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Slagge jûn mei Foppe en Tjisse yn Undernimmerskafee fan UBW 

Freed 30 maart wie it dan safier: Foppe de Haan en Tjisse Wallendal hâlden yn Sans 

Souci in lêzing oer ûndernimme en topsport. 

Yn in moai besette seal fertelde Foppe fanút de fuotballerij en Tsjisse fanút Sportklub/ 

stad Heerenveen en it keatsen. Beide mannen koene it smeuïg bringe en setten ús hjir 

en dêr goed oan it tinken. 

Foppe fertelde oer syn coachen yn de  begjinjierren;  der koart en fûl boppeop, wat 

minder fruchten sjen liet ad dat hy woe. “Hoe koe dat, wêr siet him dat yn?” Hy learde 

dat de trainingen yn stappen opboud wurde moasten en men net hieltiid itselde traine 

koe. It moat net foarspelber wurde, mar hieltyd in oar appel dwaan op oare 

feardigheden.  It benaderjen fan in groep mei  dêryn each foar it yndividu  en hoe de 

teamgeast foar elkoar te krijen. Foppe joech nijsjirrige kykjes yn de keuken, ek hoe oft 

oare trainers it fak oanfleane. Wy hongen oan syn lippen. 

 

Tjisse fleach it ferhaal mear sakelik oan. Wat is jo fyzje en misje en hoe tinke jo dêr te 

kommen, mar foaral: hoe wit men wêr’t de lieding hinne wol en op grûn wêrfan is dat 

besletten. Hy joech oan hokker faktoaren fan ynfloed op it súkses binne en hoe oft der 

fan Heerenveen in sterk merk makke is en foaral hoe men dat behâlde moat. Syn 

ûndersyk nei wêr’t it hinne moat mei de keatserij, wêr’t de klubs de leden ferlet fan ha. 

Mar folle wichtiger dêryn noch: Hoe komt men op it ydee wêr’t it hinne moat, hokfoar 

ûndersyk giet der oan foarôf en troch wa wurdt dat dien. 

De harkers  koene de hiele  jûn sels harren paralel wol betinke: hoe sit dat dan mei myn 

bedriuw en hoe moat dat fierder, hoe doch ik dat.  

Om 23.00 oere wie it sakelike part fan de jûn ôfrûn, Foppe en Tjisse waarden betanke en 

harren gage wurdt oermakke oan it Foppe Fonds.  Doe koe der neipraten wurde,  ek dêr 

is goed gebrûk fan makke. 

It wie in jûn mei ynhâld, mar net te swier, elts koe der úthelje wat hy/sy woe. 

Bestjoer UBW 

 

 

 

Watse Hendriks Posthumus zet Berltsum historisch op de kaart met 

indrukwekkend levenswerk 

Watse Posthumus zijn geboortejaar kon niet 

treffender geplaatst zijn, gezien zijn latere 

voorliefde voor geschiedenis, dan in het 

bevrijdingsjaar 1945. Een mijlpaal en een 

historische tijdsmarkering  in de 

wereldgeschiedenis. Watse, toen nog onwetend 

van alle ophef rond dit vulkanische nieuwsjaar, 

werd al gauw bekend met de importantie van de 

jaren voorafgaande aan zijn jeugdjaren.   

 

Zowel van zijn ouders als zijn grootouders werd 

hij gewaar van alle spannende ontwikkelingen 

van die tijd en het bezette hem zelfs zodanig dat 

de oorlogsverhalen zich in zijn nachtmerries als 

oorlogsfilms afspeelden. “Foar in jonkje fan seis, 

sân jier binne dy ferhalen fansels fantastysk, mar 

eigentliks te spannend. Oan de iene kant mocht ik 

de ferhalen graach hearre, mar wist ik dat ik der 

ek wer oer dreamje koe.” Dit alles was de basis 

van zijn grote honger naar kennis van de 

geschiedenis in de wereld en van zijn omgeving. 

En toen zijn broer, die alles bijhield van de 



ruimtevaart, Watse vroeg hem te assisteren met het bijhouden van de nieuwsfeiten en 

het uitknippen van beeldmateriaal was het hek van de dam wat uiteindelijk vele decennia 

later zou resulteren in een heuse historische website over de geschiedenis van Berltsum! 

 

Wat konden die beppe’s van Watse vertellen. Geboren in een nog meer antieke 

tijdsepisode ruim  vóór 1900 verslond Watse de verhalen over ondergelopen land, 

schaatsend op familiebezoek en leven in armoede als de uitstalling in de vitrine van een 

snoepjeswinkel. Watse geboren in de hacquebartstreek en opgegroeid in de Buorren 

werd reeds gedurende zijn jeugdjaren gewaar van de grote  historische rijkdom van zijn 

geboortedorp. Berltsum was gelegen aan het water en ontstaan op een stroomrug langs 

de Ried met een open verbinding naar de Noordzee. Bebouwing geschiedde op terpen en 

als handels en vissersdorp was Berltsum een dorp van aanzien dat zelfs op de nominatie 

stond om stadsrechten te ontvangen. Voorwaar geen anoniem bestaan waarbij de 

tuinbouw, veiling, de steenfabriek en zuivelindustrie na het dichtslibben van de Middelsee 

later weer voor de nodige economische bedrijvigheid zou zorgen. Even een klein stukje 

geschiedenis in een notendop en voor Watse enkele hoofdingrediënten voor zijn 

historisch onderzoek.  

 

Waar Watse zijn grote interesse zich aanvankelijk op de Tweede Wereldoorlog 

concentreerde, werd al gauw de geschiedenis van Berltsum zijn grote drijfveer, en dan 

aanvankelijk voornamelijk de kerkelijke historie waarbij de doop, trouw en grafboeken 

ook veel informatie leverden.”Yn eardere tiden stoaren dêr somstiden mear bern as 

âlden. Sa earm en min wie de tiid en dêr wie gauris in epidemy.” Maar ook van zijn eigen 

jeugd heeft Watse het dagelijkse leven rondom hem goed opgeslagen. Watse herinnert 

zich uit zijn eigen jeugd nog goed de bedrijvigheid in de Buorren waar zich een groot 

scala van winkeliers activiteiten ontspon. “Der wiene wol acht bakkers, in protte 

slachters, elektroanika winkels en neam mar op. En de ferneamde klokkemakker Enne de 

Haan fansels dy’t it elektrysk oerwurk útfûn hat. It hûs (Buorren 4) mei no noch de 

wizerplaat boppe yn de gevel.” Die bedrijvigheid en levendigheid in Berltsum deed Watse 

zijn verzamelwoede alleen maar aanwakkeren. “Ik sammele alles wat mei Berltsum te 

krijen hie. Ynformaasje út kranten, tiidschriften en letter ek nei Tresoar ta en ’t útsykjen 

fan tsjerkeboeken dy’t sels weromgean nei 1772.” Watse Posthumus had graag gezien 

dat ook de kerkarchieven van vóór 1772 nog bewaard waren gebleven maar gelukkig 

was daar uit een grijs verleden dominee Petrus Nota die ook een grote voorliefde had 

voor geschiedschrijving en veel wetenswaardigheden van nog vroegere tijden heeft 

opgeschreven, bijvoorbeeld over de geschiedenis van de koepelkerk, van het orgel en het 

dorp Berltsum. 

 

Geschiedenis en aardrijkskunde waren dan ook zijn lievelingsvakken op de lagere school 

, de MULO (later genoemd ‘de Ulbe van Houten school’) waarbij Watse het geluk had 

altijd leraren te hebben gehad die boeiend konden vertellen. “Der wie ek in master by 

dy’t sei: “Dy jiertallen binne net altyd sa wichtig mar it ynteressante fan skiednis is 

oarsaak en gefolch.” Ik fûn  dy ferhalen machtig en hold dêrneist ek fan talen en de 

skiednis dêrfan.” Uiteindelijk zou Watse beroepsmatig in de functie van ambtenaar in 

Registratie en Successie belanden waarbij vooral het heffen van belasting over verkochte 

huizen een groot onderdeel was. Voor die functie werd Watse ook een aantal jaren in 

Amsterdam gedetacheerd op de Inspectie Registratie en Successie in de Wibautstraat.  

 

Hier in Amsterdam trof Watse dan ook tal van werkstudenten die een theologische 

opleiding volgden. De eerste drie jaren van die studie bestond veelal uit theorie over alle 

aanverwante zaken rond de theologie studie zoals een flinke portie kerkgeschiedenis van 

allerlei geloofsstromen voordat het vierde en vijfde jaar meer met de praktijk werd 

ingevuld. Watse liftte mooi met de studenten mee en volgde drie jaar lang de zelfde 

studie als de theologie studenten. “Ik hie dochs in protte tiid en ik hie bot ynteresse yn 

teology. Je diene sa in hiel protte kennis op.” Dit maakte van Watse een heuse amateur 

theoloog en gezien zijn historische verdiensten voor Berltsum mag je hem ook gerust 

amateur historicus noemen. Later na zijn officiële opleidingen deed Watse ook nog eens 



een schriftelijke cursus Grieks en Latijn wat hem weer aardig van pas kwam op hun 

(samen met zijn vrouw Dirkje) reizen naar Israël en Rome, bakermatten van de 

geschiedenis! Kortom een enorme opslagcapaciteit in het hoofd van Watse die qua ruimte 

in schril contrast stond met de uitpuilende zolder vol archiefmateriaal.  

 

Rond 2004 was daar dan een mooie samengestelde expositie over “It âlde Kleaster 

Anjum” op initiatief van oud schoolhoofd Arend Douma en tevens bewoner toen der tijd 

van het oude huis “De Honderd” aan de Kleasterdijk. Arend Douma had ook veel 

interesse in geschiedenis en had al eens de geschiedenis van Kleaster Anjum en later ook 

van de Menistetsjerke van Berltsum beschreven. Douma klopte bij Watse aan voor 

archiefmateriaal over de Kleasterdyk en stimuleerde hem om archiefmateriaal van 

Berltsum te publiceren om “It de minsken net te ûnthâlden.” Watse leverde al regelmatig 

stukjes geschiedenis van Berltsum aan bij “Op ‘e Roaster “ en na zijn intrede bij de 

vutters besloot hij om er toch maar eens werk van te maken. “Ik seach it hieltyd mear as 

myn eigen nijsgjirrigens en ik die it foaral út eigen ynteresse. Ik levere wolris wat 

ynformaasje foar in jubileum lykas mei Oranje Nasjonaal, wêr ik ek sântjin jier yn sitten 

ha, en bygelyks foar tentoanstellings.”  

 

Die aansporing van Arend Douma werd dan ook de aftrap van een  onvervalst stukje 

monnikenwerk van de bovenste plank. Een enorme hoeveelheid archiefmateriaal van 

zolder, vaak ook zonder bronvermelding en datum, ordenen en met behulp van 

ondermeer het digitale webarchief van de Leeuwarder Courant met het juiste tijdsbeeld 

inkleuren. Ook was het een voordeel dat Tresoar digitaal op de computer kwam zodat er 

geen reistijd meer verloren ging aan dit belangrijk stuk archivering. En diezelfde 

computer was daarbij de sleutel tot succes voor Watse zijn activiteiten en noodzakelijk 

geworden na de verhuizing van zoon Hendrik. Toen moest er wel een eigen computer 

komen en met twee zonen als computervirtuozen ging ook dit leerproces voor Watse heel 

snel. Uiteindelijk verschenen er maar liefst 1000 bladzijden op zijn eigen computer met 

op de uiteindelijk Website “Oh, dy Berltsumers” naast de eigen geschreven verhalen 

verwijzingen naar de Leeuwarder Courant, voor aanvullende informatie over allerlei 

Berltsumer onderwerpen. “Myn soan Anne komt alle ear ta foar it meitsjen fan de 

website. Dêr steane 86 ferhaaltsjes oar allerhande saken dy’t mei de skiednis fan 

Berltsum te dwaan ha. Oer ferneamde minsken, tsjerke, reboelje, warberens yn de 

Buorren en gean sa mar troch.” 

 

Met de realisatie van de Website is Watse Posthumus zijn historisch werk ten einde. De 

zolder is leeg, het hoof uiteraard nog vol, maar zijn levenstaak betreffende de 

geschiedkundige beschrijving van Berltsum 1740-2011 voltooid. Waar de titel van de 

Website: “Oh oh dy Berltsumers verwijst naar allerhande “Reboelje”op kerkelijk gebied, 

sport en school, daar is Watse nu alweer in zijn gedachten een paar flinke stappen 

vooruit. Waar staat over 50 jaar het Berltsum van nu. Niet alleen regeren is vooruitzien, 

ook een historicus is altijd weer op zoek naar toekomstige geschiedenis.    

(De website over de geschiedenis van Berltsum, geschreven door Watse Posthumus is te 

vinden op www.webklik.nl en via Berlikum.com te vinden onder “Recreatie en Cultuur”, 

onderdeel Historie.) 

JAN J  

 

 

 

Koninginnedag 2012 

Ook in 2012 organiseren Oranje Nationaal en Kaatsvereniging Berlikum op  

Koninginnedag diverse activiteiten voor jong en oud. We starten ook dit jaar met de 

traditionele rondgang door het dorp met Klimop, De Bazuin en uiteraard de 

basisschooljeugd met hun versierde fietsen. De rondgang 

eindigt op het kaatsveld waar de koffie klaar staat.   

http://www.webklik.nl/


Vanaf 10:30 uur zijn er op het veld twee springkussens aanwezig. De tennisvereniging en 

de gymnastiekvereniging zullen aanwezig zijn en een deel 

van het programma verzorgen. De vrijwilligers van It 

Piipskoft nemen ook twee activiteiten voor hun rekening. 

Ook voor mensen die een gokje durven te wagen hebben 

we dit jaar wat bedacht. Al met al een zeer gevarieerd 

programma en voor elk wat wils. We zien u graag op 30 

april aanstaande! 

Programma : 

09:30 Rondgang, start: It Skil 

10:30 Demonstratie Gymnastiekvereniging 

11.00 Instuif tennisvereniging op het dorpsplein (6-10 jaar) 

11:00 Vrijmarkt met een ‘gouden randje’ 

11:30 Pearkekeatsen  

13:00 Start fietstocht / wandeltocht 

13:00 Stoepkrijten (peuters) 

13:00 Activiteit It Piipskoft (groep 6 t/m 8) 

13:30 Schatgraven (kleuters) 

13:30 Activiteit It Piipskoft (jongeren 12-16 jaar) 

14:00 Estafetteparcours (groep 3 t/m 5) 

14:00 Instuif tennisvereniging op het tennispark (11-17 jaar) 

±15:30 Schijt je rijk !! 

16:00 Start barbecue 

 

Koninginnedag 2012 wordt mede mogelijk gemaakt door: Spar Van Wigcheren, Klaas 

Bakker Speeltoestellen, Handelsonderneming Jelle Kuperus. 

 

 

 

Hoe een medewerkster van het KNMI een 

bekende werd in Berltsum 

Aan tafel in de praktijk van huisarts Comello in 

Berltsum ben ik in gesprek met mevrouw Dicky 

Hahné-Jansen. Zij gaat de praktijk verlaten en 

hoopt samen met haar man te gaan genieten van 

hun pensioen.  

Na de middelbare  school in de omgeving van 

Utrecht ging Dicky in 1969 solliciteren bij het 

KNMI. Hier kreeg  ze de opleiding voor 

weerdienstassistente.  

In die tijd werd het weerbericht nog samengesteld 

op basis van gegevens die via de telex 

binnenkwamen. In deze tijd van de buienradar.nl 

niet meer in te denken, maar in die tijd wel 

degelijk bij de tijd. Het mooie van deze baan was 

dat je leerde dat de samenstelling van wolken 

heel veel informatie geeft over het weer. Het weer 

is altijd in beweging en daardoor was er sprake 

van een drukke baan waarbij je ook ’s nachts 

moest werken. 

In 1972 werd de keuze gemaakt om 

apothekersassistente te worden in De Bilt. Dit 

betekende als eerste natuurlijk weer studeren. 

Het werk was heel anders, maar erg aantrekkelijk.  

Zoals het jongeren betaamt werd er naar banen gezocht en verhuisd. De partner kreeg 

een baan in Friesland en Dicky ging aan de slag in de apotheek van het Antonius-

ziekenhuis in Sneek.  Dicky leerde het verschil kennen tussen een particuliere apotheek 



en een ziekenhuisapotheek. In een ziekenhuisapotheek wordt nog het echte 

apotheekwerk gedaan. Alles wordt in het groot gemaakt. Heel bijzonder en mooi werk. 

Van ’76 tot ’81 werkte Dicky nog op de Schrans in Leeuwarden bij apotheek Talsma. Na 

de geboorte van de dochter in 1981 kwam Dicky op het consultatiebureau in Engelum 

huisarts Langendijk tegen. Bij hem gaf ze aan graag weer aan het werk te willen. Ze kon 

direct aan de slag omdat de huidige apothekersassistente zwanger was. 

Toen ze zes jaar later haar baas Langendijk vertelde dat ze opnieuw zwanger was, 

vertelde hij dat de collega-assistente een dag eerder met hetzelfde bericht was gekomen. 

Ze waren op dezelfde dag uitgerekend. Toen deze kinderen waren geboren waren er 

geen oppasproblemen. Ze werkten gewoon op verschillende tijden en hadden dezelfde 

oppas.  

Met de verantwoordelijkheid voor twee kinderen heeft ze een half jaar niet gewerkt. Maar 

na een verzoek van de huisarts te Marssum om tijdelijk te helpen is die uiteindelijk 

uitgebreid naar twee dagen gedurende een periode van 10 jaar.  In die periode werd ze 

ook benaderd door huisarts Comello uit Berlikum om extra hulp te bieden. De baan in 

Marssum werd afgesloten en Dicky ging werken in de praktijk in Berlikum. Intussen heeft 

ze al 13 jaar in Berlikum gewerkt. In de praktijk van Comello werd ze voor het eerst 

geïntroduceerd in de werkzaamheden van een doktersassistente en is ze meer met 

patiënten gaan werken. Volgens Dicky krijg je als doktersassistente meer en op een 

andere manier contact met mensen omdat je dichter bij de mensen staat. In dit werk kon 

ik dan ook meer mijn “sociale kant” kwijt.  

We hebben hier in Berlikum wel een heel drukke baan. Maar na de laatste verbouwing is 

er veel meer werkruimte gekomen waardoor de werkzaamheden beter lopen en daardoor 

de druk minder groot is.   

Ik vind het jammer dat langzamerhand het echte apothekerswerk verdwijnt. Bijna alles 

wordt fabrieksmatig aangeleverd. Ik ben blij dat ik zelf de tijd nog heb meegemaakt dat 

we zelf pillen, drankjes, poeders en zetpillen moesten maken. Het vak van 

apothekersassistente van toen is niet meer. De nadruk ligt nu meer op informatie naar 

de patiënt toe. Het is en blijft echter een prachtig vak. 

Verder heb ik sinds het begin van mijn loopbaan in Friesland diverse grote verbouwingen 

van de praktijken meegemaakt. Na een periode van inschikken kreeg je dan weer een 

grotere en betere werkruimte. Ik heb uitgebreid de komst van de computers in de 

huisartsenpraktijk meegemaakt. Mijn laatste periode in de huisartsenpraktijk van 

Comello kreeg ik de ruimte om mijn werkzaamheden af te bouwen met administratieve 

taken. Toch kon ik het ook niet laten om regelmatig een dag mee te draaien in de 

apotheek. Het was goed toeven in Berlikum, werken met een fijn team collega’s. De 

instroom van jonge collega’s geeft weer nieuw elan. Ik kan rustig het stokje overgeven. 

Na 45 jaar (parttime) werken komt er een einde aan mijn loopbaan en aan mijn werk in 

de huisartsenpraktijk in Berlikum. Ik heb met veel plezier gewerkt met en voor de 

inwoners van Berlikum, Wier en Ried. 

DICK 

 

 

 

 

Groep 3 en bibliotheekactiviteit ‘Monstertje Mo wil in een boek’  

Woensdag 21 maart j.l. hebben leerlingen van groep 3 in twee groepen de activiteit 

‘Monstertje Mo’ gedaan in De Lytse Bieb. Deze activiteit werd georganiseerd door twee 

medewerkers van bibliotheek Dronryp. De activiteit is vooral gericht op vertellen, 

voorlezen en leren lezen en kennismaking met eerste leesboekjes. Er werd onder andere 

voorgelezen uit het boek Monstertje Mo wil in een boek.  

Monstertje Mo gaat naar Boekenland omdat hij graag een rol wil spelen in een boek. Hij 

mag niet meespelen in de boeken van de giraf, de dolfijn en het spook. Uiteindelijk vindt 

Mo een leeg boek met een bed en daarin droomt hij zijn eigen avonturen. Samen met Mo 

ontdekken de leerlingen wat de bibliotheek allemaal te bieden heeft. 

 



Uit een letterdoos mochten kinderen vervolgens hun eigen naam spellen, er werd een 

vragenquiz gedaan en ook hadden de kinderen gelegenheid om te lezen in een 

zelfgekozen boek. Na afloop kregen ze een bouwplaat en een zakje lettersnoepjes mee. 

De in totaal 25 leerlingen waren erg enthousiast. 

 

 

 

Verslag van de Christelijke Plattelands vrouwenvereniging te Berlikum, dinsdag 

13 maart 2012 

Vanavond was ds. P.W. Hulshof uit Jubbega in ons midden om ons iets te vertellen over 

het dovenpastoraat. Onze presidente Geertje Algra kon 30 dames welkom heten en 

begon de avond met het lezen van Markus 7: 31-37. Het verhaal van een dove man die 

bij Jezus gebracht wordt. De meditatie heeft ze als titel gegeven: Stilte. In onze 

maatschappij wordt het steeds moeilijker om de stilte te beleven, maar als je doof bent 

en je leeft altijd in stilte mis je heel veel. Ze gaat ons voor in gebed en we zingen Lied 

326:1,2. Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. Na de pauze krijgt 

ds. Hulshof het woord. 

Er is een interkerkelijk dovenpastoraat dat aparte kerkdiensten organiseert voor dove 

mensen.  

Doven blijken door hun beperking in een totale isolement terecht te komen. Er zijn totaal 

3 predikanten die over heel Nederland in goede samenwerking ondersteuning geven aan 

het dovenpastoraat. Om met doven te spreken is het belangrijk dat je duidelijk spreekt 

en dit eventueel ondersteunt met gebarentaal. Doven horen erbij en toch is integratie 

vaak een brug te ver. Ouderen kunnen vaak heel goed liplezen, jongeren doen meer met 

gebarentaal. Gebarentaal is wel internationaal. 

Geertje bedankt ds. Hulshof voor de leerzame avond. We hebben ervaren dat het best 

goed is eens stil te staan bij onze dove medemens. We sluiten de avond af met het 

zingen van: de dag door uwe gunst ontvangen… Onze volgende vergadering is op 10 

april aanstaande, dan komt de heer Boon uit Assen over  “Wil de laatse kruidenier het 

licht uit doen”? 

JP 

 

 

 

Iets te gedenken, plant een boom 

In de boomgaard van het Hemmemapark moeten 

steeds meer dode fruitbomen worden vervangen. 

Wij laten ze vaak nog even staan, omdat spechten 

of andere holenbroeders er gebruik van maken. 

Maar op een gegeven moment worden ze gekapt 

en vervangen door een nieuwe. 

Nu is van meerdere kanten het voorstel gedaan 

om de mogelijkheid te bieden een gedenkboom te 

schenken bij een bijzondere gebeurtenis. Dit 

kunnen blijde gebeurtenissen zijn maar ook 

droeve. Wordt er een kleinkind geboren of is er 

een huwelijksfeest te vieren dan zou er een fruit- of andere boom kunnen worden 

geschonken en worden voorzien van een tresta plaatje waarop de schenker en/of de 

blijde gebeurtenis staat vermeld. Ook kan het een boom ter nagedachtenis van iemand 

zijn. Dit is een oud gebruik dat vroeger in Nederland  veel werd toegepast. Maar ook voor 

Hemmemapark is dit niet helemaal nieuw. Bij het centrale bruggetje in het park staat 

een linde die wij gekregen hebben ter gelegenheid van de geboorte van prinses Amalia 

en ook Jan en Hieke Hoogterp hebben een goudreinet geplant bij hun 25-jarig 

huwelijksfeest.  

Mocht het u aanspreken en wilt u een boom adopteren neem dan contact op met Uilke 

Strooisma. 

Werkgroep Hemmemapark 



 

 

 

 

Topgroep in nieuw jasje 

Zondag 1 april werden de nieuwe 

trainingspakken en T-shirts voor 

de topgroep van KV Berlikum 

uitgedeeld aan de trainers en de 

geselecteerde spelers(sters). Deze 

trainingspakken zijn mede 

mogelijk gemaakt door onze 

kledingsponsors: Discotheek Sans 

Souci, Edelstaalverwerking  

Berlikum en Fysiotherapiepraktijk 

Jelle Eijzenga,  waarvoor onze 

hartelijke dank. De topgroep 

bestaat uit geselecteerde 

jeugdkaatsers(sters) van de 

welpen tot en met de junioren. Elke groep heeft een trainer en begeleider. 

 

Naast het doel om de jeugd te laten kaatsen op het niveau wat bij hen past,  heeft KV 

Berlikum als doel om zo goed mogelijk te presteren op NK’s, de freule voor jongens en 

voor de meisjes de Ald Meijers partij.  

Tegenwoordig worden er veel kaatsscholen opgericht. Dit is zeker een goed initiatief. Wel 

is het jammer dat parturen van verenigingen dan niet meer met elkaar trainen. Graag wil 

de KV Berlikum de jeugd opleiden binnen de eigen club. Voor elk jeugdlid is het mogelijk 

om trainingen te volgen. De jeugd die uitkomt op KNKB-wedstrijden, en eventueel in 

aanmerking komen voor de KNKB-parturen, willen we een extra training aanbieden. Deze 

extra training is belangrijk wanneer je beter wilt worden. 

Die extra training is voor de, door ons geselecteerde jeugd van KV Berlikum. Deze 

training wordt gegeven naast de reguliere zomertraining en is bedoeld om deze door KV 

Berlikum geselecteerde jeugd met z’n allen als team nog beter te laten worden. 

 

De winst op de NK door pupillenjongens van KV Berlikum in 2008 en 2011 is een bewijs 

dat wij over talentvolle jeugd beschikken. Wij gaan er vanuit dat wij door middel van de 

TOP-groep KV Berlikum in de toekomst nog vaker van ons zullen laten horen. Met de 

juiste inzet van een ieder die hieraan meewerkt moet dit lukken. 

Kaatsvereniging Berlikum 

 

 

 

Piippraat 

Het einde van het seizoen zit er al bijna weer aan te komen. Nog drie maanden en dan 

sluiten wij de deuren weer voor een aantal weken. Maar zover is het nog niet! We 

hebben nog een aantal leuke activiteiten op de planning staan. In samenwerking met 

Oranje Nationaal gaan we met Koninginnedag voor de groepen 6,7 en 9 en de jongeren 

tussen 12 en 16 jaar een tweetal activiteiten organiseren. Proef je geluk met de 

“goudvissenrace” of gooi je beste beentje in de lucht met het “spijkerbroekhangen”! De 

vrijdag voor Koninginnedag (27 april) houden we in It Piipskoft een “Queens Day Night” 

Komt allen….. in het oranje!! 

 

De NL doet actie, die wij op 17 maart j.l. hebben gehouden is een groot succes gebleken. 

Inmiddels zijn alle oude/kapotte apparaten opgehaald en zijn ze geteld. Maarliefst 2262 

oude apparaten hebben wij mogen inzamelen. Nogmaals willen wij een ieder die deze 

dag heeft geholpen om tot een groot succes te maken heel erg bedanken. 

Voor meer informatie, foto’s en activiteiten: www.piipskoft.nl  

http://www.piipskoft.nl/


 

 

 

Oud Papier 

Let op: De eerste vrijdag in de maand mei, is 4 mei. Geen geschikte datum om 

het oud papier op te halen. Daarom wordt ophaaldatum verschoven naar vrijdag 

11 mei, vanaf 18.00 uur.  

De rest van het jaar zal het oud papier gewoon de eerste vrijdag van de maand vanaf 

18.00 uur worden opgehaald.  Graag het oud papier op dezelfde plaats neerzetten als de 

groene/grijze containers of op een punt ingepakt aan de weg. En zorg er met ons voor 

dat er alleen papier in de wagen komt, dus geen plastic, hout, glas, metaal, behang, 

melk-/yoghurtpakken, behangpapier- en behangrollen. Mochten er nog vragen of 

problemen zijn rondom het oud papier kunt u contact met ons opnemen op 

telefoonnummer 0518-460846 (contactpersoon oud papier). Hiervoor onze hartelijke 

dank.  

Muziekverenigingen Berltsum 

 

 

 

Empatec maakt bovenslag met 

siergrassen 

De siergrassenkwekerij van Empatec aan 

de Bûtenpôle in Berltsum werd 

vrijdagmiddag 23 maart op feestelijke 

wijze officieel geopend. Geen 

burgemeester die het lint doorknipte, geen 

directeur die deze klus klaarde. Het waren 

de medewerkers van de kas die dit samen 

deden, waarna feestelijke groene 

ballonnen opstegen. Voor dit moment 

suprême waren de gasten al opgewarmd 

met speeches van de heren Sjoerd 

Tolsma, Wim Hogendoorn en Henk van der 

Zwaag de algemeen directeur van 

Empatec.  

 

De kas meet 1.8 hectare. Een prachtig strak geheel verdeeld in vakken met verschillende 

soorten siergrassen in gedekte kleurschakeringen. Bij de nieuwe snoeimachine vertellen 

Meinte de Vries en Foeke Lens hoe zij de planten kort snoeien voor zij op transport gaan. 

Of ze het hier naar de zin hebben? “Oh ja,” lachen de beide. “Wy wurkje hjir mei wille. Yn 

Menaam trouwens ek hear, mar hjir is it allegearre grutter en lúkser.”  

 

Bedrijfsleider Piet Bron: “Ik ben trots op wat hier staat en wat hier wordt gerealiseerd.” 

De siergrassen vinden hun weg door heel Europa. Zo sieren de grassen van Empatec 

straks de Olympische Spelen in Londen. “De teelt vraagt weinig energie” vertelt Bron. 

“Wij hebben geen gasmeter meer. Warm water komt van een buurkas en daarmee 

kunnen wij deze kas vorstvrij houden. “ Wat ook een groot voordeel van deze teelt is, is 

dat de werkpiek in de winter valt. Dan worden de stekken opgepot. De circa 20 vaste 

medewerkers krijgen dan versterking van zo’n 30 krachten die anders misschien wel 

thuis zouden zitten. De beregening vindt plaats vanuit de silo waarin regenwater wordt 

gebufferd. Het water sijpelt door het gronddoek en komt weer terug in de silo om klaar 

te staan voor de volgende ronde.  

 

Het gaat goed met de siergrassen van Empatec. “We doen dit nu voor het derde jaar en 

we zijn nu al de grootste van Nederland”, geeft Bron niet zonder trots aan. “De mensen 

werken hier met plezier. Ze hebben echt het gevoel dat ze meedraaien in een 

productieproces en dat is natuurlijk ook zo.” En aan de medewerkers te zien, is dat een 



goed gevoel.  

Zaterdag 24 maart was er voor belangstellenden een Open Dag.  

RIA  

 

 

 

Fryske Debat Arena met Henk Bleker 

Een toezegging van staatssecretaris Henk Bleker aan de Agrarische Jongeren Fryslân om 

in hun midden te komen spreken krijgt zijn beslag in de Fryske Debat Arena, vrijdag 20 

april in het MFC Ons Huis in St. Annaparochie. Bleker gaat in op het thema  

“Agrarisch Fryslân en Nederland". Zoals de titel van de avond al zegt is er ruime 

gelegenheid om met elkaar en de staatsecretaris over dit onderwerp in debat te gaan. De 

avond is niet alleen voor jongeren, iedereen die belangstelling heeft voor of te maken 

heeft met deze problematiek is hartelijk welkom. Het debat start om 20.00 uur. De zaal 

gaat om 19.00 uur open. 

 

 

 

Aantrekkelijk jeugdtoneel biedt 

toekomst aan Elts syn Rol 

Met het toneelstuk “It lân fan ik” 

heeft de jeugd van toneelvereniging 

“Elts syn Rol” ons meegenomen naar 

een wereld waarin de bewoners 

allemaal op zichzelf zijn gericht. Het 

toneelstuk is een bewerking van de 

zusters Jantien Smits-Hoekstra en 

Ant Hoekstra. Zij hebben het 

oorspronkelijke sprookje van drie 

bedrijven zodanig bewerkt en 

ingekort dat er een sprake is van 

een vlotte eenakter. Naast de basis 

hebben deze dames eveneens de regie ter hand genomen. Het resultaat: Heeeeel slim, 

zeg maar slim slim.  

 

Waar gaat het over:  Een verhalenverteller neemt het publiek mee naar “ It lân fan ik”. 

Hier zijn de inwoners egoïstisch en op zichzelf gericht. “Ik bin ik, do bist do, elk is elk” 

Oorzaak hiervan is de invloed van een aantal heksen met bijzondere bedoelingen. Zij zijn 

natuurlijk de kwade geesten die verantwoordelijk zijn voor de “ik”-cultuur. Maar 

natuurlijk zijn er ook nog een paar mensen die hieraan niet  willen meedoen. De rol die 

Baukje (Emma Wassenaar)en Gabe de houthakker (Jisse Kemper) hierbij vervullen is 

indrukwekkend. Baukje is neergezet als een lief en onbevangen klein meisje. Op een heel 

natuurlijke manier pakt zij het publiek in. Gabe is de zieligheid ten top. De mimiek die hij 

hierbij laat zien, doet denken aan toneelspelers met jarenlange ervaring. 

Baukje en Gabe zijn het die ons laten inzien dat egoïsme nergens toe leidt en 

samenwerking nog altijd tot de overwinning van het kwaad mag leiden. De tegenspelers 

in het kwaad zijn vier heksen en twee boevenhulpjes. Er zijn wel aardige heksen bij, 

maar heksen zoals de ‘Wetterwynheks’ kom ook ik liever niet tegen bij nacht.  

Tijdens de middagvoorstelling krijg ik bij een aantal van de aanwezige kinderen in het 

publiek de indruk dat ze het begin van het verhaal toch wel een beetje eng vinden. De 

rollen van deze heksen worden dan ook bijzonder aansprekend ingevuld. Ook geluid en 

lichteffecten missen hun uitwerking niet. 

Naarmate het stuk vordert wordt duidelijk dat ook heksen hun kwetsbare kant hebben. 

En dan is het lachen voor de jeugd. Met een staande ovatie wordt de voorstelling 

afgesloten. Complimenten voor alle jeugdige toneelspelers en het schitterende decor 

waarin zij mogen acteren. Verder is geluid en verlichting in handen van een paar 



jeugdige technici die er voor zorgen dat alles goed in het licht staat en een ieder goed 

verstaanbaar is. 

Opvallend tijdens de middagvoorstelling is het gegeven dat er zelfs bij de kleinste 

toehoorders sprake is van grote betrokkenheid bij hetgeen op het toneel gebeurt. Het is 

af en toe doodstil. Hier is dan ook een compliment op zijn plaats voor Jantien en Ant. Ze 

zijn er in geslaagd om met deze eenakter ook de jongste kinderen (vanaf  circa 4/5 jaar) 

te blijven boeien. Het is spannend. En de oudste toehoorders: Zij mogen aan het einde 

een traantje wegpinken. De toekomst van “Elts syn rol” lijkt verzekerd. 

DICK 

 

 

 

Twee korpsen en drumband op mars naar één vereniging 

Op het eerste gezicht lijken Bazuin en Klimop al één korps. Immers, ze oefenen samen 

en ze geven samen concerten.  Maar voor de fusiekogel daadwerkelijk door de kerk gaat, 

moet er op bestuurlijk niveau nog heel wat worden geregeld. Achter de schermen wordt 

er hard gewerkt aan het volledig samengaan per 1 januari 2013, één vereniging met 

korps en drumband. De grootste verandering ondergaan de beide korpsen, zij gaan van 

twee naar één. Bij de drumband is geen sprake van samenvoeging, alleen Klimop 

beschikt over een drumband. 

De maatschappij van tegenwoordig toont een heel ander beeld dan wat Rients Gratama 

bezingt met zijn  ‘bügel van Looft den Heer’. En zo kan het verkeren dat twee korpsen, 

opgeteld meer dan 200 jaar de weg kiezen van de gezamenlijkheid. Om zo het 

voortbestaan van een korps in Berltsum veilig te stellen. Om met plezier samen te 

kunnen blijven blazen.  

Knallende start  

Een nieuw vereniging vraagt natuurlijk om een knallende aftrap. Het bestuur zwijgt in 

alle talen, maar licht toch een tipje van de sluier op. Oud-Berltsumer Feike van Tuinen 

gaat aan de slag met een compositie ter gelegenheid van de fusie. En dat belooft wat.   

Nieuwe naam 

Een nieuwe vereniging vraagt natuurlijk ook om een nieuwe naam. Er zijn er al een paar 

ingeleverd, maar er mogen er best nog een paar bij. Laat dus uw hersens kraken en 

bedenk een originele naam voor de nieuwe vereniging. De prijswinnaar wacht een even 

originele verrassing. Stuur uw ideeën op naar ria.algra@gmail.com of doe ze in de bus op 

Krússtrjitte 2. Dit kan tot 1 september. 

Succes maar vast en voor nu een muzikale groet van 

Klimop en Bazuin  

 

 

 

Traject Berltsum-Ried zeer 

gevaarlijke weg 

Het kan u de afgelopen tijd bijna niet 

ontgaan zijn dat de werkgroep 

fietspad Berltsum-Ried druk bezig is 

om een fietspad op dit traject te 

realiseren. Het is een zeer 

gevaarlijke weg voor fietsers en 

wandelaars (de kwetsbare 

verkeersdeelnemers), zo benadrukt 

ir. P. Dijkshoorn van Veilig Verkeer 

Nederland. De verkeerstoename van 

10% in de periode 2009-2011 en de 

voertuigen die steeds groter worden, 

leiden er toe dat de veiligheid van deze kwetsbare groep ernstig in het geding komt. Ook 

de onoverzichtelijke bochten en het ontbreken van wegmarkering vooral bij donker en 

afwijkende weersomstandigheden, voelen fietsers zich zeer onveilig op dit traject. 

mailto:ria.algra@gmail.com


Dijkshoorn onderbouwt de onveiligheid met cijfers. Het traject Berltsum-Ried is gezien de 

ongevallen 2,5 keer zo onveilig als vergelijkbare wegen (periode 2002-2011). De 

werkgroep is van mening dat dit indrukwekkende cijfers zijn. Er waren in deze periode, 

voor zover bij de werkgroep bekend, drie zwaargewonde fietsers en één lichtgewond 

fietsslachtoffer. De gemeente Menameradiel zal in april 2012 verkeersmetingen 

verrichten op dit traject om tot een goed onderbouwde keuze te komen. De werkgroep is 

ingenomen met dit actiepunt als reactie op de twee onderzoeksrapporten die pleiten voor 

het fietspad. 

 

Afgelopen maanden zijn ook twee aanwonenden (bijna) getroffen door de afwezigheid 

van het fietspad. Daniël Jansen (10) die op de weg fietste, werd bijna geraakt door een 

motor tijdens een familietocht op het traject Berltsum-Ried. Levensgevaarlijk als 

voertuigen met een gemiddelde snelheid van 85 km/uur de fietsers en wandelaars 

rakelings en met een voelbare zuigkracht voorbijgaan. Dhr. S. van der Leij, Kleasterdyk 

30 kreeg tijdens het uitlaten van zijn hond een klap van een autospiegel een paar 

maanden geleden. Van der Leij droeg toen twee knipperende lampjes om zijn arm. Hij 

moet altijd vanuit zijn woning langs de gevaarlijke weg lopen om de Berltsumerdyk-

Kleaster Anjum te bereiken. Twee auto’s passeerden elkaar en één ervan kwam met 

hoge snelheid in de berm, de plaats waar Van der Leij stond. In 2004 raakte hij ook al 

zwaar gewond tijdens een fietstocht met de hond op deze gevaarlijke weg vlakbij zijn 

woning. De heer Van der Leij lag door dit ernstige ongeval drie maanden in het 

ziekenhuis. Zowel de familie Jansen als de familie Van der Leij kregen de afgelopen 

maanden opnieuw de schrik van hun leven. De werkgroep vraagt zich af: wie is het 

volgende slachtoffer al dan niet met blijvend letsel? De urgentie voor een fietspad op dit 

traject is daarom zeer hoog. De kwetsbare verkeersdeelnemer moet beschermd worden. 

Dit kan door een fietspad aan te leggen. 

 

De drie basisscholen uit Berltsum en Ried zijn inmiddels ook op de hoogte gesteld van de 

gevaarlijke wegsituatie. Werkgroeplid P. Dijkshoorn en Sandra van Baars beiden van 

Veilig Verkeer Nederland hebben met Arjen Bouma de basisscholen bezocht om 

informatie te geven voor het verkeersveiligheidscertificaat voor basisscholen van Veilig 

Verkeer Nederland. Om in aanmerking te komen voor zo’n certificaat is een veilige thuis-

schoolroute ook van belang. Vanaf het traject Berltsum-Ried kunnen nu de kinderen niet 

veilig fietsen naar de basisschool. Deze kinderen worden altijd gebracht met de auto of 

fietsen uitsluitend met ouderbegeleiding.  Het is ook gebleken uit het onderzoeksrapport 

dat meerdere ouders hun kinderen vanuit Berltsum niet naar het Voortgezet Onderwijs in 

Franeker laten fietsen wegens het ontbreken van een fietspad. Dat geldt ook andersom: 

vanuit Ried zal men niet snel richting Berltsum/Sint Annaparochie fietsen.  

 

Tenslotte, wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen. 

Werkgroep Fietspad Berltsum-Ried,  

Albert van der Voorn (voorzitter werkgroep), Erik Jansen (voorzitter Stichting Berlikumer 

Belangen), Arjen Bouma, Wieke Koopmans (buurtvereniging Kleaster Anjum), Frank 

Rijnbeek (dorpsbelang Ried), P. Dijkshoorn (Veilig Verkeer Nederland), Johan van Tuinen 

en Hieke Joostema (bewoners Berltsum) 

 

 

 

Combo “Fleur” in de Fermanje: smûk 

en smout! 

De ‘Vrienden van de Berltsumer 

Vermaning’ hadden zondagmiddag 1 april 

een optreden van combo “Fleur” op touw 

gezet. Een prima geslaagde middag, smûk 

en smout zogezegd. De vermaning zat 

goed vol, zeker vijftig bezoekers. Het 

combo maakt haar naam waar: de muziek 



is soms melancholiek maar bijna altijd fleurig. Dat kunnen we wel gebruiken in deze lang 

niet altijd fleurige tijden! 

Ladyspeaker Joukje vertelde bij ieder nummer wat over het ontstaan en/of de 

achtergrond ervan, ook nog leerzaam. Bijvoorbeeld een song van Dusty Springfield  

(Engeland): ‘Son of a preacher man’. Of muziek uit films en musicals, zoals ‘Evita’. 

Dirigent Bert Otten doet het dirigeren én meespelen staande weg, dan hou je overzicht. 

Hij moet zich redden met een vrij bescheiden accordeon, sommige leden hebben er één 

met 4 à 5 ‘koren’, zeg maar registers, net als bij een orgel. De beide dames op 

respectievelijk euphonium en tenorsaxofoon zorgden voor het donkere register, de bas. 

Dan komen de anderen beter toe aan hun taak, namelijk de melodielijn spelen, aldus 

Bert Otten. 

De middag vloog om, voor je het weet hoor je het laatste nummer en even later al de 

toegift.  De ‘neisit’ in de Mennozaal was net zo gezellig als het concert zelf. Voor een 

volgend seizoen gaan de Vrienden ongetwijfeld  ‘Fleur’ wel weer eens uitnodigen, dit 

optreden smaakte naar meer! 

Bernard Posthumus 

 

 

 

Stichting de Grusert / Documentatiecentrum & Historisch Archief Berltsum 

Wij zij ontzettend blij met alle donateurs die we hebben, zonder deze bijdrage zou het 

documentatiecentrum niet kunnen bestaan. Binnenkort kunt u weer één van onze 

vrijwilligers bij u aan de deur verwachten voor het ophalen van de jaarlijkse contributie. 

Hierbij willen wij de donateurs die deze contributie per bank overmaken vragen om dit 

voor 1 juli te doen.  

t.n.v. Stichting De Grusert, rekeningnummer: 296 040 487. 

Wij brengen onze hartelijke  dank uit aan diegene van wie wij  €50,00 als gift hebben 

ontvangen. Geweldig dat mensen ons op die manier steunen. 

Elke maandag is er weer volop bedrijvigheid in het documentatiecentrum, door 

vrijwilligers 

worden kranten doorgenomen om te kijken of er iets in staat over Berltsum, zo ja dan 

wordt het uitgeknipt en in de juiste mappen gesloten. Deze mappen staan keurig in 

meest brandvrije kasten. Ook maken wij u er nogmaals op attent dat het 

Documentatiecentrum elke 

donderdagavond open is van 19.30 uur tot 21.30 uur.  Kom eens langs en neem 

bijvoorbeeld een kijkje in de mappen die gaan over de school waar u vroeger op zat, of 

misschien kunt u iets vinden over de straat waar u nu woont. Ook zijn nog veel foto’s 

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

daarmee kunt helpen. 

 

 

 

Spelen op het schoolplein 

Op basisschool De Fûgelsang zijn de juffen 

en meesters druk in de weer om het 

spelen op het schoolplein te stimuleren en 

daarbij hebben ze goede hulp gehad van 

de oudste kinderen van de school. Groep 8 

had de opdracht om 10 

schoolpleinspelletjes voor te bereiden en 

te organiseren. Alle 27 kinderen van deze 

bruisende klas zijn een aantal lesuren in 

groepjes aan de slag gegaan om 

spelregels op te zoeken via het internet, 

een elastiekliedje te downloaden, 

knikkerpotjes en een hinkelbaan te 

verven, materiaal bij elkaar te zoeken, 



stempelkaarten te maken en de hele organisatie voor te bereiden. 

 

Op Witte Donderdag, na de paasmaaltijd, zijn alle kinderen van groep 2 t/m 8 naar 

buiten gegaan. Gelukkig was het mooi en droog weer. De kleintjes van groep 2 t/m 4 

werden  speciaal door een aantal van hen begeleid en de anderen van groep 8 stonden 

bij de spelletjes om goede instructie te geven hoe het spel gespeeld moet worden. 

Ramon was de tijdbewaker en liet na elke 9 minuten een duidelijk en helder signaal 

horen dat aangaf dat er van spel verwisseld moest worden. Het was een erg geslaagde 

happening waarbij een aantal spelletjes zoals het elastieken en knikkeren opnieuw 

ontdekt zijn. Maar bovenal, de kinderen speelden met elkaar, groot en klein het maakte 

niet uit en ze zijn met een positief en blij gevoel de Paasdagen in gegaan. 

 

 

 

Bert Schouten kampioen 9e kampioenschap driebanden biljarten van Berlikum 

Uitslag en verslag van het 9e 3-banden biljart toernooi om het kampioenschap van 

Berlikum 2012. 

  

Het 9e Kampioenschap driebanden biljart toernooi om het kampioenschap van Berlikum 

werd op de vrijdagen 2, 9, 16 en 23 maart weer gehouden in Café De Poarte te Berlikum. 

Georganiseerd door Café De Poarte, in samenwerking met B.C. Oer de ban út. Er waren 

24 deelnemers, onder wie 2 dames. De maximale partijduur was 30 minuten of 10 

caramboles, met uitzondering van de finale. Daar moesten 15 caramboles gehaald 

worden, zonder tijdslimiet. 

2 maart en 9 maart zijn de voorrondes gehouden. 1e voorronde: Dirk van Dijk-Klaas van 

der Meij 10-9, Klaske Meijer-Ulfert Sijens 8-6, Harm Kuperus-Wibo Beek 6-4, Miranda 

Zuidema-Jelke Boomsma 1-5, Johan Zwier-Gerrit Ynema 7-6 en Piet Braaksma-Johan 

Dijkstra 10-3. 2evoorronde; Adam Joostema-Bouke van der Leij 7-10, Thom Dijkstra-

Lammert van Schepen 9-10, Folkert Siegersma- Piet van Schepen 3-10, Bert Schouten 

Sije Herrema 10-7, Piet de Vries-Henk Roo 8-2 en Fokke Dijkstra-Arno Dijkstra 6-7.  

 

16 maart werd de 1/8 finale gespeeld; Bouke van der Leij-Johan Zwier 2-9, Arno 

Dijkstra-Piet Braaksma 6-10, Harm Kuperus-Piet van Schepen 10-2, Jelke Boomsma-Dirk 

van Dijk 4-10, Klaske Meijer-Bert Schouten 5-10 en Lammer van Schepen-Piet de Vries 

10-3. Om de kwartfinale lijst op 8 deelnemers te krijgen was in het reglement 

opgenomen dat de 2 beste verliezers zouden worden toegevoegd aan de 6 winnaars.  

 

De finales werden 23 maart gespeeld, de lijst Dirk van Dijk-Klaske Meijer 10-4, Arno 

Dijkstra-Harm Kuperus 8-10, Lammert van Schepen-Piet Braaksma 10-8 en Johan Zwier 

Bert Schouten 9-10. Een zeer verdienstelijk optreden van Klaske Meijer wil schrijver 

dezes wel even kwijt!  

Dan de halve finales: Bert Schouten-Dirk van Dijk, beiden starten goed, na 5 beurten 2-

2, maar dan krijgt Bert de overhand en besluit in 17 beurten 10-3. Dan Lammert van 

Schepen-Harm Kuperus; voor beide een moeizame partij, maar het is Lammert die het 

betere spel heeft in de 31e brt besluit Lammert de partij in 10-5. 

  

De finale ging dus tussen Bert Schouten en Lammert van Schepen, waarbij Bert de 

bekerverdediger is. Het verslag van deze finale:  Lammert begint goed, na 5 beurten is 

het 1-3. Bert trekt bij en na 10 beurten is de stand 3-4. Lammert staat z’n mannetje en 

na 15 beurten is het 5-6, het lijkt dus een spannende partij te worden, ook het publiek 

merkt dat. Het spel gaat dan wat om en om. Na 20 beurten is het 8-7, voor beide spelers 

is het dus mogelijk om kampioen te worden, we zijn op de helft. Dan volgt er een 

impasse periode want na 25 beurten is het 10-8, Bert is dan wel in het voordeel maar 

Lammert doet er alles aan om in het spel te blijven en na 30 beurten is het 12-11. Het 

goed aanwezige publiek voelt dat het voor beide spelers nog niet gedaan is, maar helaas 

voor Lammert lukt het niet meer, daar waar Bert wel zijn punten weet te maken, want 

gedurende de resterende 10 beurtem scoort Lammert niet meer, daar waar Bert dat wel 



doet. In de 41e  beurt maakt Bert de partij uit en is daarmee voor weer een jaar 

kampioen 3 banden van Berltsum. 

De volledige uitslag; 8e Klaske Meijer, 7e Piet Braaksma, 6e Arno Dijkstra, 5e Johan Zwier, 

4e Harm Kuperus, 3e Dirk van Dijk, 2e  Lammert van Schepen en 1e en kampioen Bert 

Schouten. We kunnen terugzien op een geslaagd 9e toernooi en we bedanken een ieder 

voor welke bijdrage dan ook, om dit weer te laten slagen. Tot volgend jaar voor het 10e  

kampioenschap driebanden biljarten van Berlikum, want die komt er zeker. 

De activiteitencommissie van Café De Poarte en bestuur en leden van B.C. Oer de ban út, 

Berlikum 

 

 

 

Kofjemoarn  Berltsum | woensdag 25 april 

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 25 april. De heer Matthé van Hout komt ons 

dan vertellen over zijn hobby ‘Beien en honing’.  

Sieta Kuipers, ouderenwerker Menameradiel 

 

 

 

Kinderkledingzaak Keunst & Kids neemt online webshop Koekeloereonline.nl 

over 

Sinds 1 januari dit jaar kun je 24 uur per dag, zeven dagen per week winkelen in de 

online webshop van Tjitske Miedema en Bianca Renzema. In deze webshop wordt 

betaalbare outletkleding verkocht van bekende merken zoals Vingino, Mim-Pi, Claesens, 

Bengh, Muy Malo, Doerak, Petit Louie, Salty Dog etc. Zowel voor stoere  jongens als  

hippe meiden is er veel keus. Ook nieuwe collecties worden momenteel in de webshop 

geplaatst. Zo is er voor iedereen wat wils. Bijzonder aan deze webshop is, dat wanneer je 

lid wordt van de Koekeloereonline.nl nieuwsbrief, je ook nog eens 10% extra korting 

krijgt op de gehele online collectie. Een unieke formule. 

 

Sinds 1 januari zijn er al veel bestellingen de deur uit gegaan. De enthousiaste dames 

vertellen dat de bestellingen zelfs naar het buitenland gaan. België, Engeland, Duitsland,  

ja zelfs klanten uit Denemarken shoppen bij de Friese onderneming. Bianca & Tjitske zijn 

super blij met deze grote stap voorwaarts.  

Sinds 5 jaar is Keunst & Kids gevestigd in Berlikum. Op de Bitgumerdyk 7a verkoopt 

Keunst & Kids  zowel outlet als nieuwe collectie kinderkleding. In 2011 is er ook een start 

gemaakt met de verkoop van  dameskleding. Eerst nog kleinschalig, maar dit zal 

langzaamaan worden uitgebreid. Het is natuurlijk ook erg handig dat de vaak toch al 

drukke dames/moeders, ook nog even snel wat leuks voor zichzelf kunnen kopen, zoals 

een hip King Louie rokje, een prachtig jasje van Claesens of een hippe, betaalbare jeans, 

twee vliegen in één klap!  

  

Wat heeft Keunst & Kids verder nog te bieden?  

Hippe stoffen, fournituren, cadeautjes, sieraden en kralen, maar ook voor foto’s op doek 

kun je terecht bij Tjitske & Bianca. Erg in trek zijn daarnaast de workshops en 

kinderfeestjes va Keunst & Kids. Ga voor meer informatie en boekingen naar 

www.keunstenkids.nl en naar de online webshop www.koekeloereonline.nl.  

Keunst & Kids, Bitgumerdyk 7a, 9041 CB, Berlikum 

mailto:s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl
http://www.keunstenkids.nl/
http://www.koekeloereonline.nl/


 

 

 

Tennisnieuws 

Het tennisseizoen is intussen alweer volop bezig. Informatie en foto’s van het 

openingstoernooi en het introducétoernooi zijn te vinden op www.tvdevierslag.nl. 

Ook heeft een groot deel van de schooljeugd meegedaan aan schooltennis. De competitie 

is van start gegaan en de lessen zijn begonnen op 16 april (latere instroom is, afhankelijk 

van het aantal lessers, wellicht nog mogelijk!) 

Nu de meeste binnenactiviteiten ten einde lopen is er vanaf  18 april iedere 

woensdagmiddag vanaf 13:15 uur de mogelijkheid om jeu de boules te spelen op de 

jeu de boulesbaan van het tenniscomplex. Iedereen is van harte welkom. Aan deelname 

zijn geen kosten verbonden. 

Verder wordt er op dinsdagochtend (vanaf 10:00 uur) volop getennist door de oudere 

seniorleden van onze vereniging. Kom eens langs op ons heerlijk beschutte complex en 

probeer zelf ook (weer) eens een balletje te slaan (of speel een partijtje jeu de boules). 

Op Koninginnedag zal de tennisvereniging op het dorpsplein en de tennisbaan 

meewerken aan activiteiten voor de jeugd van ons dorp. Nadere informatie vindt u in 

deze krant en op onze website.  

 

 

 

Opbrengst collecte Reumafonds 

Onze 26 collectanten van Berltsum, Wier en Kleaster Anjum deden van 12-17 maart weer 

geweldig hun best voor het Reumafonds. Dit jaar mochten we bedrag overmaken van 

€ 1348,85 naar bovengenoemd Fonds. Aan de gevers en de collectanten een hartelijke 

dank, uit naam van het bestuur. 

Hillie Dijkstra, Corrie Andringa, Froukje Meijer 

 

 

 

Voorlichting Voeding en Gezondheid 

 De diëtist van Palet geeft dinsdag 15 mei een voorlichting over ‘voeding en 

gezondheid’, van 10.00-11.00 uur in Berlingastate. De voorlichting is gericht op gezond 

ouder worden, gezond eten en drinken en een gezonde leefstijl. 

Heeft u altijd al willen weten of het echt zo gezond is om elke dag een ei te eten, dat 

bananen stoppend werken of dat je suikerziekte krijgt als je veel suiker gebruikt? Dan is 

een bezoekje aan de voorlichting een leerzaam uitje. De kosten bedragen twee euro en 

dat is inclusief een kopje koffie of thee.   

Bel voor meer informatie en opgave met Klant Advies Centrum Palet 0900- 321 321 3    

Of geef u op bij Marloes Nicolai, buurtverpleegkundige Palet 06-51026736. U bent van 

harte welkom! 

 

 

 

Rustige jaarvergadering Berltsumer Belangen 

In een matig bezette zaal vond dinsdagavond 20 maart de algemene ledenvergadering 

plaats van Stichting Berlikumer Belangen (SBB). Een rustige vergadering, voor de laatste 

keer voorgezeten door Matthé van Hout. Samen met nog drie bestuursleden neemt hij 

vanavond afscheid van het bestuur. In hun plaats zijn vier nieuwe mensen gevonden, 

van wie Erik Jansen de voorzittershamer overneemt.  

Er vindt nagenoeg geen discussie plaats. In rap tempo passeren de revue de zaken 

waarmee SBB zich in min of meerdere mate bezighoudt. Statuten en huishoudelijk 

reglement komen voorbij. In navolging op eerdere afspraken zijn deze in samenspraak 

met notaris Koelmans op elkaar afgestemd.  

Voortvarend Berlikum  

Durk Osinga vertelt hoe de plannen van Voortvarend Berlikum zich ontwikkelen. Ondanks 

http://www.tvdevierslag.nl/


de crisis vorderen de plannen gestaag en hoopt de stichting dit jaar met het definitieve 

plan te komen.  

Brede School  

Nu het aan de realisering van de brede school toe is, is de rol van SBB voltooid. Mogelijk 

wordt het deel aan de Mulseleane niet afgebroken. Dit heeft niet de voorkeur van SBB. 

Een spraakmakende factor die vertraging zou kunnen veroorzaken bij de sloop vormen 

de aanwezige vleermuizen. Vooralsnog wordt hiervan niet uitgegaan.  

Cultuurhistorische wandelroute  

De uitvoering van de cultuurhistorische wandelroute heeft vertraging opgelopen, maar 

toch gaan ook hier de ontwikkelingen in positieve zin door.  

Fietspad Berltsum-Ried  

De ‘bovendorpse’ werkgroep die zich bezighoudt met de realisatie van een fietspad van 

Berltsum naar Ried geeft een overtuigende beamerpresentatie van het belang van dit 

fietspad. Voorop staat het belang van de kwetsbare fietser. In maatschappelijke zin 

wordt Berltsum met een fietspad een stuk aantrekkelijker voor fietsers vanuit de richting 

Ried.  

En verder  

De nieuwe voorzitter Erik Jansen somt nog de items op waarmee SBB zich de komende 

tijd bezig gaat houden. Vanuit de zaal komen nog wat aanvullingen.  

* Wil SBB meedenken over verplaatsing van de speeltuin? * Kan ons eigen 

hoveniersbedrijf niet weer het groenonderhoud in Berltsum gaan verzorgen? * Kan 60 

km zone vanaf Koekoeksleane doorgetrokken worden naar de S-10? * Is er geen 

leegstaand gebouw waarin appartementen voor jongeren gebouwd kunnen worden? * 

Hoe zit het met de riolering naar Kleaster Anjum? * Houdt SBB het punt communicatie 

wel hoog op de agenda?  

Afscheid 

Oud-voorzitter Matthé van Hout wordt geprezen om zijn lange en betrokken inzet voor 

SBB. Hij wordt hiervoor beloond met het erelidmaatschap van de stichting.  

RIA 

 

 

 

Wmo-Platform zoekt voorzitter en twee leden 

Iedere gemeente is in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en 

burgerparticipatie verplicht een Wmo-raad of Wmo-platform op te richten. De bedoeling 

van zo’n platform is dat inwoners meedenken met de gemeente en de gemeente ook 

adviseren over de invulling en uitvoering van Wmo-beleid. Het Wmo-platform 

Menameradiel bestaat uit acht leden en een secretaris. De leden staan middenin de 

samenleving en weten wat er in de dorpen speelt. Hun belangrijkste taak is dan ook dat 

ze zorgen voor verbinding tussen de gemeente en de dorpen en andersom. Het platform 

pikt signalen op, verzamelt informatie en adviseert op basis daarvan de gemeente. Op 

die manier blijft de gemeente op de hoogte van ontwikkelingen in de dorpen. 

HET Wmo-platform Menameradiel zoekt een voorzitter en twee leden. Van hen wordt 

verwacht dat zij in de gemeente Menameradiel wonen, sociaal betrokken en actief zijn, 

affiniteit met en/of belangstelling hebben voor de onderwerpen binnen de Wmo, een 

netwerk hebben waardoor ze signalen krijgen uit de samenleving, goed kunnen luisteren 

en goede vragen kunnen stellen, met de andere leden samen een goede doorsnede 

vormen van de inwoners van de gemeente.  

Van de voorzitter wordt verder nog verwacht dag hij/zij kennis heeft van de sociale 

kaart, in staat is de doelstellingen van het platform uit te dragen in woord en geschrift. 

Meer weten? 

Voor meer informatie over het Wmo-platform kunt u contact op nemen met  de heer E. 

Haisma, secretaris  Wmo-platform via telefoon (0518) 452393 of per e-

mail e.haisma@kpnplanet.nl  of  a.moerman@menameradiel.nl 

Heeft u belangstelling? 

mailto:e.haisma@kpnplanet.nl
mailto:moerman@menameradiel.nl


Stuur dan uw schriftelijke reactie onder vermelding van sollicitatie Wmo-platform, met 

motivatie  tot 14 dagen na deze publicatie naar Burgemeester en Wethouders van 

Menameradiel, Postbus 3, 9036 ZW Menaam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


