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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 Berltsumer om utens, hij was hier rond het 

dorpsfeest, Heerke van Tuinen. 

 

Twa wrâlden komme gear yn Heerke van Tuinen 

Fit, fleurich en foar syn leeftyd bysûnder kwyk. Samar trije eigenskippen dy‟t op 

Heerke van Tuinen fan tapassing binne. Al lange jierren wennet er mei nocht yn 

Nij Seelân. It is syn thús, wat net weinimt dat er graach werom komt yn 

Berltsum, it doarp dêr‟t er yn 1934 berne waard as 6e bern fan Sijbren en Pytsje 

van Tuinen. Syn âlderlik hûs wie it spultsje oan it Hemmemaplein dêr at no de 

diskoteek TDF stiet. At jo yn de kunde komme mei syn fleurich aard falt te 

rimen dat syn besites oan Berltsum gauris gearfalle mei de doarpsfeesten fan 

Oranje Nationaal. Hy mei dan 77 wêze, Heerke van Tuinen docht noch folop mei 

oan it libben. “Jo moatte warber bliuwe, dat is it bêste” is it motto fan de man 

dy‟t yn dizze fase fan syn libben as hovenier wurksum is.  

  

Tweintich wie Heerke doe‟t er nei De Lier gie om dêr in jier foar in greidboer te wurkjen. 

“Ik koe dêr wol langer bliuwe, mar dat woe ik net” wit er noch, sa‟t him in hiel soad fan 

eartiids noch bystiet as de dei fan juster. Bygelyks dat er yn febrewaris 1956 de 

Elfstedentocht ried en dat er healwei datselde jier beslute om fuort te gean. Mar ek wit er 

noch altyd wit hoe‟t it by beppe Katrien yn de keuken rûkte at se gehaktballen oan‟t 

brieden wie.  

 

VS duorre te lang, dan mar nei Nij Seelân 

“Eins wie myn doel om nei de VS, mar op it Emigraasjeburo yn Den Haag seine se dat 

dat twa jier duorje soe. Dat wie my fierste lang. At ik nei Nij Seelân gie, koe ik 13 



desimber farre. En dat ha‟k doe dien. Ik hie it thús bêst hear, mar ik woe de wrâld yn. It 

wie tiid om derút. Doe‟t ik 27 jannewaris 1957 fan board stapte tocht ik „no earst mar in 

sigaretsje draaie en de boel hjir ris besjen‟ en sa tikke Sake Bangma, in âld Berltsumer 

my op it skouder.” Heerke laket “Om healwei twaen wie ik yn Taitaipu by de boer dêr‟t ik 

oan it wurk soe, om trije oere siet ik op „e trekker it gers te meanen.” In skoftke letter 

kaam er yn de kunde mei in slachter yn Christchurch dy‟t him wurk oanbea. Heerke 

naam it oan en sa sloech de Berltsumer mei syn Túnbouskoalle in hiele oare rjochting yn. 

Doe‟t er it fak nei njoggen jier hielendal ûnder de knibbel hie, begûn er foar himsels as 

slachter yn Lincoln. Op seker momint kocht Heerke in spultsje mei 62 plusmiet grûn en 

weide dêrop fee foar de slacht. Al mei al duorre it slachtersaventoer sa‟n tweintich jier. 

Nei‟t er de boel foar oername ferkocht hie oan in supermerk, hie der in skoft in soad fan 

klusbedriuw mei in maat dy‟t stukadoar wie.  

 

Nei in jier as fjouwer wie it wer tiid foar wat oars. “Ik belâne doe wer yn it slachterswurk. 

180 barchen krigen wy elke dei binnen en dy moasten wy dan ferwurkje.” Nei de barchen 

wiene it lammen op in eksportbedriuw dêr at Heerke tsien jier wurke. “Dat wie in soad 

jûns, troch de dei die ik dan tunen, dat wie myn hobby en sa koe ik moai in boaium lizze 

foar at ik mei pensioen gean soe. En dat doch ik no noch en it foldocht my skoan. It 

stimulearret my, ik bin bûten en at it reint ha‟k in frije dei. Myn dochter helpt my twa 

dagen yn de wike en at it drok is dan ha‟k wat los folk.”  

 

Syn frou Fay fûn Heerke yn Nij Seelân en sy krigen in soan en twa dochters. Fay is fan it 

lân. “Se is lyts, mar mei pit. Somtiden spat har it fjoer út de eagen, mar dat is just goed” 

fynt Heerke.  

 

Hjir fiel ik my thús, dêr bin ik thús 

De lêste jierren giet Heerke gauris nei Nederlân werom. Yn de begjintiid yn syn nije 

heitelân wie dêr gjin sprake fan. Ik bin foar it earst werom gien doe‟t ús heit yn 

septimber 1977 stoar. Dat wie 23 jier nei‟t ik fuortgien wie. Hoe at it wie om wer werom 

te wezen? “It hie twa kanten” fertelt Heerke. “Oan de iene kant wie dêr it ferstjerren fan 

ús heit, oan de oare kant wie it in belevenis om te sjen wêr at ik wei kaam. It heugde my 

hoe‟t it wie doe‟t ik fuortgie, mar hjir wie fansels ek fan alles feroare. Ik wit noch dat ik 

fierste folle dwaan woe in it koarte skoftsje tiid dat ik hjir wie. It hat wol de oanset west 

om werom te kommen. En ik wie gelokkich yn de omstannichheid dat ik dat dwaan koe.” 

Op de fraach wat Heerke dwaan soe at der no jong wie, hoecht er net nei te tinken. “Ik 

soe it sa wer dwaan. Ik bin bliid dat it sa gien is. Ik genietsje hjir en dêr. Hjir fiel ik my 

thús, mar at ik aanst wer fuort gean, dan gean ik nei hûs.” 

 

Nei de ierdbevings dy‟t Nij Seelân ferline jier en begjin dit jier troffen, hat it lân, dêr‟t it 

trochstrings rêstich fertoeven is, him fan in wrede kant sjen litten. Foaral de lêste hat 

djippe spoaren neilitten. “Hiele wiken yn Christchurch binne fuortfage. Op dy plakken 

wurdt ek net wer boud. De stêd wurdt oan de bûtenkanten útboud” fertelt Heerke. “Mar 

slimmer dan de materiële skea is de geastelike. In protte minsken kinne dêr net mei 

omgean. De neiskokken, wol 8000, ha harren sa yn de besnijing dat se fuort geane, de 

stêd út of nei Australië.” Sels is Heerke net bang. Hy fynt betrouwen yn syn leauwen. 

“God hat even sjen litten dat er der noch is” karakterisearret Heerke de ierdbeving. “Jo 

moatte it betrouwen net ferlieze at it tsjinsit, dan binne je ferlern. God jout je de paden 

om der wer út te kommen. Hy komt syn belofte nei, sjoch it krús.” Sa‟n sterk leauwen, 

hoe kom je dêroan? Heerke: “It leauwen is my jûn. Ik bin der mei opbrocht en at je âlder 

wurde dan begjinne je it te begripen. En at je no leauwe of net, elkenien soe de skiednis 

fan d Bibel witte moatte.”  

 

Je kin it hast net oer de holle sjen. Heerke mist twa fingers fan syn linkerhân. Hoe‟t er 

dat sa hân hat? “It wie 6 novimber 1996. Ik wie oan it fleis seagjen, wat ik altyd die. 

Ynienen wie ik wat út lykwicht en dêr leine myn fingers. At it in stikje Fryske nuchterheid 

wie wit ik net, mar 21 dagen letter, doe‟t de krammen derút kamen, wie ik wer oan‟t 

wurk.” 



 

“Ik hâld fan aventoer, ha„k ek altyd al dien” ylustrearret Heerke in favorite bezichheid út 

syn jonge jierren. Wy spanden de hynders út by de feiling en dan rieden wy se nei hûs. 

Sûnder sadel, op twa hynders tagelyk. Meastentiids bleauen se moai by elkoar mar 

somtiden giene se op „e kletter. Ik bin der wolris tuskenyn fallen. Dat it altyd goed ôfrûn 

is …” Heerke kin der om laitsje.  

 

At it doarpsfeest dien is, giet Heerke wer nei hûs, nei Nij Seelân, nei frou, bern en 

bernsbern. Sânensantich, fleurich, warber en wat hiel dúdlik wurden is, yn betrouwen op 

syn Hear. 

RIA 

 

 

 

 

 

Ik jou de pin troch 

een bijdrage van René Brouwer 

Tja, en dan eindelijk is het zover! Vele malen zag ik de 

pen passeren.  Soms was  deze erg dichtbij, maar nu 

is de eer dan eindelijk aan mij. Hoe kom je dan aan de 

pen. Als volgt:  de buurvrouw vraagt Reina, zij zegt ja 

en dan zie ik enigszins verbaasd mijn naam in de 

krant staan. Dit ging dus aan mijn stukje vooraf. 

 

Voor de mensen die mij niet kennen, zal ik mij even 

voorstellen. Mijn naam is René Brouwer. Ik ben 

geboren op 04-11-1969 als oudste zoon in het gezin 

van Wop en Tjet Brouwer op de Hôfsleane 9 te 

Berlikum. Ik heb twee broers Erik en Ronald. 

Na de lagere school in Berlikum ben ik naar de CTS in 

Leeuwarden gegaan. Daar heb ik de horeca opleiding 

gedaan.  Na mijn dienstplicht ben ik bij “Onder de 

Luifel” in Leeuwarden aan de slag gegaan als 

ober/kelner. Hier heb ik een aantal jaren naar volle tevredenheid gewerkt. Maar toen 

ging het kriebelen en kwam de reislust naar boven. In 1991 ben ik ongeveer een jaar 

naar Canada geweest. Daar woonde ik bij een gezin met 4 kleine kinderen en werkte bij 

een hoveniersbedrijf. Ik heb dat jaar genoten. Toen ik eind 1991 weer terugkwam in 

Nederland, moest ik  hier weer werk zoeken.  

Ik wist toen dat ik niet weer in de horeca wilde werken. Neef Keimpe was net een 

schoonmaakbedrijf begonnen en daar kon ik aan de slag. Toen dit bedrijf ophield ging ik 

bij Buwalda in Franeker aan het werk. Ondertussen had ik in 1993  Reina ontmoet. 

Zij is ook een rasechte Berltsumse, dochter van Jacob en Henny Kalma en geboren op de 

Kamp 10.  Samen hebben wij  2 zoons: Jorrit van bijna 7 en Stijn van 3.  

Ik zou nu verder kunnen gaan met wat te schrijven over mijn bedrijf Tendens maar over 

deze passie/hobby, zoals Marije het noemt wil ik nu niet hebben. Veel mensen weten wel 

wat ik doe. Dit stond vorig jaar nog in de” Op „e Roaster”. Maar waar moet ik dan over 

schrijven. Tennis is sinds dit jaar een grote hobby. Maar of ik het nog red om daar 

wereldkampioen mee te worden, dat denk ik niet [weet wel zeker van niet]. 

 Misschien moet ik het dan over een ander soort van passie hebben, een kant die je van 

een schoonmaker als mij niet zo snel zou verwachten. 

Mijn schoonmoeder gaat al vele jaren als vrijwilligster naar het Roosevelthuis in Doorn. 

Dit leek mij ook wel wat. Vorig jaar heb ik de stoute schoenen aangetrokken en heb ik 

mij opgegeven als vrijwilliger. Ik zal eerst uitleggen wat het Roosevelthuis is: Dit is een 

vakantiehuis waar mensen met een beperking op vakantie kunnen gaan. Met behulp van 

vrijwilligers kunnen zij zo een weekje uit hun thuisomgeving vandaan. Soms wonen deze 

mensen met een partner thuis, maar veelal wonen ze in een verzorgings- of 



verpleeghuis. Je begrijpt al dat deze mensen dus zorg nodig hebben. Ik had dit nog nooit 

eerder gedaan. Maar in een team van 2 (een zeer ervaren verpleegkundige en ik) krijg je 

een aantal gasten toegewezen, die je zo‟n week verzorgt. Deze hulp is zeer wisselend, 

van het aantrekken van steunkousen tot geheel wassen en verschonen. Waar ik eerst 

nog wat onwennig was in deze situatie, was ik aan het eind van de week vrij van 

schroom. Deze week heb ik ervaren als zeer waardevol en dankbaar. Dat je zoveel voor 

een ander kunt betekenen. Dit jaar ga ik weer mee en ik kijk er naar uit. Het geeft veel 

positieve energie.  

En dan nog de dingen in Berltsum die ik tegenkom en waar ik als schoonmaker niet 

tegen kan. Dat is de enorme hoeveelheid hondenpoep, die overal op de stoepen en 

rondom de scholen in de groenstroken ligt. We mogen dan wel Berltsumer hûntsjes zijn, 

maar we hoeven toch niet alles onder te ..............!! Verder ben ik tevreden over 

Berltsum met zijn bijzondere dorpsfeesten en nu ook zijn eerste Feilingdei. Ik vind het 

bijzonder hoe dit toch altijd maar kan in zo‟n dorp.  

Ik geef de pen door aan ........................... Dat blijft nog even een verassing.  

 

 

 

Kofjemoarn  Berltsum woensdag 26 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 € 1,50 per persoon. Tijdens de 

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

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

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

De eerstvolgende kofjemoarn is woensdag 26 oktober aanstaande. De gasten gaan 

dan zelf aan de slag met „bingo‟. 

Sieta Kuipers, ouderenwerker Menameradiel 

 

 

 
Unicef 

Help ook mee in de strijd voor schoon drinkwater 



Jaarlijks overlijden circa 1,5 miljoen kinderen als gevolg van vervuild drinkwater en 

slechte hygiëne. In Burkina Faso is het sterftecijfer heel hoog: 1 op de 5 kinderen sterft 

hier voor zijn/haar vijfde verjaardag 

Burkina Faso is een van de armste landen ter wereld. Water kan het land helpen uit de 

armoedespiraal te komen. Schoon drinkwater en hygiënische sanitaire voorzieningen 

zorgen ervoor dat mensen gezonder zijn en minder snel ziek worden. Daardoor wordt 

schoon drinkwater gezien als de motor voor ontwikkeling van een land. 

Via UNICEF kunt u meehelpen aan het verkrijgen van schoon drinkwater in Burkina Faso. 

Hoe?? Door producten van UNICEF te kopen. Dit kan via het steunpunt van 

UNICEF in Berltsum bij Ellen Eijzenga (tel. O518-461638). De nieuwe catalogus 

voor het najaar van 2011 is gereed, met onder andere de nieuwe kerstkaarten, agenda‟s, 

kalenders, etcetera. 

Wilt u meer weten? Kom gerust langs of bel ons even. 

Ellen Eijzenga 

 

 

 

 

Stichting de Grusert 

Documentatiecentrum & Historisch Archief Berlikum 

Van de laatste foto is de naam van de vierde persoon nu waarschijnlijk ook bekend, wij 

hebben de naam doorgekregen van Johannes en Jannie Kuperus, volgens hen is het de 

heer Durk Gorter uit Wier. Helemaal zeker is het niet, maar misschien dat meer 

mensen hem nu herkennen, wij horen dat dan graag van u. De namen van links naar 

rechts zijn: Willem van Schepen, Sijbren Marten Kuperus, Sijbren Westra en Durk Gorter 

uit Wier. 

 

Tijdens de Feilingdei op zaterdag 24 september zijn er veel mensen langs geweest om 

een kijkje te nemen bij de foto‟s etc. van het veilinggebeuren en land- en tuinbouw van 



Berltsum. We hebben veel reacties gekregen ook van oud bewoners. Er is weer een 

aantal namen van personen die op foto‟s staan bekend geworden. 

 

Wie levert de mooiste foto in van de Feilingdei? 

Er zijn op deze dag veel foto‟s gemaakt. Het documentatiecentrum wil u vragen om uw 

mooiste foto in te leveren of te mailen. Wij zullen de mooiste foto uitzoeken. De inzender 

van deze foto ontvangt dan het boek van „Berlikum, Beeld van een dorp‟. U kunt uw 

foto‟s mailen naar: aldwereld@gmail.com of brengen bij mevrouw Froukje Weijer, 

Hôfsleane 49. 

Afgelopen periode kregen we € 10,= en € 50,= aan giften binnen. Hier zijn we erg blij 

mee, onze hartelijke dank hiervoor.  

Wij stellen het zeer op prijs om een bezoekje van u te mogen ontvangen op de 

donderdagavond. Het documentatiecentrum is namelijk elke donderdagavond 

open van 19.30 uur tot 21.30 uur. Kom eens langs, misschien weet u namen van 

mensen op foto‟s die voor ons nog onbekend zijn. 

 

 

 

Vierde seizoen Eten met een praatje 

We gaan het vierde seizoen in met “Eten met een praatje” . Onderhand is “Eten met een 

praatje” een bekend gebeuren en is bedoeld voor mensen die „s avonds vaak alleen eten. 

Het is een gezellig samen zijn waarbij je onder het genot van een warme maaltijd met 

anderen kan kletsen en de belevenissen van de dag kan delen. Dat de belangstelling 

hiervoor groot is, is mede te danken aan de culinaire hoogstandjes van onze 

meesterkoks.    

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

keren worden ze gehouden op de laatste vrijdag van de maand met uitzondering van de 

maand december. 

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

maar geef u tijdig op want met veertig deelnemers zitten we aan het plafond.  

De eerste avond vindt plaats op vrijdag 28 oktober in ‟t Centrum aan de Bûterhoeke. 

U bent welkom vanaf 18.00 uur. Het duurt tot ongeveer 20.00 uur. 

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: 

vrijdag 25 november, vrijdag 27 januari, vrijdag 24 februari en vrijdag 23 maart, steeds 

in ‟t Centrum van 18:00 -20:00 uur. We hopen u te kunnen verwelkomen en rekenen op 

gezellige avonden.  

 

 

 

 

Lyts Libben & de Kinderboekenweek 

Heldenmoed staat centraal in de Kinderboekenweek 

2011. Dit onder het motto: Superhelden! - Over 

dapper durven zijn. In veel kinderboeken staat de 

hoofdpersoon op een bepaald moment voor een keuze: 

grijp ik in of blijf ik aan de zijlijn staan. De keuze om 

iets te doen, maakt dat helden worden geboren. De 

Kinderboekenweek 2011 wordt een eerbetoon aan alle kinderboekfiguren die dapper 

durven te zijn. Van Tiuri uit De brief voor de koning tot Iwan Olsen uit Pudding Tarzan. 

Op o.b.s. Lyts Libben zaten alle kinderen op woensdag 5 oktober ‟s ochtends  bij elkaar 

in het speellokaal en werd de opening verricht door Harry Potter. Hij (zij) 



complimenteerde de aanwezige leerlingen met de prachtige kostuums. Ook vroeg Harry 

wat een held is, wie de kinderen speelden en hoe ze tot die keuze waren gekomen.  

Omdat de kleuters wisten welke  toverspreuk ervoor nodig was om het gedicht uit de 

tovenaarsmantel  te voorschijn te laten komen, mochten zij deze spreuk opzeggen. Ze 

deden dit geweldig! 

Na het gedicht  legde mevrouw Potter  de opdracht uit die tijdens de Kinderboekenweek 

door iedere groep moet worden uitgevoerd. Per groep moet één held worden gemaakt 

met daarbij een gedicht, stripverhaal, prentenboek of een film. Na de opening gingen de 

kinderen naar hun eigen lokaal en kregen daar een belegd broodje, een stuk suikerbrood 

en iets te drinken. 

Na dit ontbijt konden de kinderen beginnen met hun opdracht om een superheld te 

ontwerpen. Door de meeste stemmen wordt er per groep een superheld gekozen. Vrijdag 

14 oktober sluiten we met alle groepen de Kinderboekenweek af in het speellokaal. Per 

groep worden dan de uitgewerkte opdrachten gepresenteerd. 

 
Meer foto‟s zijn te zien op www.obslytslibben.nl. 

 

 

 

Heeft u wel een bedrijfshulpverlener in uw bedrijf? Volg nu een cursus BHV in 

eigen dorp          

Wist u dat de Arbo-wet al sinds 1994 eist dat elk bedrijf met personeel een 

bedrijfshulpverlener heeft? En dat dit een medewerker is die nagenoeg altijd aanwezig is 

en bij een ongeval of brand snel en effectief kan optreden? Een BHV‟er verleent eerste 

hulp, weet hoe hij een beginnende brand kan bestrijden, wat te doen bij een gaslek of 

overval, treedt adequaat op bij ongevallen, weet in noodsituaties alle werknemers en 

klanten/bezoekers te alarmeren en waarschuwt hulpdiensten. In ieder bedrijf is een 

BHV‟er onmisbaar!  

Daarom hebben we als bestuur van Undernimmend Berltsum-Wier (UBW) het initiatief 

http://www.obslytslibben.nl/


genomen om deze cursus voor een zeer aantrekkelijk tarief én in eigen woonplaats te 

organiseren.  

Er zijn twee varianten. 

Basiscursus Brandbestrijding, Ontruiming en Eerste Hulp, 3 november 2011 van 

08.30-17.00 uur. Prijs leden € 210,00 (niet-leden € 240,00) inclusief BTW, lesmateriaal, 

koffie, thee en lunch.  

Herhalingscursus Bedrijfshulpverlening (BHV), 10 november 2011 van 13.00-

18.00 uur. Prijs leden € 120,00 (niet-leden € 150,00) inclusief BTW, lesmateriaal, koffie, 

thee en lunch.  

 

De trainingen vinden plaats in „t Heechhout in Berltsum. De herhalingscursus is alleen 

voor mensen die de basiscursus al eens gevolgd hebben. Voor u én uw personeel is dit de 

kans om in het bezit te komen van een BHV Certificaat. Er is geen maximum aantal per 

bedrijf gesteld, meld u vóór 24 oktober voor deze training(en) aan.  

U kunt uw aanmelding mailen naar undernimmendberltsumwier@gmail.com of per post 

sturen naar Undernimmend Berltsum Wier, Postbus 7, 9040 AA Berltsum. Als u nog 

vragen heeft, neem dan contact met Tjettje Miedema op. Zij is te bereiken op 

telefoonnummer 06–20850255.  

Bestuur Undernimmend Berlstum Wier 

 

 

 

Hofkesjonge 

Afgelopen 1 oktober heeft de onderhoudsgroep Hemmemapark haar jaarlijkse 

fruitplukmorgen gehouden. Met het geplukte fruit worden de „rekeningen‟ in natura 

vereffend met degenen die hand- en spandiensten hebben geleverd. De aangrenzende 

boeren Dijkstra en Cornelissen nemen met het hekkelen ook onze kant van de sloot mee. 

Bauke Wiersma gaat regelmatig even met de klepelmaaier rond. Germ Siegersma doet 

veel maaiwerk in het park; de werkgroep Cultuurhistorische Fietsroute controleert 

mailto:undernimmendberltsumwier@gmail.com


jaarlijks de routebordjes en maakt ze schoon. Ook de onderhoudsploeg van 12 man die 

circa 4 zaterdagochtenden per jaar onderhoud verricht, krijgt een kist stoofperen mee. 

Het onderhoud van het Hemmemapark en de fietspaden langs de ijsbaan en het 

Berltsumer Wiid kunnen we met al deze vrijwilligers financieel behappen.  

Daarnaast blijft er nog veel fruit hangen. We hebben liever niet dat dit met ladders en 

andere hulpmiddelen wordt geplukt, omdat dit veel schade oplevert aan de oude en 

vooral jonge bomen. Als de jonge bomen wat ouder zijn, willen we de suggestie van Ria 

Algra -om het fruit per boom te verpachten- in overweging nemen. Het valfruit bestaat 

voornamelijk uit stoofperen en is van uitstekende kwaliteit. Het kan doorgaans nog lang 

bewaard worden. Iedere Berltsumer is vrij om dit fruit te rapen.  

M. van Hout 

 

 

 

Collecten 

Prinses Beatrixfonds 

In de week van 12-17 oktober was er weer de jaarlijkse collecte van het Prinses 

Beatrixfonds 

(voor spierziekten). De collecte heeft in totaal € 1218,00 opgeleverd. Wij willen alle 

gevers en alle collectanten hiervoor bedanken. Uit naam van het Prinses Beatrixfonds, 

Ellen Eijzenga 

 

KWF Kankerbestrijding 

De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Berltsum heeft € 2096,27 opgebracht. Wie de 

collectant heeft gemist kan alsnog een gift overmaken op giro 26000 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. Dat doet 

zij echter niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en 

vrijwilligers. 

Samen moeten én kunnen we tegen kanker strijden 

Door de vergrijzing van de bevolking en omdat kanker eerder ontdekt wordt, zal het 

aantal kankerpatiënten de komende jaren sterk toenemen.  De strijd tegen kanker is dan 

ook nog niet gestreden. Ondanks de goede resultaten hebben we nog een lange weg te 

gaan want helaas overlijden er nog jaarlijks 42.000 mensen aan kanker. Er is nog een 

lange weg te gaan. Wetenschappelijk onderzoek blijft daarbij nog steeds heel hard nodig. 

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

collecte. 

Mirjam Dijkstra, Coördinator afdeling Berltsum 

 

Multiple Sclerose (MS) 

16.000 mensen met MS zoeken 16.000 collectanten  

Eén op de duizend mensen in Nederland krijgt de diagnose Multiple Sclerose, een niet te 

genezen ziekte van het centrale zenuwstelsel. De diagnose wordt vaak gesteld bij 

mensen tussen de 20 en 40 jaar, in een tijd dat je op het punt staat een studie te volgen 

of aan gezinsuitbreiding denkt. Opeens is de toekomst niet meer zeker. Wat kun je wel 

blijven doen en wat niet meer? Niemand weet hoe MS zich ontwikkelt. 

Het streven is om voor elke MS-patiënt, een collectant op straat te zien tijdens de MS 

collecteweek. 16.000 mensen met Multiple Sclerose verdienen net zoveel 

collectanten. De zoektocht naar 6.100 extra collectanten start nu! Doe mee! De 

collecteweek is van 21 t/m 26 november.  

Het Nationaal MS Fonds zet zich in voor mensen met MS. Naast voorlichting en 

patiëntenondersteuning verricht zij onderzoek naar de ziekte en de problemen die 

mensen met MS ervaren. Het Fonds kan haar werk alleen doen dankzij giften. De huis 

aan huis collecte in november is de belangrijkste inkomstenbron. U kunt het Nationaal 

MS Fonds ook steunen door een gift over te maken naar giro 5057 te Maassluis. Wilt u 

meer informatie? Kijk op www.nationaalmsfonds.nl of bel met 010-5919839. 

http://www.nationaalmsfonds.nl/


 

Hersenstichting 

Word collectant voor de hersenstichting en help mee aan breinbrekend werk!  

Vindt u het belangrijk dat er zoveel mogelijk onderzoek wordt gedaan om hersenziekten 

te voorkomen of te genezen? En heeft u in de week van 6 t/m 11 februari, wel een 

uurtje tijd? Word dan collectant voor de Hersenstichting! 

Wie zijn wij? 

De Hersenstichting staat voor breinbrekend werk: financiert wetenschappelijk onderzoek 

en geeft voorlichting over hersenen en hersenaandoeningen. Hierbij kunt u onder andere 

denken aan ADHD, Dementie, Autisme, Beroerte, Depressie, Hersenschudding, Migraine 

etc.      Voor meer info zie: www.hersenstichting.nl 

Wat houdt het in? 

U mag zelf aangeven in welke straat en wijk u wilt collecteren, of hoeveel uur u wilt 

lopen. U kunt één straat doen, maar ook meer. Wat u ook doet, u helpt uw medemensen 

ermee!  Kleine moeite - groots effect! 

Mogen wij u als collectant verwelkomen voor de Hersenstichting Collecte 2012? Neem 

dan contact op met promotor Akke Hornstra 06-13 77 84 91 of met het kantoor in Den 

Haag 070 – 360 48 16. Mailen kan ook: ahornstra@hersenstichting.nl of 

info@hersenstichting.nl. 

 

 

 

 

De superhelden van Okidoki 

Een speciale uitnodiging was voor 

deze pake-redacteur reden om 

samen met de kleinzoon een bezoek 

te brengen aan kinderopvang 

Okidoki in Berltsum. Wat was het 

geval. Ook Okidoki sluit aan bij de 

start van de Kinderboekenweek met 

als thema “Superhelden en dapper 

durven zijn”. Voor de kinderen was 

een speciaal voorleesontbijt 

geregeld. Bij de verhalen van 

superhelden behoort natuurlijk ook 

de kleding van deze superhelden. 

Het was een bijzonder  gezicht, al 

die verschillende superhelden naast 

elkaar aan tafel. Naast de broodjes zag ik zelfs hagelslag met heel bekende namen zoals 

K3, Piet Piraat en Funky. De leverpastei van Dora en Bob de Bouwer viel ook wel in de 

smaak.  

Natuurlijk was Mega Mindy de meest aansprekende held voor deze groep kinderen. Maar 

ook Spiderman, St Nicolaas en Cars waren aanwezig. Ook de shirts met daarop stoere 

auto‟s maakten indruk. Er was ook een Mega Marijke; zij ging tijdens het ontbijt 

spannende verhalen voorlezen en liet daarbij hele mooie plaatjes zien. Wat mij opviel 

tijdens dit voorleesontbijt, was de stilte en de relaxte houding van de kinderen hierbij. 

Met ruim 10 kinderen aan tafel een volstrekte rust en aandacht voor de verhalen van 

Mega Marijke (het ging over een super lieveheersbeestje met olifantenzuignap).  

Als pake vroeg ik mij af: “Hoe doen ze dit?”  

Ik kwam in gesprek met Leonie Postma uit Engelum. Zij is stagiaire en is bezig met haar 

laatste jaar van de  opleiding van Pedagogisch werk niveau 3. Zij vertelde mij dat deze 

stageplaats precies was zoals ze na haar opleiding graag zou willen werken. Het doel van 

haar opleiding is om kinderen te stimuleren en te begeleiden in hun verzorging en 

ontwikkeling. Okidoki heeft een kwalitatief hoogstaand pedagogisch beleidsplan. Het 

geeft aan dat Okidoki zorg draagt voor een kwalitatief hoog begeleidingsniveau en dat 

ook begeleiders aan deze hoge eisen moeten voldoen. Zoals Leonie mij aangaf; je hebt 

http://www.hersenstichting.nl/
mailto:ahornstra@hersenstichting.nl
mailto:info@hersenstichting.nl


als begeleider een voorbeeldfunctie naar deze jonge kinderen. Voorbeeld: Het was mij 

opgevallen dat een van de kinderen aan het begin van het ontbijt op bijzonder correcte 

wijze iedereen smakelijk eten wenste (let op; we praten over kinderen van twee en drie 

jaar). Wie had het ook al weer over normen en waarden? “Het was super bij Okidoki!”   

Pake Dick 

 

 

 

 
Restauraasje Tsjerke  WIER  op healwei 

De tsjerke fan Wier hat sneon 17 septimber net te kleien hân oer belangstelling. Fan hein 

en fier wie folk op kommen setten om de restauraasje te oanskôgjen. Gelegenheid om de 

tsjerke fan binnen en fan bûten te besjen wie offisjeel fan 10.30 oere ôf, mar de earste 

besikers sieten foar tsienen al op ‟e stoepe. Under grutte belangstelling waard it wurk fan 

bou-ûndernimming de Graaf út Engwierrum hifke en besprutsen. Anthony de Graaf, de 

baas sels, wie oanwêzich en woe alle fragen oangeande de restauraasje graach 

beäntwurdzje.  Krityske fragen waarden steld troch lju út itselde fakgebiet as de Graaf, 

sy beseagen en beoardielen alles mei skerpe blik. Ek de stigers waarden hifke op 

degelikheid. Fol tefredenheid waard fêststeld dat dy goed yn ‟e oarder wiene. Fakkundich 

waard der praat oer wat der ferfongen en wat restaurearre wurde koe. Underdielen fan 

sleutelstikken, trekbalken en dakhout koe wer brûkt wurde. Mar ek folle oare dingen 

moasten alhiel fernijd wurde, lykas muorreplaten, stânfinken, ferwulfribben en 

dakspoaren.  

Belangstellenden mei each foar âldheidkunde koene har hert ophelje. Alle groeden fan 

„the old lady‟ wiene no goed sichtber. Nissen wiene foar it ljocht kaam, de piscina achter 

yn it koar, âlde stikjes Romeinske dakpannen sieten ferfrissele yn de ieuwenâlde  oplape 

muorren. Der wiene ek noch in pear letters sichtber wurden. It seach der suterich en 

rommelich út, mar de hobby-archeologen rûn it wetter om ‟e tosken.  

Wa‟t doarst fleach by de stigers omheech om foto‟s te meitsjen fan it útsjoch, dat him 

helder nei alle kanten sjen liet. Yn D‟  âld Skoalle, it doarpshús dêr fuort by, dat gastfrij 

de doarren iepen hie en kofje en appeltaart oanbea,  koene foto‟s besjoen wurde, dy‟t al 

earder tidens de restauraasje makke wiene troch tûk en artistyk fotograaf Harry van 

Bijnen út Rie. Ek de 150 âlde munten, opsocht troch it Frysk Archeologysk Wurkferbân 

wiene dêr te oanskôgjen. Se wiene fan ferskillende tiidrekken en nei‟t men oannimt, 



wiene de measten troch skreven yn de houtene flier rûgele. Der hiene wol sa‟n 70 stiks 

suver op in bultsje lein.  

De hoanne wie al omdel helle en lei yn it skip op in planke te wachtsjen oant er wer nije 

gouden fearren krige. Aanst, as it mitselwurk en it foegjen klear is, de draachkonstruksje 

wer yn „e oarder is en de laaien te plak lizze, kin er werom op de toer om syn wurk te 

dwaan. Om ús te fertellen fan hokker kant de wyn waait.  

 

Tagelyk mei it meitsjen fan de toer sil it ferwulfhout yn de tsjerke pleatst en skildere 

wurde. As dat klear is, kinne de stigers der út. Dan kin dêr stukadoard wurde. It 

meubilêr, no noch yn de opslach by de Graaf, wurdt ûnderwilens restaurearre en ferve.  

De verwachting is dat der omendeby 1 november begûn wurde kin mei de lambrisearing 

en de flierferwaarming. Tsjin dy tiid sil der ferlet wêze fan frijwilligers, dy‟t hantlangje 

wolle. Ek it oanlizzen fan húske en keuken sil troch eigen folk ûnder hannen nommen 

wurde moatte. Dat hoege net allegear faklju te wêzen, der bliuwe genôch putsjes oer 

foar elk dy‟t wat dwaan wol. Jo kinne jo bygelyks ek oanmelde om ris kofje te setten of 

broadsjes te smarren, of om aanst ris gastfrou/hear te wêzen. 

Wa‟t meihelpe wol, kin him/har no alfêst oanmelde by: 

Marcel Helderman, Lautawei 10 te Wier, 0518-460616 of Iris Nieuwenhuizen, 

Tsjerkepaad 19 te Wier 0518- 462352, S.Sevenster@hetnet.nl 

Simy Sevenster  

 

 

 

Dorpsplein Berltsum gaat richting opening 

Na enkele jaren voorbereiding is het dan zover. Vrijdag 11 november aanstaande 

wordt het nieuwe dorpsplein te Berltsum feestelijk geopend. 

Het programma start met een ontvangst voor genodigden van 15.30-16.00 uur. Om 

16.15 uur wordt het plein geopend, samen met de Berltsumer jeugd. Van 16.45-17.30 

uur is er gelegenheid samen na te praten.  

Hoe het er nu voor staat? 

Het plein nadert zijn voltooiing. Na weken van hardwerken zijn de contouren zichtbaar en 

wordt duidelijk hoe ruim het plein is.  Binnenkort worden de laatste voorzieningen 

aangebracht  en zal  Van Tuinen Tuinservice  de beplanting aanbrengen.  De door de 

werkgroep gewenste platanen zijn in verband met de beschikbare ruimte vervangen door 

sierperen met een onderbeplanting die zomers oranje en wit bloeit . Deze 

onderbeplanting sluit  dan ook mooi aan op de oranje – witte clubkleuren van SC 

Berlikum. 

  

Dat het dorpsplein een welkome aanvulling op de voorzieningen in het dorp is al 

gebleken. Zo heeft het al dienst gedaan als parkeerterrein bij de CFK reünie en tijdens 

het dorpsplein kon de feesttent voorzien worden van een besloten buitenterras. Nog even 

en dan heeft ook de Berltsumer jeugd haar eigen hoekje in de vorm van een 

straatvoetbal- en basketbalveldje.  

  

Na voltooiing van het dorpsplein zal de werkgroep zich inzetten voor een goede 

afstemming met de plannen rond de te realiseren  brede school en het nieuwe 

dorpsplein.  

De werkgroep Dorpsplein Berltsum  

 

 

Nieuwe datum vergadering SBB 

De op 18 oktober geplande vergadering van SBB over de vraag of het verstandig is SBB 

al dan niet om te vormen naar een vereniging wordt verschoven naar donderdag 3 

november. Dit in verband met de herfstvakantie waarin eerstgenoemde datum valt. De 

vergadering is in ‟t Centrum. Van tevoren wordt een nieuwsbrief huis-aan-huis verspreid 

met de voor- en nadelen van een vereniging of stichting. Jaap Aagtjes zal tijdens de 

mailto:S.Ssevenster@hetnet.nl


vergadering de informatie uit de nieuwsbrief nader toelichten en de discussie leiden.  

SBB 

 

 

 

Tuinbouwgebied beter bereikbaar met openbaar vervoer 

Dat er steeds meer mensen werk vinden in het tuinbouwgebied is wel duidelijk. Echter 

niet iedereen woont in de directe omgeving, of de betrokkene is afhankelijk van het 

openbaar vervoer. 

Zowel aan de Bitgumerdyk als aan de Gernierswei zijn nieuwe bushaltes geplaatst, om de 

loopafstand naar het werk te beperken. Vooral de nieuwe bushalte aan de Bitgumerdyk 

levert de vraag op: “Is dit wel zo handig, want er rijden nu bussen op dezelfde ventweg 

waar ook veel fietsverkeer gebruik van maakt?”  

Navraag leert dat deze keuze voorkomt uit het gegeven dat de lijnen die deze haltes 

aandoen beperkt zijn. Het gaat om één lijn ‟s morgens en één lijn ‟s middags.  

Ook de status van de provinciale weg van belang. Mogelijkheden voor het aanleggen van 

bushaltes direct langs deze weg zijn veel beperkter en zijn daardoor veel ongunstiger 

voor de reiziger. 

Medewerkers van de tuinbouwbedrijven hebben mij verteld dat het huidige schema 

buslijnen nog onvoldoende aansluit bij de werktijden. Dit gegeven is voor Empatec nu 

nog reden om enkele medewerkers op andere wijze te vervoeren. Zij spreken dan ook de 

hoop uit dat de mogelijkheden in de toekomst worden verruimd. 

Voor het overige is een waarschuwing voor alle fietsers op z‟n plaats. Let op, naast een 

grote trekker kan er nu dus ook een lijnbus aankomen.  

DICK 

 

 

 

Kerkdiensten in de Vermaning 

Zondag 6 november vieren we Heilig Avondmaal, samen met het Bildt. Voorganger is 

dominee Tineke Weidema, aanvang is 09.30 uur. Zondag 20 november herdenken we de 

overledenen. Deze dienst is ook in Berltsum en begint om 09.30 uur. Dominee Geja laan 

gaat voor. Onze koster Jeltje Kooistra-van Dokkumburg kunt u bereiken op nummer 

462229. Bij haar kunt u terecht voor reserveringen en verhuur van de Mennozaal en de 

kerk. 

 

 

 

Heechhout op nominatie voor bijdrage van € 5000,- uit coöperatiefonds 

Rabobank Noordwest Friesland 

Rabobank Noordwest Friesland beschikt over een coöperatiefonds waaruit 

maatschappelijke projecten financieel worden ondersteund. ‟t Heechhout heeft een 

project bij de bank ingeleverd onder de noemer „interne renovatie‟. Het woord zegt 

alles en wat zou het geweldig zijn als het niet bij een geschreven plan blijft.  Intussen is 

het wel zo dat het een van de genomineerde projecten is die meedingen naar de prijs. 

Maar winnen kan alleen met uw hulp. Veel wordt niet van u gevraagd. Het enige wat u 

(als lid van de Rabobank) is inloggen via uw random reader en vervolgens uw stem 

uitbrengen. Op ‟t Heechhout natuurlijk! Er kan gestemd worden tot uiterlijk 25 oktober 

via de link.  

https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/lnwf/cooperatiefonds/online_stemm

en_ledenverkiezing/ 

Om het u nog makkelijker te maken, u vindt deze link ook op www.berlikum.com onder 

de nieuwsberichten en in de agenda (25 oktober). Dus dorpsgenoten, gebruikers en 

sympathisanten van ‟t Heechhout. Laat uw stem horen en breng het dorpshuis naar de 

top. Er zijn meer categorieën en in elke categorie kunt u één stem uitbrengen.  

Alvast heel erg bedankt voor uw stem. 

Bestuur ‟t Heechhout 

https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/lnwf/cooperatiefonds/online_stemmen_ledenverkiezing/
https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/lnwf/cooperatiefonds/online_stemmen_ledenverkiezing/
http://www.berlikum.com/


 

 

 

We‟ve got the Music 

Eerste gezamenlijke concert Bazuin en Klimop 

Op zondag 30 oktober 2011 zullen de beide Berltsumer korpsen, onder leiding van 

Tjipke Pasma, samen een debuut concert geven.  

Sinds augustus repeteren Muziekvereniging De Klimop en CMV De Bazuin samen. De 

eerste aanzet tot de fusie. Het gevolg hiervan is een mooi groot orkest van 45 leden. Ja 

Berltsum, We‟ve got the Music. 

Met trots geven wij ons eerste gezamenlijke koffieconcert. Het repertoire voor dit 

koffieconcert is met zorg uitgekozen. Van marsmuziek tot populaire hits, van klassiek tot 

filmmuziek. De muziekkeus is treffend voor  beide korpsen.  

Het jeugdkorps “De Berltsumer Beagles” en de drumband van de Klimop zullen hun 

medewerking verlenen. De presentatie is in handen van Jeannette van den Boogaard. 

Het concert is in Sans Souci te Berltsum en begint om 15:30 uur. U bent van harte 

welkom, de toegang is gratis. 

 

 

 

De eerste Berltsumer Feilingdei zit er op!  

En wat een fijne dag hebben we gehad. Ongeveer 2500 – 3000 bezoekers vonden het de 

moeite waard om naar ons evenement te komen. Het bleek dat wij als organisatie de 

juiste toon hebben getroffen met het “oude” veilinggebeuren, het aanbod van de 

kramenmarkt, de muziek, de optredens van straattheater, TV kok Reitse, het varen met 

de pramen, de openstelling van de tuinbouwbedrijven etc. Alleen het weer konden we 

niet zelf regelen, maar ook dat is positief geweest!  

 

We hebben als organisatie veel complimenten ontvangen voor de opzet en uitvoering. 

Maar… dit was nooit mogelijk geweest zonder de hulp van onze sponsoren en 

vrijwilligers. Via dit bericht willen wij alle betrokkenen dan ook hartelijk danken voor hun 

inzet bij ons evenement.  



 

Of het nou de helpende hand was bij de uitvoering, het spelen van de oude types 

(toneelvereniging Elts syn Rol), de opzet en uitvoering van de tentoonstelling 

(oudheidskamer De Grusert), de beschikbaarheid van de locaties (ondernemers Bijland 

en Zijlstra en buurtbewoners Tichelersdyk) of de financiële ondersteuning (Provincie, 

Gemeente, A7/Westergozone, Plattelânsprojekten, Friesland Bank, Rabobank NW 

Friesland, Wonen Noordwest Friesland, OCP, ondernemersvereniging UBW en de stichting 

Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum/Wier). Ook de bedrijven die veilproducten 

beschikbaar hebben gesteld, de tuinbouwbedrijven die open waren voor een Kijkje in de 

Kas en de ondernemers die het gebruik van de veilingklok mogelijk hebben gemaakt, 

danken wij hartelijk voor hun ondersteuning.  

 

Hiermee hebben we laten zien dat we als dorp Berltsum samen heel veel kunnen en dat 

ook op 24 september jl. “Berltsum weer seldsum” was!  

Binnenkort gaan we als Kommisje besluiten over de datum van de volgende Feilingdei!  

Met nogmaals dank en vriendelijke groet,  

Namens de Kommisje Berltsumer Feilingdei,  Jaap Aagtjes, voorzitter 

 

 

 

Yoga voor ouderen 

Stichting Welzijn Middelsee start in de maand september weer een cursus yoga 55+.  

Deze cursus van 15 weken wordt verzorgd door gecertificeerd yogaleraar Peter Foyer en 

vindt plaats in studio Sadhana te Sint Annaparochie.    

Jong en oud, iedereen kan yoga doen. Niet de leeftijd is van belang, maar de geestelijke 

instelling en de motivatie. Natuurlijk is het zo dat bij bepaalde lichamelijke klachten of 

handicaps aanpassingen nodig kunnen zijn. Het is de taak van de yogaleraar om hiervoor 

te zorgen. Yoga leert u uw spanningen te lijf te gaan en uw stress te beheersen. 

Het is algemeen bekend dat spanningen die niet regelmatig worden losgelaten aanleiding 

kunnen geven tot allerlei klachten van lichamelijke en psychische aard. 

Met lichaamsoefeningen (houdingen), die met veel aandacht worden gedaan, waarbij u zo 

nodig geholpen en gecorrigeerd wordt door de yogaleraar en met aanwijzingen voor de 

ademhaling maakt u een begin met het leren van zich bewust te ontspannen. De 

ontspanning die yoga te weeg brengt werkt diep door, zowel lichamelijk, als geestelijk en 

emotioneel. Hoe prettig het is om met hulp van yoga te ontspannen en tegelijkertijd nieuwe 

energie op te doen kunt u alleen maar ervaren door zelf yoga te doen. 

Informatie en opgave 

De lessen vinden plaats op dinsdagochtend en vrijdagochtend van 9.30 tot 10.30 

uur in studio Sadhana, Netarisappel 42, 9076 LG St. Annaparochie. Voor vragen 

over inhoud en verloop van de lessen en/of opgave kunt u contact opnemen met Peter 

Foyer, tel. 0518-403825.  

 

 

Verslag overleg SBB met Burgemeester en Wethouders 

Jaarlijks is er een overleg tussen het dorpsbelang en de burgemeester en wethouders 

van de gemeente Menameradiel. Hierbij is ook een afvaardiging van Undernimmend 

Berltsum/Wier aanwezig. Het is een uitwisseling van informatie over lopende- en nieuwe 

zaken. De vergadering is gehouden op 26 september. De volgende punten kwamen aan 

de orde. 

* Het herstel van de beschoeiing van de Oostindische opvaart is nog in voorbereiding. De 

co-financiering met het waterschap is nog niet geheel rond. Eind dit jaar wordt begonnen 

met de werkzaamheden.  

* De gemeente deelt mee dat de bomen langs de Hemmemawei worden gekapt. SBB 

vindt dat te kort door de bocht. Over de noodzaak van kappen bestaat verschil van 

mening. Het is een onderdeel van het groenstructuurplan van de dorpsvisie. SBB vindt 

dat inspraak van het dorp mogelijk moet zijn.  



* Op een eerdere vraag van SBB deelt het College mee dat zij de maatregelen voor 

fietsers en wandelaars langs de Koekoeksleane en de Gernierswei niet wil terugdraaien. 

Dit  in verband met de afwikkeling van het doorgaande verkeer. Afgesproken wordt dat 

de onduidelijke bewegwijzering voor de fietsers zal worden aangepakt.  

* SBB heeft de stankoverlast vanuit het riool in de huizen in de Sportleane aangekaart. 

Op bestuurlijk niveau zal nu druk gezet worden om het ‟lek„ boven water te krijgen.  

* Nadat er een ongeluk heeft plaatsgevonden is de verkeersonveilige situatie bij de 

kruising tussen de Kwekerijleane en Twibak opnieuw aan de orde gesteld. De gemeente 

gaat de situatie ter plaatse bekijken. 

* Ook de aansluiting van het Poepedykje op de Kwekerijleane is verkeersonveilig. Als de 

Fûgelsang daar een tijdelijk onderkomen krijgt, wordt de noodzaak voor een oplossing 

alleen maar groter. De aansluiting zal aangepast worden. 

* De gemeente is bereid maximaal €7.500,= bij te dragen aan de cultuurhistorische 

wandelroute. Op de begroting van €50.000,= is nu nog een tekort van €10.000,=. 

SBB zal nog bekijken hoe dit tekort te dekken. 

* SBB onderstreept nog eens het belang voor het dorp van de bouw van een sportzaal bij 

de brede school. Als de aanbesteding binnen het beschikbare budget valt, kan de bouw 

van een sportzaal dan wel een gymlokaal gerealiseerd worden.  

* Undernimmend Berltsum Wier pleit voor het betrekken van bedrijven uit het dorp bij 

gemeentelijke aanbestedingen. Volgens de gemeente gebeurt dit ook., maar mogelijk 

zijn niet alle bedrijven met hun specifieke activiteiten bij de gemeente bekend. Een en 

ander zal gecheckt worden.  

 

 

 

Orgelconcert met Sietze de Vries 

zaterdag 12 november in de Koepelkerk 

Zaterdag 12 november, 20.00 uur wordt het genieten van een concert met 

organist Sietze de Vries in de Koepelkerk te Berltsum. 

Sietze de Vries (1973) ontving zijn professionele opleiding onder meer van Wim van 

Beek, Jan Jongepier en Jos Kooij. Aan het conservatorium van Groningen behaalde hij 

het diploma Docerend Musicus (Bachelor) aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag 

het diploma Uitvoerend Musicus (Master) en de Aantekening improvisatie. Aan de 

Hogeschool te Alkmaar studeerde hij af als Kerkmusicus met bevoegdheidsverklaring. 

In de periode 1987-2002 schreef hij 15 prijzen op zijn naam bij diverse nationale en 

internationale orgelconcoursen, zowel op het gebied van literatuur als dat van 

improvisatie. Hoogtepunt en tevens afsluiting van die periode was het winnen van het 

internationale improvisatieconcours te Haarlem in 2002, waarvan hij al tweemaal eerder 

finalist was. 

Naast een uitgebreide internationale concertpraktijk heeft Sietze de Vries ook een 

lespraktijk, die er in het bijzonder op gericht is om zijn ideeën over het 

improvisatieambacht uit te dragen. Hij doet dat ook door middel van master classes en 

lezingen in veel Europese landen en de Verenigde Staten. Naast zijn werk als 

concerterend organist is Sietze de Vries ook actief als vaste begeleider van het bekende 

Roder Jongenskoor, dat geheel in Engels-Anglicaanse stijl musiceert. Zijn spel is op 

diverse Cd‟s en Dvd‟s vastgelegd. In Berltsum zal Sietze de Vries een afwisselend 

orgelspel ten gehore brengen. Noteer alvast 12 november in uw agenda om dit concert 

bij te wonen! 

 

 

 

Nieuws uit de Vermaning 

Voorbereiding boekenmarkt 26 november 

 Niet alleen sneupers naar alle genres boeken weten de Vermaning steeds beter 

te vinden. Ook mensen op zoek naar oude LP ‟s of singles, dan wel CD ‟s komen 

bij ons hun hart ophalen. Bluesplaten, Rock ‟n roll, Country, dansmuziek, 

cabaret? Welkom! Ook (oudere) stripboeken zijn gevraagd, wie ergens nog wat 



over heeft en ‟t  ons wil schenken, komt u maar.  Het adres: Hollie Meijer, 

Hôfsleane 58, telefoon (0518) – 461753. 

De Vermaning als trouwlocatie 

Nu de gemeente Menaldumadeel  de regeling van de leges voor het gebruik van 

(historische) gebouwen voor een trouwerij heeft aangepast, ontstaat de 

mogelijkheid de Doopsgezinde kerk als trouwlocatie te gaan gebruiken. De 

Doopsgezinde gemeente Berlikum stelt graag de kerk, Mennozaal en bijbehorende 

ruimten beschikbaar voor trouwerijen.  

Leeskring 

Eerstvolgende bijeenkomst van de leeskring is niet op 20-10 maar op donderdag 

27 oktober aanstaande. Aanvang 20:00 uur. 

Gesprekskring 

Donderdag 13 oktober zijn we naar de vermaning in De Knipe geweest, naar de 

fototentoonstelling over Anna Zernike. De Knipe ligt op enige kilometers oostelijk 

van Heerenveen. Honderd jaar terug, in 1911, was Anna Zernike daar de 

allereerste vrouwelijke dominee in Nederland, destijds een sensatie. 

Donderdag 8 december hopen we weer een bijeenkomst met gasten te houden. 

Iedereen neemt een introducé mee naar een gezellige maaltijd met soep en 

broodjes. En aansluitend een boeiende film. De precieze tijd maken we nog 

bekend. 

Bernard Posthumus 

 

 

 

Flapdrol 

Hondenpoep is een favoriet onderwerp van gesprek. Als ik mijn gesprekspartner mag 

geloven dan schrijf ik er ook altijd over. Dat is wat ik haar hoor zeggen tegen een andere 

dorpsgenote die ik niet zo goed ken en zij mij blijkbaar niet.  

Berlikum.com is nog niet in alle geledingen van het dorp doorgedrongen. Voor ik nu wat 

roep laat ik de zoekfunctie los op mijn verzameling blogs. Van de bijna 50 gaat er eentje 

inderdaad over de combinatie hond en poep, zij het zijdelings genoemd. Die blog moet 

wel diepe indruk hebben gemaakt. Genoeg om er verder in te duiken. Figuurlijk wel te 

verstaan.  

Naar aanleiding van een opmerking van een heel andere dorpsgenote, eentje die ik hoog 

in het vaandel heb, besluit ik op onderzoek uit te gaan. Wat beweert zij namelijk? Dat je 

het schelpenpad langs de vaart naar Ried niet zonder stront aan de wandelwagenwielen 

kan bewandelen. Ik kijk haar aan. Uit eigen ervaring kan ze het niet hebben, daarvoor 

leeft zij op te slechte voet met haar benenwagen. Is ze een hondenhaatster of heeft ze 

gewoon gelijk?  

Op een zonnige vrijdagochtend neem ik de proef op de som. Stiekem hoop ik dat ze 

gelijk heeft, lekker blogvoer. Ik let goed op en dat is mijn redding. Al kuierende tel ik 

toch al snel zo‟n negen tot tien hopen in verschillende groottes en staat van ontbinding. 

De verse pik ik er snel uit. Op de gedateerde moet ik soms even studeren.  

Zijn mensen met honden echt van die asociale wezens? Ik herinner mij het dorpsfeest en 

de prikjes die er in de strook gras in de Mulseleane prijken. Kun je op het schelpenpad 

nog wegkomen met „ik ben hier buiten de bebouwde kom‟, in het dorp gaat die vlieger 

niet op.  

Misschien kan iemand mij vertellen wat er moeilijk is aan het opruimen van de stront van 

je hond. Ik begrijp het niet. Een poepcontainer met de groeten van Bello op strategische 

plekken kan helpen. Misschien moet je even over een psychologische poepdrempel heen, 

maar het is altijd beter dan door het dorp te gaan als flapdrol. De stempels zijn al in de 

maak.  

RIA  

 

 

 

 



Verslag van de Chr. Plattelands Ver. Berlikum, 

dinsdag 11 oktober 2011 

Onze presidente Geertje Algra kan vanavond 39 dames en de heer J. Jukema uit 

Oosterbierum welkom heten. Geertje opent de vergadering en leest uit de Bijbel Timotius 

6:6-10. De meditatie heeft als titel: Weest tevreden met wat u hebt. We zingen hierop 

het loflied 434:1, 2, 4 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. Na de verder 

huishoudelijke mededelingen krijgt de heer Jukema het woord. 

Hij heeft vogelonderzoek gedaan in Mongolië. Dit onderzoek richtte zich vooral op de 

wilsters, vogels die hier vroeger ook veel voorkwamen maar nu bijna niet meer. Velen 

kennen het nog wel, wilsterflappen,  maar dat is in ons land vanaf 1978 verboden. Voor 

hun onderzoek moesten ze zich melden bij de universiteit en er gingen ook twee 

studenten mee op excursie. Ze moesten eerst 4 weken reizen voor ze op de plaats van 

bestemming waren, maar na een week kwamen er toch 45 wilsters voor het licht en de 

weken daarna werden dat er steeds meer. Zijn verhaal werd gelardeerd door veel dia‟s 

ging ook over de oude cultuur van de nomaden in Mongolië.  

De nomaden leven op de steppe in tenten van de veeteelt, voornamelijk schapen en 

geiten. 

Paarden zijn hun vervoermiddel, maar ook voor hun werk heel belangrijk en voor het in 

stand houden van de traditionele paardenwedstrijden. 

De gastvrijheid staat bij de nomaden ook hoog in het vaandel. Altijd als de onderzoekers 

bij een nederzetting kwamen werden ze gastvrij ontvangen in hun tenten en getrakteerd 

op thee met melk. Het was een boeiend verhaal in rap tempo verteld door de heer  

Jukema. Geertje bedankt dhr. Jukema en sluit de vergadering af met: Gebed voor de 

nacht. 

Onze volgende vergadering is op 8 november en dan komt Titia de Boer ons iets vertellen 

over het Aanloophuis in Leeuwarden. Een huis waar dak- en thuisloze mensen in het 

weekend worden opgevangen. 


