voor de meiden wel even in. Gelukkig hebben we Prescilla Spoelstra bereid 

gevonden de lessen over te nemen zodat de Winterguard ook dit seizoen aan de 

wedstrijden mee kunnen doen. 

Maar na het ene probleem opgelost te hebben bleek een ander probleem zich voor te 

doen. Het verenigingsgebouw de Klinker was niet meer geschikt om te oefenen voor de 

Winterguard. Er is een hogere zaal nodig om goed met de vlaggen te kunnen zwaaien. 

Na veel zoeken en overleggen betreft verschillende gebouwen heeft uiteindelijk Klaas 

Zijlstra ons uit de brand geholpen. De Winterguard kan nu oefenen in een van zijn 

loodsen. Wij willen Klaas Zijlstra hiervoor hartelijk bedanken! 

 

 

 

Nationale Bijbeltest voor de 3e keer in Berltsum 

Sinds een aantal jaren wordt er tijdens de Bijbel 10daagse (elk najaar) op TV de 

Nationale Bijbeltest uitgezonden. De afgelopen twee jaar zaten wij op die avond met een 

hele ploeg in „t Centrum om daar samen mee te doen aan de test op TV. Beide keren was 

het enorm gezellig. Strijdlust, zelfvertrouwen, Bijbelkennis, milde spot en veel gelach 

wisselden elkaar voortdurend af. Vorig jaar was er één maar: de opzet van de TV 

uitzending bleek niet zo heel geschikt om in competitie mee te spelen. Het antwoord 

werd direct na elke vraag al gegeven. 

Daarom doen we het dit jaar anders. We spelen niet mee met de directie uitzending op 

TV: die is voor de liefhebbers op 28 oktober. 

 

Het Nederland Bijbelgenootschap heeft naast de test op TV ook een bijbelquiz op CD-rom 

uitgegeven met als thema “Toekomst”. Deze quiz wordt door het hele land gespeeld zo 

ook in Berltsum. 

De plaatselijk kerken en het NBG (Nederlands Bijbelgenootschap) heten u van harte 

welkom op donderdag 4 november in de lokaliteiten van de Doopsgezinde Kerk om mee 

te doen aan deze landelijke quiz. Er staat dan een groot beeldscherm opgesteld waarop u 

de quiz kunt volgen. Vanaf acht uur kunt u binnen lopen en staat de koffie klaar. Samen 

met diverse groepen Berltsumers, zoals jeugd, vrouwenvereniging, kerkenraad, 



mannenkoor e.d.  kunt u zich aan de test wagen. Scoreformulieren en pennen liggen op 

de tafels klaar. Opgave is niet nodig. 

Uilke Strooisma 

 

 

 

 
Derde seizoen Eten met een praatje 

Vrijdag 29 oktober, van 18.00-20.00 uur in ‘t Centrum 

Omdat het duidelijk in de behoefte voorziet gaan we ook dit seizoen weer een aantal 

avonden organiseren met het thema “Eten met een praatje” . 

“Eten met een praatje” is voor iedereen die „s avonds vaak alleen eet. Op deze avonden 

kunt u onder het genot van een warme maaltijd, met iemand anders een praatje kunt 

maken en de dag delen. Overigens iedereen is welkom. De gesprekken tijdens het eten 

kunnen over van alles en nog wat gaan. 

Ook dit seizoen wordt er een vijftal gezamenlijke maaltijden gehouden. Net als de vorige 

keer op de laatste vrijdag van de maand met uitzondering van de maanden december en 

februari.  

Bent u geïnteresseerd en u wilt het wel eens mee maken, dan bent u van harte welkom. 

U kunt zich weer opgeven bij  A. J. Bouwknegt (0518–41.99.63) of bij U. Strooisma 

(telefoon 0518-46.20.89) Wij kunnen dan aan de hand van de opkomst onze inkopen 

doen. 

Wat we gaan eten is een verrassing, maar hebt u een speciaal dieet laat het dan even 

weten. 

De kosten van een maaltijd zullen zo rond de vijf euro per persoon liggen. 

Ook voor de volgende avonden kunt u zich opgeven: 26 november, 28 januari, 4 maart, 

8 april. We hopen u te kunnen verwelkomen en rekenen op gezellige avonden. 

De Protestantse Gemeente Berltsum 

 

 

 



 
Juf Annette 25 jaar juf 

Op 21 september j.l. was het feest op peuterspeelzaal It Hûnenêst. Het was namelijk 25 

jaar geleden dat Annette Tuinenga werkzaam werd als leidster. Zij werd die ochtend 

overvallen door peuters en ouders, toespraken, ballonnen, taart, cadeaus en muziek. Er 

was een spandoek opgehangen, zodat iedereen kon zien wat er loos was. Op 12 augustus 

1985 trad Annette officieel in dienst, na eerst 2 jaar als vrijwilligster werkzaam te zijn 

geweest. Dus eigenlijk is zij al 27 jaar verbonden met de peuterspeelzaal. Het 

gebouw(tje) was toen nog gevestigd aan de Hôfsleane nr. 50. In augustus 1988, werd de 

permanente locatie de Mulseleane. Hier heeft Annette al menige peuter zien komen en 

gaan. Wij hopen dat zij dat nog jaren mag doen. Aan haar zal het zeker niet liggen. 

 

 

Collecten 

Nierstichting 

De jaarlijkse collecte ten bate van de Nierstichting heeft in Berltsum opgebracht € 

1304,86. 

Een heel goed resultaat! Hartelijk dank aan de collectanten en aan u, die een bijdrage 

hebt gegeven. Bus gemist ? Giro  88000 t.n.v. Nierstichting, Bussum. 

Piety van Dijk-de Vries 

Kankerbestrijding 

De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Berltsum heeft € 2140,79 opgebracht. Wie de 

collectant heeft gemist kan alsnog een gift overmaken op Rabobank 333.777.999 ten 

name van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam. Met het geld dat de collectanten hebben 



opgehaald blijft KWF Kankerbestrijding zich inzetten voor minder kanker, meer genezing 

en een betere kwaliteit van leven. 80% van de opbrengsten worden besteed aan 

onafhankelijk onderzoek. KWF Kankerbestrijding krijgt daarvoor geen subsidie van de 

overheid. 

Samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers voeren wij de 

strijd tegen kanker. Ondanks de goede resultaten hebben we nog een lange weg te gaan 

want helaas overlijden er nog jaarlijks 38.000 mensen aan kanker. 

De KWF-afdeling Berltsum dankt daarom iedereen voor zijn of haar bijdrage aan deze 

collecte! 

Mirjam Dijkstra, Coördinator afdeling Berltsum 

 

 

 

 
Glazenstadloop 2010, Brede School Berltsum hardloopjeugdgroep 

Jongstleden zaterdag 11 september was het dan eindelijk zover. De kinderen van de 

beide basisscholen De Fûgelsang en Lyts Libben mochten zich bewijzen op de 1.5 

kilometerloop. 

Na een aantal trainingen onder leiding van M. Mak die samen met "meester" Jos, E. Vink 

en A. Schiphof de groep hadden voorbereid op deze loop was het moment der waarheid 

dan toch aangekomen. Alvorens met de "warming-up" te beginnen zijn de meeste 

leerlingen gezamenlijk op de foto gegaan. Anders dan voorgaande jaren werd er gestart 

in 3 verschillende groepen, dit maakte de start spannender voor de kinderen, vanwege 

de tijdsdruk moest de volgende groep alweer starten nog voordat de andere groep 

voltallig over de finishlijn was. Maar alle kinderen hebben de 1.5 kilometer volbracht en 

ze kregen allemaal een presentje aangeboden door de tuinders. Binnen de groep 

deelnemers van onze school  waren ook enkele winnaars die trots hun prijs in ontvangst 

mochten nemen. 

Al met al kon iedereen terugzien op een sportieve en geslaagde middag. 

Alvast dank namens, KBS De Fûgelsang en OBS Lyts Libben 

 

 



Deinende Dobber verwelkomt duizendste lid 

Hengelsportvereniging de Deinende Dobber (DDD) verwelkomde 10 augustus jl. bij Agra 

Totaal haar 1000e lid. De duizendste vispas werd gekocht door Freerk Siegersma.  

Freerk Siegersma uit de Kwekerijleane wilde na met pensioen te zijn gegaan met zijn 

„pakesizzers‟ gaan vissen. Natuurlijk doe je dat met de juiste papieren. Het is volgens 

Freerk mooi als je in het eigen dorp een VISpas kunt regelen, lekker dichtbij en je kunt 

direct gaan vissen. Agra Totaal is al jaren één van de vertrouwde verkooppunten van de 

hengelsportvereniging. Vrijdag 15 september is Freerk samen met de medewerkers van 

Agrat Totaal in het zonnetje gezet. Onder het genot van een kop koffie met gebak 

werden aan Freerk namens de hengelsportvereniging een attentie en een boeket 

bloemen aangeboden. Uit handen van Agra Totaal ontving Freerk een waardebon. 

De hengelsportvereniging wil er  nadrukkelijk op wijzen dat in de wateren in de regio 

alleen met de „VISpas‟ mag worden gevist. De „kleine VISpas‟ is alleen geldig voor het 

vissen met één hengel op het van Harinxmakanaal, het Prinses Margrietkanaal en de 

Dokkumer EE. 

De overige verkooppunten van de hengelsportvereniging zijn de Welkoop in Sint 

Annaparochie, Jongsma in Stiens en de Korenaar in Franeker. De hengelsportvereniging 

is nog op zoek naar een verkooppunt in Menaam en Dronryp. Belangstellenden voor een 

verkooppunt kunnen zich melden bij de penningmeester Frans Temme te Menaam. 

 

 

Lytse Bieb Berltsum 

De Lytse Bieb in Berltsum is gevestigd in de gemeenschapsruimte van KBS De 

Fûgelsang, Ds. Van Eyck van Heslingastrjitte 1. In de collectie van de Lytse Bieb ligt het 

accent op de jonge lezer tot ± 12 jaar. Daarnaast is er een royale keus aan boeken voor 

de oudere lezers. De bibliotheekpas kan bovendien gebruikt worden voor het bestellen 

van boeken bij de overige bibliotheken in Fryslân. Dit door middel van internet. Op de 

site van de Lytse Bieb (www.lytsebieb.nl) is hierover meer informatie te vinden. 

 

 

http://www.lytsebieb.nl/
www.lytsebieb.nl


 

Stichting de Grusert 

Documentatiecentrum & Historisch Archief Berlikum 

In onze archieven kwamen we deze foto‟s tegen. We weten echter niet wie de personen 

zijn die hierop staan. Daarom roepen we uw hulp maar weer eens in. Uw reacties kunt u 

kwijt bij Froukje Weijer, Hôfsleane 49, 9041 AM Berlikum, telefoon 0518-461372.  

Ook willen wij u er nogmaals attent opmaken dat het Documentatiecentrum elke 

donderdagavond open is van 19.00 uur tot 21.00 uur.  Kom eens langs.  Er zijn nog veel 

foto‟s met daarop personen van wie geen namen bekend zijn, het zou fijn zijn als u ons 

daarmee kunt helpen. 

 

 
 

 

 

 

 

Het Groene Kruis Consultatiebureau 50+ in Berlikum: leefstijl, gezondheid en 

welzijn 

Leefstijl en gezondheidsvragen staan centraal op het Consultatiebureau 50+ in Berlikum 

op 

vrijdag 12 november, van 9.00 tot 16.00 uur. Het gebouw van initiatiefnemer Vereniging 

Het Groene Kruis is voor deze gelegenheid omgebouwd tot medisch welzijnscentrum voor 

de inwoners van de gemeente Menaldumadeel. 

Onder het genot van een kopje koffie maakt men kennis met de zorgverleners en 

maatschappelijke organisaties in Menaldumadeel. De wijkverpleegkundige van Het Friese 

land ontvangt de bezoekers op het CB 50+ voor het meten van de bloeddruk, de hartslag 

en het cholesterolgehalte. In een persoonlijk gesprek geeft ze de bezoekers advies op 

maat over hun gezondheid. De metingen en het advies worden kort opgeschreven in een 

persoonlijk document dat de bezoeker zelf kan nalezen en aan het eind van de route 

indien gewenst met de huisarts bespreekt. 

Op een zelfde wijze bezoeken de mensen de fysiotherapeut over de conditie, de diëtist 

over voeding en de diabetesconsulent voor het bloedsuikergehalte en de cholesterol. De 

opticiën maakt ook deel uit van de keten van zorgaanbieders.  Na anderhalf uur weet de 

bezoeker bijna alles over zijn gezondheid en hoe hij zo lang mogelijk gezond kan zijn. 

 

Naast de gezondheidscheck kunt u terecht voor allerhande maatschappelijke zaken en is 

de welzijnswerker aanwezig om groepsvoorlichting te geven en  individuele gesprekken 

te voeren. Bovendien kan ieder een bezoek afleggen aan de andere organisaties. 

Voor de gezondheidscheck vragen wij mensen zich op te geven via Het Friese Land op 

nummer 0900-8864 (€ 0,10 p.m.) of via de folder. De verwachting is dat het snel vol is. 



 

 

Verslag van de Chr. Plattelands Ver. Berlikum, gehouden dinsdag 12 oktober 2010. 

Onze presidente Matty Weijer heet iedereen van harte welkom. Onze gast voor deze 

avond de heer G.  Schweigmann is er nog niet maar wij beginnen alvast. 

Ze opent de vergadering met gebed en uit de Bijbel leest ze 2 Timotieus 7 vers 8. Ze 

heeft de meditatie als titel meegegeven: ”Schaatsend door het geloofsleven”. Soms voor 

de wind, soms tegenwind- aan het eind een ”Kruis(je)”. We zingen hierop Lied 293 :1 en 

.2: Wat de toekomst brengen moge….. Dan zijn er de notulen van de vorige 

vergadering,enkele mededelingen en de rondvraag. 

Ondertussen  is dhr. Scheigmann ook  binnen gekomen en nadat we koffie en thee 

hebben gehad mag hij ons vertellen over de Elfstedentocht van 1963. Hij begint zijn 

verhaal met uit te leggen het verschil tussen een wedstrijdrijder en een tochtrijder, de 

eerste wil winnen en de tweede begint aan de tocht en wil schaatsend in Leeuwarden 

komen, het zegt iets over je doorzettingsvermogen. Dit gold zeker voor de tocht van 

1963, als er 10.000 beginnen en jij bent 1 van de 69 die de tocht uitschaatst zegt dit 

genoeg. Het eerste stuk naar Staveren ging heel goed, voor de wind, maar daarna 

kwamen de tegenslagen door een val moest hij behandeld worden aan z‟n knie. Maar 

gewoon doorzetten, een oppepper in Workum, daar stonden schoolkinderen met stukjes 

sinaasappel en appel. 

Tussen Bolsward en Harlingen kwam de inzinking, er waren op dat moment ook helemaal 

geen schaatsers te bekennen in de wijde omgeving, een grote sneeuwvlakte,want er lag 

overal heel veel sneeuw de banen waren smal als ze er waren,soms was er ook alleen 

maar sneeuw en moesten ze stukken lopen. Dan komt er nog bij dat het na Franeker 

donker wordt en hij last krijgt van sneeuwblindheid, in de Súdhoekstervaart  ten val 

komt en z‟n schaats breekt. In Oude Leije krijgt hij weer een nieuwe schaats en kan zo 

z‟n weg weer vervolgen op naar Bartelehiem. Ondertussen is het 6 uur „s avonds. Van 

Bartlehiem naar Dokkum kan hij achter een jongen van 15 jaar schaatsen die heeft op 

het laatste stuk veel voor hem betekend. 

Het laatste stuk van Oudkerk naar Leeuwarden waren ze nog met 4 man, hun werd nog 

aangeboden om met de auto te gaan, maar dit hebben ze pertinent geweigerd, al 190 

km geschaatst dan ga je niet de laatste kilometers met de auto. Net voor 12 uur waren 

ze bij de finish. Toen hij thuis was kon hij alleen maar zeggen:”Wat ben ik blij dat ik dit 

gehaald heb!!!!” 

Matty bedankt dhr. Schweigmann voor zijn prachtig verhaal, het mooie hiervan is dat 

iedereen zich nog wel iets van deze Elfstedentocht herinnert en het zo ook een heel 

herkenbaar verhaal wordt. Ze sluit de avond af met een gedicht van Johannes Osinga 

“Hij keek me aan”. Onze volgende vergadering is op 9 november dan komt Dhr. J Bijlsma 

uit Broeksterwoude met een lezing over “De Natuur”.  

JP 

 

 

 
Kofjemoarn  Berltsum, woensdag 27 oktober 

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

voor 55-plussers. Deze vindt plaats in de grote zaal van het Groene Kruisgebouw van 

10.00-11.30 uur. De kosten hiervoor bedragen € 1,- per persoon. Tijdens de kofjemoarn 

komt er zo nu en dan een gastspreker of wordt er een activiteit gedaan. Tussendoor is er 

volop tijd om even met uw buurvrouw of buurman te praten.  



Voor meer informatie of staat u er open voor dat de deelnemers van de kofjemoarn nu 

eens bij u op locatie komen, dan kunt u contact opnemen met  Sieta Kuipers, 

ouderenwerker van Stichting Welzijn Middelsee.0518-460805  (e-mail: 

s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl)  

Voor woensdag 27 oktober staat er bingo op het programma, een activiteit door de 

groep zelf aangeboden.   

 

 

 
Uitvaartvereniging springlevend 

Noem de grootste vereniging in ons dorp. Tien tegen één dat het niet De Laatste Eer is 

die op nummer één komt. Toch doet de meer dan honderdjarige vereniging een aardige 

gooi in de richting met een ledental van rond de 1300. Op een dorp van zo‟n 2500 

inwoners geen onaardige score. Als bestuur van de vereniging zijn we daarmee 

ingenomen. Maar we moeten naar de toekomst kijken, alleen al om te waarborgen dat de 

ledenkorting uitbetaald kan blijven worden. Daarvoor is het nodig dat er voldoende jonge 

aanwas blijft. Simpelweg vertaald: We willen graag dat jonge mensen lid blijven of 

worden van onze vereniging. 

 

Vanaf het begin van de oprichting is het doel van De Laatste Eer haar leden op 

eerbiedwaardige wijze naar hun laatste rustplaats te brengen. En dat zonder 

winstoogmerk. Een taak waarvan zich de voorbijgaande besturen altijd met zorg hebben 

gekweten. Uit reacties van de nabestaanden weten we dat dit zeer wordt gewaardeerd. 

Vooral het „eigene en vertrouwde‟ op het verdrietige moment van de uitvaart wordt dan 

vaak genoemd. Niet in de laatste plaats is dat een verdienste van onze deskundige en 

betrokken bode Wimmie Wassenaar.  

 

Ons leven kent slechts weinig zekerheden. Sterven is er één van, en in toenemende mate 

big business. Om maar eens een dwarsstraat te noemen, verzekeringsmaatschappijen en 

commerciële uitvaartondernemers doen hun uiterste best om de gunst van de klant te 

winnen en daarmee hun boterham te beleggen.  Het kan niet anders, aan een „product‟ 

dat zo in de belangstelling staat en dat zo geplooid wordt naar de wens van de 

individuele klant, hangt een prijskaartje. De kosten van een uitvaart nemen hand over 

hand toe. Anno 2010 is de ledenkorting die we als vereniging in mindering op de kosten 

brengen, allang geen vlag meer die de lading dekt. Nabestaanden zullen in de buidel 

moeten tasten om alle kosten te voldoen. De meest voordelige oplossing is natuurlijk 

gedurende je leven hiervoor geld opzij te leggen, maar dat is niet voor ieder weggelegd. 

Voor veel mensen is een aanvullende verzekering een serieuze optie.  

 

De Friese Uitvaartfederatie, waarbij wij zijn aangesloten, is momenteel druk met de 

invulling van de bemiddelende rol tussen federatie/vereniging en leden op het gebied van 

aanvullende verzekeringen. Ons uitgangspunt is dat het een meerwaarde moet hebben 

voor onze leden.  We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Het bestuur 

 

 

Verloren en Gevonden 

Gevonden 

Froukje Meijer laat ons weten dat zij een leren jas heeft gevonden langs het 

schelpenpad tussen Menaam en Berltsum, afgelopen 23 mei. Ze heeft de jas 

meegenomen en aangifte gedaan bij de Gemeente Menaldumadeel. Er heeft niemand 

gereageerd. Daarom deze oproep: Mocht er iemand zijn die kan aantonen dat het zijn of 
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haar jas is, die bij de familie Meijer aan de kapstok hangt, dan kan de jas weer naar de 

rechtmatige eigenaar. Van te voren graag bellen 0518-461753 of 0613-070698. 

Familie Meijer, Hôfsleane 58. 

Verloren 

Een inwoonster van Berltsum liet ons weten dat zij woensdag 6 oktober haar zilveren 

horloge heeft verloren, fietsend tussen Berltsum en Menaam. Het horloge is een dierbaar 

aandenken aan haar overleden man van wie zij het ooit cadeau kreeg. Kenmerken van 

het klokje: zilveren dameshorloge, donkere wijzerplaat, smal bandje, circa 25 jaar oud. 

Wie het kleinood heeft gevonden kan contact opnemen met Op „e Roaster, 

roaster.berlikum@gmail.com of 0518-462375. 

 

 

Sporten voor ouderen 

Stichting Welzijn Middelsee organiseert dit seizoen weer verschillende sportactiviteiten 

voor ouderen: 

Koersbal 

Koersballen lijkt op jeu de boules. Men speelt dit in twee teams. Bij iedere beurt speelt 

van ieder team 1 persoon mee. Bedoeling van het spel is om de ballen zo dicht mogelijk 

naar de jack ( wit balletje ) te rollen. Iedereen kan het leren en het spel is makkelijk. U 

zult versteld staan hoe gezellig en verrassend leuk dit spel is. Er is beslist geen kracht 

voor nodig zodat iedereen gelijke kansen heeft.  Wanneer u wat minder mobiel bent dan 

kunt u het vanuit de stoel doen. Wie eenmaal begint aan dit interessante coördinatiespel, 

raakt al snel met het virus besmet.  

In Berltsum vindt Koersbal plaats in ‟t Centrum, op woensdag 1 x per 14 dagen, 14.00 

uur. Contactpersoon is de heer S. Postma, telefoon 0518 – 461312.  

Volksdansen 

Elk jaar staat volksdansen weer op het programma van de Stichting Welzijn Middelsee  --

- Menaldumadeel. Dit is niet toevallig want veel mensen beleven veel plezier aan 

volksdansen. Aan het volksdansen is eigen dat je nooit met een vaste danspartner danst, 

omdat het kring, figuur en rijdansen zijn. De dansen zijn eigenlijk allemaal ontstaan om 

anderen te ontmoeten. Volksdansen is op een plezierige manier ontspannen en bewegen. 

Iedereen kan het leren. 

Kom dus langs en dans met ons mee. 

In Berltsum vindt Volksdansen plaats in ‟t Heechhout, op dinsdag, 14.00 uur. 

Contactpersoon is mevrouw Terpstra, 0518-461783.  

 

Snowfun met Fawaka zaterdag 13 november 2010 

Voor jonge mantelzorgers uit Friesland van 10 t/m 13 jaar organiseert de stichting 

Fawaka zaterdag 13  november een uitje naar Snowvillage in Biddinghuizen. Hier kun je 

met de snowtubes lekker snel van de sneeuwhelling glijden. Onder hetzelfde dak vind je 

ook nog het overdekte zwembad met 40 meter lange glijbaan en een bowlingbaan met 4 

banen. Het adres is Riviera Snowvillage, Spijkweg 15, 8256 RJ Biddinghuizen. Aan de 

dag zijn geen kosten verbonden. We gaan met de bus. Opstapplaatsen zijn: Dokkum 

(busstation), Leeuwarden (busstation), Heerenveen (Mcdonalds), Joure (Mcdonalds).  

Overige informatie m.b.t. tijdstip vertrek en andere bijzonderheden krijg je later nog!  

Wel weten we dat we tussen 10.45 – 16.00 uur aanwezig zijn in Snowvillage. Ben jij een 

jonge mantelzorger: Ga gezellig mee en meld je aan. Dat doe je door een e-mail te 

sturen naar info@fawaka.nu of via 0519-292223 

 

 

 

Bitgummoolster Obama nei Roemenië 

Durk van der Schaaf, Jos Steggerda en Eibert Tigchelaar, allegearre fan Bitgummole, 

besochten fan 31 augustus o/m 2 septimber de projekten fan de Werkgroep 

Ontwikkelingssamenwerking Menameradiel yn Roemenië. 
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Irene Langendijk, ek fan Bitgummole, wie der doe al mei heit en soan Henk en Jan 

Ravensberger, beide kundich yn de plantetielt yn kassen. Hja makken fan 23 o/m 

26augustus in reis lâns ferskate kassen om te sjen wat der ferbettere wurde kin. 

De túnders yn Roemenië krigen fan Eibert Tigchelaar setters fan in nij troch himsels 

kweekt ierpelras mei de namme Obama. De leden fan de WOM binne benijd wat Obama 

docht yn Roemenië it oare jier! 

In nijsgjirrich reisferslach makke troch Irene Langendijk stiet op www.menaldumadeel.nl 

ûnder it kopke Welzijn/Wolwêzen. Leaver op papier? Skilje 058 2541542. Wy bringe it 

graach. 

 

 

 

http://www.menaldumadeel.nl/

