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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 Albert van
der Ziel.
Albert van der ziel ook op Friese bodem in zijn element
U zult hem ongetwijfeld weleens in en rond Berlikum zijn tegengekomen in zijn
karakteristieke snelle tred en prachtige cadans. Met een blik die op het oneindige lijkt te
zijn gericht en een gezichtsuitdrukking die een flinke inspanning verraadt. Toch zijn
Albert van der Ziel zijn ogen niet enkel en alleen op het asfalt gericht. “Ik loop graag in
een behoorlijk tempo, maar geniet vooral van wat ik om mij heen zie. De prachtige
natuur en alles wat daarin bloeit en leeft heeft altijd mijn belangstelling. Het is een
heerlijke ontspanning, maar ik ben inderdaad wel fanatiek!” Een instelling die bij de 45
jarige Albert zowel opgaat voor zijn lopen als voor zijn werk. Legendarisch en tekenend
voor zijn fanatisme, is dat na de geboorte van hun eerste dochter (en vlak na de
bevalling) Albert al weer op het wedstrijd parkoer stond om ook een topprestatie te
leveren. De nieuwbakken grootouders zochten om de gelukkige vader bij het bezoek aan
hun kleinkind, maar echtgenote Roelie antwoordde als Groningse nuchter: ”Die is
lopen!” Sinds 2007 woont Albert samen met zijn vrouw Roelie, die hij ontmoette in het
bedrijf van zijn vader, en hun drie kinderen met veel plezier in Berlikum, waar Albert bij
de Paprikakwekerij van Jaap Vink werkzaam is als bedrijfsleider. Een betrekking die veel
tijd opslokt en waar niet gekeken wordt op een flink aantal uurtjes meer in de week.
Toch wordt er voor het lopen steevast tijd vrijgemaakt, want het is een groot deel van
zijn leven geworden.
Albert van der Ziel, geboren en getogen in Zandeweer in de provincie Groningen, had
altijd al een grote affiniteit met de tuinderwereld door het bedrijf van zijn vader.
Aanvankelijk kweekte zijn vader rozen maar na verloop van tijd stapte hij over op de
tomatenteelt. Albert ging studeren in Utrecht aan de hogere tuinbouwschool en na
afronding van deze studie vond hij werk in Breda als bedrijfsvoorlichter. Toch lonkte de

tuinderij en in „89 keerde Albert terug in het bedrijf van zijn vader, dat hij in dat jaar zou
overnemen. Nadat hij in jongere jaren al had gevoetbald (volgens eigen zeggen een
harde werker op het middenveld, maar beduidend minder techniek dan zoon Jan), ging
Albert na terugkomst in Zandeweer met veel passie volleyballen. Toch was er gelijktijdig
die ene sport die zijn hart echt had gestolen en dat was het hardlopen. Vooral sinds „89
ging Albert serieus voor de loopsport leven en wist bij zijn eerste wedstrijd meteen een
hoge klassering te realiseren. Dit smaakte duidelijk naar meer en vanaf dat moment
gingen de trainingsuren en de deelname aan wedstrijden naar een hoge frequentie.
Trainingsweken van 120 kilometer waren geen uitzondering en afstanden van dertig en
veertig kilometer regelmaat. Bij loopvereniging JUPITER, die in de “looptak” zou
overgaan in ARTEMIS, behaalde Albert zijn grootste successen. “Het niveau was hoog,
ook door de vele Afrikanen die deelnamen aan de wedstrijden. Dat is dan toch ook wel
het grote verschil met het lopen bij de SV Friesland, waar ik nu lid van ben. Hier zijn
relatief veel oudere lopers en een veel minder sterk deelnemersveld. Toch vindt Albert
zichzelf in aanleg geen groot looptalent. ”Ik loop hard door veel trainingsarbeid en een
goede mentaliteit. En daarbij ben ik wel een efficiënte loper.” Zijn prestaties in de
provincie Groningen brachten Albert grote bekendheid, temeer daar zijn trainer Jaap
Smid ook verbonden was aan TV Noord als verslaggever. De bescheiden Albert van der
Ziel dus als een soort van “Local Hero” en met een naamsbekendheid om best een beetje
trots op te zijn. Zijn absolute topperiode als loper lag rond het millennium met in het jaar
2000 de grote bekroning met de sportprijs van de gemeente Eemsmond. In 2006 namen
Albert en Roelie de beslissing om met hun tomatenbedrijf te stoppen. De grond waarop
verbouwd werd was slecht, de gasprijzen gingen omhoog en het was daarom voor hen
het juiste moment om te verkopen. “Toen we stopten ging het nog goed maar ik voorzag
wel dat het minder ging worden, daarom had ik er niet veel moeite mee om afstand van
het bedrijf te doen. Een advertentie van Jaap Vink die zocht om een bedrijfsleider voor
zijn paprikakwekerij bracht het gezin van der Ziel in Friesland. “Ik was Jaap al eens
toevallig tegengekomen in een editie van de Glazenstadloop en had toen al eens met
hem gesproken. Toen ik mijn sollicitatiegesprek had was er meteen een goede klik en
hoewel ik nog elders een baan kon krijgen besloot ik toch voor Berlikum te kiezen. ”Met
het vertrek naar Berlikum was de loopsport niet ten einde. Met een lidmaatschap bij de
SV Friesland en een vergelijkbare arbeidsintensiteit was er ook hier ruimte voor zijn
loopsport. Roelie heeft nooit moeite gehad met de tijdrovende hobby van Albert en bleek
er zelfs baat bij te hebben door op de fiets, met zo nodig de kinderen in de zitjes, Albert
trouw op zijn route te vergezellen. En nog steeds pakt Roelie op deze wijze regelmatig
haar trainingsuurtjes. Ook in Friesland behoort Albert nog steeds tot de absolute top en
in zijn eigen klasse is hij ongenaakbaar. Momenteel loopt Albert een cyclus van acht
halve marathons, waarvan hij er nog één moet lopen. Vermeldenswaardig is natuurlijk
zijn eerste Slachtemarathon met een topnotering van 2 uur en 46 minuten, terwijl Albert
in die periode niet geheel fit was. Toch laten al die loopinspanningen zich nu wel voelen.
Zijn intensieve werk in de kas, het gezin en daarnaast ook nog eens topprestaties
leveren met het lopen, vergen veel energie. Het volgende seizoen wil Albert zich dan ook
meer richten op de tien kilometer en het aantal halve marathons verminderen. Een
volgende Slachte staat natuurlijk ook op het programma en het trainen blijft voor Albert
nog altijd een verademing. Zoals hij vroeger met gemak de dertig of zelfs veertig
kilometer als training pakte, en daarbij ook nog eens de rust en het gemak vond om zich
heen te kijken, zal misschien enigszins bijgesteld moeten worden de komende jaren,
maar het principe blijft gelijk. Zowel in zijn werk als met het lopen moet je er ook vol
voor gaan. Prestatie gericht genieten is dan ook een motto dat bij Albert van der Ziel
hoort. Een hectisch en druk leven met het lopen als geestelijke en lichamelijke
uitlaatklep, maar aan de finish altijd wel even de blik op de tijdmeting!
JAN J.

Vrijwilligerscentrale start met breicafé in Berlikum
Trend: breien is hip!

De Vrijwilligerscentrale Menaldumadeel start op woensdag 13 januari 2010 met een
maandelijks breicafé in Berlikum. Iedereen die het leuk vindt om samen te breien of om
het breien onder de knie te krijgen, is van harte welkom. Wil je liever haken of borduren?
Geen probleem. Kom gezellig handwerken! Het breicafé is (gratis) toegankelijk voor alle
inwoners van de gemeente Menaldumadeel. Jong en oud, man en vrouw. Koffie, thee en
lekkers is volop aanwezig, neem zelf de pennen, wol of ander materiaal mee.
Het breicafé wordt gehouden in Het Groene Kruisgebouw in Berlikum en start om
19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Het breicafé Menaldumadeel sluit aan bij de
landelijke trend van breien. Woon- en modebladen staan vol met breisels en gebreide
woonaccessoires.
Daarnaast is een breicafé een sociaal en gezellige evenement. Door samen te breien kun
je elkaar helpen, op ideeën brengen, patronen uitwisselen en ondertussen lekker kletsen.
Het breicafé wordt georganiseerd door de Vrijwilligerscentrale Menaldumadeel. Voor
meer informatie kunt u terecht bij Koos Pot, coördinator, via info@vcmenaldumadeel of
(0518)462363

Buurtcadeau € 3000,00 gaat naar „It Heechhout‟
In juli afgelopen zomer won een gedeelte van de Hôfsleane te Berlikum met als postcode
9041 AP de hoofdprijs van de postcodeloterij. Daaraan verbonden ligt ook een
buurtcadeau van het Oranjefonds ter waarde van € 3000,00. Er is gekozen voor „t
Heechhout omdat die aan de doelstelling van het Oranjefonds voldoet. Dit Fonds doneert
aan doelen die aan de leefbaarheid van de omgeving werken. Op 20 november is het
buurtcadeau van € 3000,00 uitgereikt de Pieter Jan Smit, de voorzitter van „t Heechhout.
“De prijs zal besteed worden aan aanschaf van nieuw meubilair in het dorpshuis. Als de
voorstellingen van de Nieuwjaarsrevue medio 2010 beginnen, dan staat het meubilair in
„t Heechhout”, aldus Pieter Jan Smit.
Hieke Osinga-Greidanus

Stap voor Stap in Oosterend
Stap voor Stap is een activiteit van PKN Berlikum i.w. die circa driemaal per seizoen
gehouden wordt. Eerst werden de wandeltochten in Berlikum uitgezet met na afloop een
korte vesper. De laatste jaren worden er een wandelingen uitgezet buiten Berlikum en de
deelnemers gaan er met de auto naar toe. Op zondag 16 november trokken de
deelnemers naar Oosterend. De wandelroute was deze keer uitgezet en voorbereid door
Piet en Ina de Koe. Doordat Piet de Koe zijn jeugd in Oosterend heeft doorgebracht,
konden zij ook een mooie uitleg geven over de rijke historie van dit dorp. Ook voerde de
wandeltocht langs mooie plekken van dit dorp. De 25 deelnemers werden na afloop
gastvrij ontvangen in de voormalige gereformeerde kerk van Oosterend, waarvan nu de
familie Roggeveen eigenaar is. De Berlikumers konden de vesper in dit kerkje meemaken
o.l.v. Jeannette van den Boogaard. Hiermee werd Stap voor Stap deze middag
afgesloten.
Hieke Osinga-Greidanus

Winterfair: Voor de tweede keer werd er een winterfair gehouden bij Japero. Er kwamen
veel mensen kerstinkopen doen afgrelopen zondag 22 november in de overdekte
accommodatie. De winterfair werd muzikaal omlijst door de trekzakgroep en de
blaaskapel uit Welsrijp. In combinatie kan de organisatie terugzien op wederom een
geslaagde winterfair (foto Romy Koopmans).

Kerstprogramma 2009
Als kerstcommissie van de PKN gemeente i.w. zijn we ook dit jaar weer druk bezig
geweest met de organisatie van een leuke en gezellige kerstweek. De activiteiten staan
dit jaar gepland in de Koepelkerk en in ‟t Centrum. Wij hopen op fijne diensten in
verbondenheid met elkaar, waarin we samen het feest van de geboorte van Jezus vieren
en met elkaar op zoek gaan naar de betekenis van Kerst.
Het programma ziet er als volgt uit:
Dinsdag 22 december:
Knutselmiddag voor kinderen uit groep 3 t/m 8
Tijd: van 14.00 tot 16.50 uur
Waar: ‟t Centrum
Op deze middag gaan we klokken en sterren versieren voor ouderen en zieken uit onze
gemeente. Vervolgens gaan we dit bij hen bezorgen. Ouders, grootouders, verzorgers
zijn van harte welkom om mee te helpen. We zullen deze klokken en sterren met auto‟s
bezorgen. Dus wie een auto voor de deur heeft staan, kom dan met de auto.
Woensdag 23 december
Gala-avond/jeugdbal voor jongeren van 12 tot 20 jaar
Tijd: van 20.00 tot 24.00 uur
Waar: ‟t Centrum
Dresscode: Gala
Wegens het succes van vorig jaar organiseren we weer een Gala- avond voor onze jeugd.
Het wordt weer swingen met z‟n allen. Deze avond zal Dj Auke de sfeer erin brengen.
De consumpties zijn voor eigen rekening. De entree is gratis.

Donderdag 24 december
Kerstnachtdienst
Tijd: 21.30 uur
Waar: Koepelkerk
Voorganger: Ds. A.J. Bouwknegt
Deze dienst zal muzikaal opgeluisterd worden door de praiseband Sound of Faith uit
Broeksterwoude. Samen willen we de bekende kerstliederen zingen. Het wordt een
bijzondere dienst. Allemaal van harte welkom tijdens deze kerstnacht. Na afloop van de
dienst kunt u een lekker glaasje warme Glühwein of chocolademelk drinken en nog
gezellig even na te praten.
Vrijdag 25 december, Eerste Kerstdag
Kerstzingen
Tijd: 07.00 uur
Waar: ‟t Centrum
Alle jongeren zijn van harte welkom om met z‟n allen het dorp wakker te zingen met
Kerstliederen. Na afloop is er een gezamenlijk ontbijt.
Vrijdag 25 december, Eerste Kerstdag
Eredienst
Tijd: 9.30 uur
Waar: Koepelkerk
Voorganger: Ds. J.G. v.d. Boogaard-Bongers
Eerste Kerstdag zal de Chr. muziekvereniging De Bazuin voor ons spelen. Het belooft
weer een bijzondere dienst te worden waarin we samen met De Bazuin mooie liederen
kunnen zingen.
Vrijdag 25 december, Eerste Kerstdag
Kinderkerstfeest
Tijd: 16.30 uur
Waar: Koepelkerk
Samen met alle kinderen vieren wij het kinderkerstfeest. Het thema is: “Op zoek naar de
ster”.
Ouders, verzorgers, pakes en beppes, iedereen is van harte welkom. Als je komt, trek
dan warme kleding en loopschoenen aan. Het belooft een bijzondere dienst te worden.
Wie gaat de ster vinden? Twijfel niet en kom naar het kerstfeest.
Tot ziens op Eerste Kerstdag. Namens het bestuur en de leiding van de
kindernevendienst.
Zaterdag 26 december, Tweede Kerstdag
Oecumenische dienst
Tijd: 9.30 uur
Waar: Koepelkerk
Voorganger: Ds W. de Jong
Op de laatste dag van deze kerstweek zal de gospelgroep Telling Voices uit Minnertsga
aan de dienst meewerken.
Wij hopen als voorbereidingscommissie dat u goede en gezegende Kerstdagen zult
beleven. We hopen op mooie diensten zodat u met een warm gevoel de Kerst mag
vieren.
De kerstcommissie

Nieuws van de Fûgelsang

Samen basketballen is ontzettend leuk!
Op woensdag 11 november mochten de groepen 7 en 8 leren basketballen met de
spelers van De Friesland Aris. De Fiesland Aris is dé profbasketbalclub die uitkomt in de
eredivisie. Deze clinic werd gegeven door topspelers als Darryl Monroe en Tristan
Blackwood. Tijdens deze spannende gymles konden de kinderen door middel van
demonstraties, balspellen en wedstrijdjes kennismaken met de basketbalsport. Aan het
einde van de les was er voor elke leerling een poster en natúúrlijk een handtekening te
verkrijgen.

Sinterklaas op de Fûgelsang
Op vrijdagochtend 4 december stonden alle kinderen van de Fûgelsang met heel veel
ouders op het plein te wachten op de komst van Sinterklaas. In de voorgaande week had
Sinterklaas met zijn Pieten een brief gestuurd aan de school dat hij dit jaar de bezoekjes
per helikopter af zou leggen. Tenslotte werkt een helikopter veel sneller en wordt deze
ook nooit moe. Op het plein hadden de juffen een grote ronde cirkel getekend met een
wit kruis in het midden. Dit was een speciale landingsplek voor de helikopter. Iedereen
keek zoekend in de lucht of er al iets te zien was. Na een tijdje was er wel een helikopter
motor te horen. Even later komt er een boer met tractor en aanhanger het plein op
rijden. Sinterklaas en zijn Pieten zitten achterop met strootjes in hun haar en baard. Wat
bleek? De landing was niet helemaal goed gegaan en ze waren beland in een strostapel
in het land van deze boer. Maar gelukkig kon nu na lange tijd wachten, het feest wel
beginnen!
Kerstfeest op de Fûgelsang
Op donderdagavond 17 december vieren de leerlingen van de Fûgelsang Kerstfeest. Dit
jaar gaan de kinderen samen met hun ouders een reis maken door het kerstverhaal. Op
vijfplaatsen binnen de school zijn verschillende optredens te bewonderen. Per gezin
mogen er maximaal twee personen meelopen in dit circuit. Het kerstfeest begint om
18:45 op het grote plein van de school. We hopen op een fijn samenzijn met elkaar.

Nieuwjaarsrevue “It is Tiid”
Het wordt nu menens. Alle los geoefende sketches en liedjes moeten met muzikale
begeleiding van het combo één vloeiend geheel worden. Ook de mensen achter de
schermen zijn volop bezig. Er wordt een tijdelijk kleedruimte achter ‟t Heechhout
geplaatst. Deze ruimte hebben we echt nodig. Het is stressen hoor, met 20 man achter
het toneel die zich vaak rap moeten omkleden. Dan moet je elkaar niet voor de voeten
lopen. U hebt inmiddels ons informatieblad in de bus gekregen en vast wel gelezen dat

de kaartverkoop op dinsdag 22 en 29 december is van half zeven tot half acht in
„t Heechhout. De kaarten kosten € 7,50 per stuk. Mocht u verhinderd zijn dan kunt u na
de 29e nog voor kaarten terecht bij Sjoukje Zijlstra, Kwekerijleane 6, Tel 461065, email
sjoukjezijlstra@online.nl.
IT IS TIID op 15, 16, 20, 22 en 23 januari. Daar moet u bij zijn!
Sjoukje Zijlstra

Ik jou de pin troch
een bijdrage van Jouke van Dijk
Terwijl ik op mijn bed lig met mijn laptop op schoot, kijk ik met een half oog naar de TV
voor me, er is snooker voor. Ik vind het heerlijk om na een drukke dag even ontspannen
naar de TV te kijken. Het hoeft ook maar een half uurtje. Soms val ik in slaap en wekt
“mem” me voor het eten.
Al een paar keer heb ik geprobeerd een goed begin te maken met dit stukje. Het lukte
echter niet echt. Iets over jezelf vertellen is nog niet makkelijk. Dus ik begin maar met
de simpelste vraag: “wie ik ben?” Ik ben Jouke van Dijk, de oudste zoon van Cor en
Anneke. Ik loop hier bijna 24 jaar rond in Berlikum, al vanaf mijn geboorte. Veel mensen
zullen me denk ik wel kennen door mijn werk, “bij Thom,” in de snackbar of van It
Piipskoft.
Ik heb afgelopen vrijdag net mijn stage afgerond bij Stichting Kinderopvang Friesland.
De SKF verzorgt kinderopvang door heel Friesland. Ze leveren gastouderopvang en voor, tussen- en naschoolse opvang. Voor de kleinste kinderen zijn er ook een aantal
kinderdagverblijven. In de 15 weken die ik daar heb doorgebracht heb ik me vooral bezig
gehouden met onderzoek. Ik heb onderzocht hoe de verschillende locaties werkwijzen
van elkaar kunnen overnemen. Zo hoeft niet iedereen opnieuw het wiel uit te vinden. Het
was een leuke stage en ik had erg leuke collega‟s.
De stage ging uit van de opleiding die ik volg; communicatie aan de NHL. De opleiding is
heel breed. We krijgen niet alleen onderzoek als vak maar ook grafische vormgeving,
teksten schrijven, management en organisatie. Je kunt zelf kiezen wat je het meest
interesseert en je daar verder in specialiseren. Ik ben de management kant opgegaan. Ik
vind het heel leuk om met mensen te werken. De juiste mensen op de juiste plek, dat is
de truc. In februari begin ik aan een nieuw onderdeel van de opleiding. Ik ga me
verdiepen in het ondernemen. Bij de Poarte leer ik hier al veel over van Johan en Thom.
Bij de Poarte heb ik een goed plekje. Ik ben er niet voor niets vaak het hele weekend.
Rond etenstijd is het keihard werken met elkaar (110%). We moeten er toch weer voor
zorgen dat u/jij op tijd kunt eten. Als de drukte wat voorbij is lachen we vaak nog wel
even met elkaar. Daarna ben ik de rest van de avond (vaak) samen met Annie in de
snackbar. Vooral op zaterdag hebben we veel lol met alle gasten die voorbij komen. Ook
hier komt het werken met mensen weer naar voren.
Ik wil afsluiten met mijn werk bij It Piipskoft. Al vanaf mijn zestiende ben ik bezig bij It
Piipskoft. Ik heb ook hier veel geleerd van mijn voorgangers. Ik heb kampen
georganiseerd, de Sint begeleid bij zijn intocht(en), discoavonden voorbereid en
natuurlijk de jaarlijkse avondvierdaagse georganiseerd. Het is erg leuk om met een
vrolijke groep jongeren iets te organiseren voor de jeugd van Berlikum. Alles wat ik op
school leer in theorie kan ik bij het Piipskoft nu uitvoeren als voorzitter. Soms maak je
dan een fout en denk je: “het had niet zo gemoeten.” Maar als je geen fouten maakt, hoe
kun je dan ooit iets leren?
Zo, nu is het wel weer mooi. Als er mensen zijn die nog vragen hebben, spreek me dan
maar eens aan in het dorp. Volgende maand is het de beurt aan Beitske, zij is een “nije
Berltsummer” die zich ook veel inzet bij It Piipskoft.

Bedankt: Thank You For The Music

Hierbij wil ik graag iedereen heel hartelijk bedanken, die het concert en mede de actie
ten bate van 'De CiniClowns' tot een geweldig succes hebben gemaakt. De actie heeft
ruim 1200 euro opgebracht!
Wiebe Joostema

Tsjerke Wier
Yn dizze tsjustere dagen fan desimber skine de ljochtsjes fan de krystbeam troch de
ruten fan de slim ferfallen tsjerke. Dy ljochtsjes binne in teken fan hope. Yn de foàrkristelike tiid fersierden ús fiere foarâlden de beam al mei kears- en fetljochten. Se
fierden it weromkommende ljocht, it langjen fan de dagen. De opgeande tiid kaam wer
oan. De predikers fan it Kristendom wiene wol sa wiis, dat se de minsken hjir en yn noch
noardeliker streken har beam hâlde lieten. Wol krigen se it foarelkoar om der in oare
betsjutting oan te jaan. Yn it suden, byg. yn Rome sil men net fuortynienen in krystbeam
stean sjen. Dêr binne se der fûleindich op tsjin: Heidensk symboal! Lykwols, de
krystbeam is in ljochtjouwende beam en bliuwt foar ús it symboal fan hope: op it ljocht,
op goedens tusken minsken. En no 't yn Wier it ljocht fan de krystbeam wer troch de
tsjerkeruten nei bûten skynt, betsjut dat ek: hope op de restauraasje fan dizze tsjerke,
dy't it symboal is fan de ienheid fan it doarp. Dit monumint stiet der al sûnt 1200 en wa
wit stie der dérfoar al in krystbeam!
Biddelnapke: Ha jo de kast tè fol krigen mei Sinteklazeguod dêr't je neat mei kinne
en/of jo ha dinkjes geskikt foar de grabbeltûne foar de bern? Jo kinne it bringe by:
Joukje Dusselaar Hegedyk 17 te Wier; Sietske Buma Tsjerkepaad 24 te Wier; Simy
Sevenster Beintenwei 1 te Minnertsgea

Activiteiten van Café De Poarte
Vrijdag 20 november werd er weer geklaverjast in Café de Poarte. Deze keer mochten we
20 deelnemers begroeten, dat waren er helaas weer minder dan de vorige editie.
Jammer maar helaas. Wij willen jullie er nogmaals op wijzen dat het zeer de moeite loont
op mee te doen. Aan het einde van het seizoen ligt er echt een hele mooie prijs te
wachten. Die kun je alleen maar verdienen door mee te kaarten. Wij zijn er van
verzekerd dat er meer klaverjassers zijn in ons mooie Berlikum, als die wij nu elke keer
mogen verwelkomen, dan is er echt sprake van een competitie. Wat let u om nu toch een
keer mee te willen kaarten. Het is altijd een gezellig gebeuren en er wordt beslist niet
gespeeld met het mes op de tafel. Wij nodigen u dus van harte uit om ook een keer mee
te spelen. Dwingen kunnen wij u niet, maar een overweging zou het waard mogen zijn.
Rest ons nog de uitslag van voornoemde datum; 1e Cor van Dijk met 5587 punten, 2e
Frenk Paas met 5361 punten, 3e Piet van Schepen met 5318 punten. De poedel mocht
Monique Andringa meenemen. De eerstvolgende klaverjasavond zal zijn op 18 december.
Wij hopen op een grote opkomst. Opgeven kan natuurlijk rechtstreeks in het café en
anders op telnr 462268. Wij hopen u allen dan welkom te heten. Tot dan en veel
kaartplezier toegewenst!
Vooraankondiging driebanden biljarttoernooi om het kampioenschap van Berlikum
Er komt weer een driebanden biljarttoernooi. De data waarop dat zal plaatsvinden zijn als
volgt; 1e voorronde 22-01-2010, dan op 29-01-2010 klaverjassen, 2e voorronde 05-022010, halve finales op 12-02-2010 en de finales op 19-02-2010. De eerstvolgende
klaverjasavond zal dan op 26-02-2010 zijn. Opgeven voor het driebanden graag op
462268 of rechtstreeks in het café. Wij streven weer naar tenminste 32 deelnemers.
Genoemde data zijn onder voorbehoud. De definitieve data krijgt u via deze krant nog
van ons, maar dit ligt in de planning. Wij rekenen er maar op u van de laatste info te
hebben voorzien, betreffende onze activiteiten. Alvast fijne kerstdagen en een goed oud
en nieuw gewenst.
De activiteitencommissie van Café De Poarte, Berlikum

10 December actie Amnesty International
De olie-industrie is al meer dan vijftig jaar actief in de Nigerdelta in Nigeria. Het betreft
bedrijven zoals Shell, Total, Chevron en de Nigeriaanse staatsoliemaatschappij. De
oliewinning heeft niet geleid tot meer welvaart voor de lokale bevolking. De armoede is
groter geworden. Er heerst grote machteloosheid en frustratie onder de bevolking,
veroorzaakt door grootschalige vervuiling van land en water, corruptie, kwalijke
bedrijfspraktijken en onachtzaamheid van de kant van de regering.
De meeste dorpelingen in de Nigerdelta zijn afhankelijk van visserij en kleinschalige
landbouw en van de verwerking van natuurlijke producten uit de mangroven en de
bossen. Door tientallen jaren van vervuiling zijn de opbrengsten ontoereikend en kunnen
veel mensen niet langer rondkomen.
De Nigeriaanse regering kan of wil de olie- en gasbedrijven niet verantwoordelijk stellen
voor de vervuiling en de gevolgen daarvan. De bedrijven laten na om maatregelen te
treffen. Ze informeren de lokale bevolking niet en raadplegen haar evenmin.
Amnesty vraagt olie- en gasbedrijven in de Nigerdelta om een grondig onderzoek uit te
voeren naar de effecten van hun bedrijfsactiviteiten op de mensenrechten van de lokale
bevolking en om alle informatie over de effecten van oliewinning op milieu en
mensenrechten toegankelijk te maken voor de lokale bevolking.
Voor meer informatie kijk op www.amnesty.nl of informeer bij werkgroep BerlikumMenaldum-Dronrijp, Anje Kooistra, Tichelersdyk 18, 9041 EP Berlikum, 0518-461409

Landmacht oefent twee weken op sportterrein SC Berlikum
Veel schooljeugd van KBS De Fûgelsang en OBS Lyts Libben beleven een waar avontuur
als de landmacht oefent op het sportterrein van SC Berlikum. Het lijkt gedurende twee
weken van 30 november t/m 11 december echt oorlogstijd rondom de voetbalvelden,
maar het is een oefening van de landmacht van 30 man. De redactie van Op „e Roaster
en www.berlikum.com worden tijdig getipt.

In een gesprek met luitenant Esser wordt duidelijk dat het doel van de oefening in
Berlikum het simuleren van bestrijden van vliegtuigen is. De commandopost is het hart
van de oefening.
„Van hieruit worden alle aanwijzingen gegeven of opdrachten komen van de majoor uit
Leeuwarden binnen, die weer een wijziging op het dagprogramma te weeg kunnen
brengen‟,
zegt Esser. Ook ‟s nachts wordt er doorgewerkt, maar de meeste militairen liggen dan te
slapen in de legertent en in de kleedkamers van complex SC Berlikum. Het is een luxe
om een oefening op deze locatie te houden. Ook worden de tenten wel opgeslagen in een
bos en dan hebben de militairen aanzienlijk minder comfort. Op het terrein staan twee
grote auto‟s die de militairen moeten vervoeren naar de regio en met het andere voertuig
wordt het eten vanaf de vliegbasis opgehaald. Bij de ingang van het complex SC
Berlikum staan 24 uur per dag militairen om met name de commandopost te bewaken.
Via luitenant Van den Berg wordt duidelijk hoe de daginvulling is. Veel Berlikumers
hebben de pijlen wel zien staan, de route die als opdracht voor die dag is uitgezet. Ook
hebben de dorpsbewoners een aantal keren groepen militairen voor hun ramen zien
marcheren. „Het is best zwaar werk en daar hoort ook een blijvende goede conditie bij‟,
aldus luitenant Van den Berg. Op de vraag of het wel vaker voorkomt dat de landmacht
middenin een dorp oefent, zegt luitenant Van den Berg dat het zelfden voorkomt. Wel
wordt er vaker gebruik gemaakt van voetbalvelden. Een eventuele herhaling van de
oefeningen sluit Van den Berg dan ook niet uit. „De locatie van complex SC Berlikum is
ideaal, de afstand van de vliegbasis en Berlikum is voor oefeningen geschikt en de
ontvangst is hier prima‟, aldus luitenant Van den Berg.
Hebt u de drie uitgebreide nieuwsberichten en de vele foto‟s op www.berlikum.com
gemist omtrent dit nieuwsitem? Kijk dan op 2, 3 en 4 december onder „actueel nieuws‟.
Hieke Osinga-Greidanus

Overname Siderius Heftrucks BV door Bultena Verreikerverhuur BV een feit
Per 1 januari 2010 wordt Siderius Heftrucks door Bultena Verreiker Verhuur BV
overgenomen. Het Groningse Bultena is gespecialiseerd in de verhuur van verreikers met

machinist. Het in Berlikum gevestigde Siderius verkoopt, verhuurt en verzorgt het
onderhoud en de keuringen van heftrucks, verreikers en ander intern transportmaterieel.
Volgens Erik Jansen woonachtig aan de Kleasterdyk 17 te Berlikum, eigenaar van Bultena
betekent de overname een prachtige toevoeging op zijn bedrijf. “De twee bedrijven
vullen elkaar goed aan. We hebben standplaatsen in Friesland en in december betrekken
we een nieuwbouw pand in de stad Groningen. Mede door deze overname willen we ons
marktaandeel vergroten in Friesland, Groningen en Drenthe”, zegt Erik Jansen.
Broer Siderius, die het bedrijf 35 jaar geleden overnam van zijn vader neemt met een
gerust hart afscheid. De overname biedt mooie kansen voor de toekomst. “Ik heb een
erg goed gevoel over Erik Jansen en de manier waarop hij het bedrijf wil voortzetten.
Voor onze klanten wordt het er alleen maar beter op en dat is wat ik het meest belangrijk
vind. In de periode zal ik met gepaste wijze daar waar nodig ondersteuning geven om de
overname zo soepel mogelijk te laten verlopen. “Ik heb er alle vertrouwen in”, aldus
Broer Siderius. Siderius Heftrucks, met zes vaste krachten in dienst, zal onder dezelfde
bedrijfsnaam blijven voortbestaan en zal blijven opereren vanuit Berlikum.
De redactie van Op „e Roaster zal begin volgend jaar Erik Jansen, de nieuwe eigenaar van
Siderius Heftrucks interviewen en verslag doen. Als u alvast zijn huidige bedrijf digitaal
wilt bekijken, dan kunt u www.bultena.nl bezoeken.

AB Fryslân concentreert zich op de Hôfsleane
Remko Diekstra, vestigingsleider van het kantoor AB Fryslân aan de Hôfsleane 57 te
Berlikum legt uit waarom alles nu in één pand is gevestigd. Door het bedrijf aan de
Hôfsleane anders in te delen, ontstonden er meer werkplekken. Momenteel werken er
tien personeelsleden bij AB Fryslân en AB Europoint in Berlikum. „Ook vanwege de
kostenbesparing is het pand aan de Ir. van de Slikkeleane nu niet meer in gebruik‟, zo
verduidelijkt Diekstra. De vestigingsleider is gunstig gestemd omtrent de vestiging in
Berlikum. Er werken nu 280 werknemers via dit kantoor, waaronder 100 arbeidskrachten
werkzaam bij het kassengebied. Remko Diekstra verwacht voor 2010 een lichte groei. AB
Fryslân richt zich op de bemiddeling van werknemers uit de regio o.a. in de bouwsector,

productiebedrijven, glastuinbouw, veeteelt en akkerbouw. In deze onzekere tijden richt
AB Fryslân zich ook op het meedenken en het geven van advies aan werkgevers m.b.t.
het personeelsbeleid. AB Europoint plaatst Poolse werknemers bij bedrijven o.a. in de
glastuinbouw en bij productiebedrijven. Daarnaast regelt AB Europoint voor deze
werknemers de huisvesting, de ziektekostenverzekering, het begeleiden van
artsenbezoek en andere formaliteiten.
Hieke Osinga-Greidanus

Grote ramen Koepelkerk worden van monumentaal glas voorzien
Zes grote ramen van de Koepelkerk waren al geruime tijd lek en waren na 30 jaar nodig
aan vervanging toe. „Het condenswater liep al langere tijd naar binnen‟ aldus voorzitter
kerkrentmeester Pim Vink. De Boer Schilderspecialisten uit Berlikum zal deze klus klaren
en dit bedrijf is maandag 23 november hiermee van start gegaan. Alle kleine 592
raampjes binnen de zes grote ramen gaan er uit en worden van monumentaal glas
voorzien. Als de weersomstandigheden meezitten, dan zullen de ramen van de
Koepelkerk plm. medio januari 2010 er in zitten.

Fotowedstrijd Tresoar
Tresoar, het Fries Historisch en Letterkundig Centrum, organiseert de komende maanden
de fotowedstrijd “Fryslân anno 2010”. Wij verzamelen foto‟s van de mooie en bijzondere
plekken in onze provincie, omdat dorpsgezichten, wegen, wijken, landschappen
veranderen. Met de nieuwe foto‟s laten we volgende generaties zien hoe onze omgeving
er anno 2010 uitziet. De meest interessante foto‟s worden vanaf 20 maart 2010
tentoongesteld in Tresoar en vervolgens opgenomen in het Fries Fotoarchief
(www.friesfotoarchief.nl).
Wij hebben de hulp van de bewoners van Fryslân nodig.

Ouderenadviseur Menaldumadeel
Als oudere wilt u tegenwoordig zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Het liefst in uw
eigen woonomgeving, als dat mogelijk is. De dienst- en hulpverlening wordt echter
steeds ingewikkelder en daarom kunt u soms wel wat hulp gebruiken. Het is dan prettig
dat u bij een persoon terecht kunt met al uw vragen over zorg, wonen, financiën en
welzijn. Die persoon is Tjik Flameling, ouderenadviseur in de gemeente Menaldumadeel.
Welke onderwerpen kunnen dit zijn?
Wmo voorzieningen: aanvragen van huishoudelijke hulp, woon, vervoer en
rolstoelvoorzieningen; Sociale voorzieningen van de gemeente: minimaregelingen,
bijzondere bijstand, kwijtschelding aanvragen; Huur-en Zorgtoeslag;
Maaltijdvoorzieningen; Personenalarmering; Informatie over wonen in een
woonzorgcentrum; Dagbehandeling/Dagverzorging; Persoonsgebonden Budget;
Administratie en veel andere zaken;
De dienstverlening van de ouderenadviseur is laagdrempelig. U kunt Tjik bezoeken of zij
komt op uw verzoek bij u langs. Zo kan zij u bijvoorbeeld helpen bij het invullen van
formulierenvoor het aanvragen van verschillende diensten en voorzieningen. De
ouderenadviseur is onafhankelijk en de dienstverlening die zij levert kost u niets.
Hoe kunt u de ouderenadviseur bereiken? Op dinsdag en donderdag van 8.00-9.30 uur
en van 13.00-14.30 uur kunt u telefonisch een afspraak maken of langskomen. Telefoon:
0518-460805, E-mail: t.flameling@welzijnmiddelsee.nl
Groene Kruisgebouw
Sportleane 7
9041 EC Berlikum

PiipPraat
Sinterklaas is weer het land uit. Alle pieten zijn gelukkig weer goed hersteld van de
pepernoten griep, met dank aan alle kinderen. We hopen dat iedereen er van heeft
genoten.
It Piipskoft wil iedereen heel hartelijk bedanken voor het mogelijk maken van de
Sinterklaas intocht!
Op 31 december organiseert It Piipskoft weer de jaarlijkse oudejaarsborrel. Tussen
15.30 en 18.00 uur bent u van harte welkom in It Piipskoft om samen met ons een borrel
te drinken en te proosten op het nieuwe jaar. Afgelopen zomer zijn de vrijwilligers druk
bezig geweest om nieuwe donateurs te werven. Om ook deze mensen te bedanken,
krijgen alle donateurs binnenkort een persoonlijk uitnodiging voor de oudejaarsborrel,
met een kleine attentie erbij. Let dus goed op uw brievenbus! En hopelijk tot 31
december!!

Collecte Brandwonden Stichting groot succes
In de week van 11 tot en met 17 oktober werd gecollecteerd voor de
Brandwondenstichting, ook in Berlikum en Wier. Er werd een bedrag opgehaald van €
1377,44. Namens de plaatselijke collecteorganisator dankt de Brandwondenstichting alle
collectanten en gulle gevers voor hun bijdrage aan „de strijd tegen de littekens‟.
Jannie Hoekstra-Toussaint

Nieuws van ‟t Jounsintsje
Klaverjassen 22 september 2009: 1. K. Osinga, 2. H. Postma, 3. J. Sjoerdsma, 4. J.
Herder.

Biljarten 13 oktober 2009: Groep I: 1. J. Sjoerdsma, 2. B. Algra. Groep II: 1. P. Smits, 2.
H. Zijlstra.
Klaverjassen 20 oktober 2009: 1. H. Postma, 2. J. Bruinsma, 3. R. van Dijk.
Klaverjassen 17 november 2009: 1. H. Postma, 2. J. Sjoerdsma, 3. J. Bruinsma, 4. Tj.
Runia.
m.vr.gr. J. Sjoerdsma

Nieuws van www.berlikum.com
De afgelopen maand heeft er een poll op de site gestaan. Een poll is een stelling waarop
bezoekers kunnen reageren met het uitbrengen van een stem.
De stelling luidde als volgt: „De veiligheid rond het aangepaste kruispunt
Gernierswei/Kleasterdyk is een stuk verbeterd‟. 711 stemmen werden uitgebracht
met als resultaat: mee eens: 302 stemmen (42,5%); mee oneens 352 stemmen
(49,5%); is net zo onveilig als eerst: 44 stemmen (6,2%); geen mening: 13 stemmen
(1,8%).

Trekkingen decemberactie
De trekkingen van de decemberactie van de winkeliersvereniging Undernimmend
Berltsum-Wier (UBW) zijn nog op 19, 24 en 31 december. Bij elke 10 euro die u bij de
deelnemende winkelier besteedt krijgt u een lot. Deze loten kunt u, voorzien van uw
naam en adres, inleveren in de daarvoor bestemde bussen bij Salon Grietje en de Spar.
De winnaars worden door middel van een pamflet in de deelnemende winkels bekend
gemaakt. De prijzen zijn waardebonnen die u kunt besteden bij de deelnemende
winkeliers. En natuurlijk als klap op de vuurpijl de hoofdprijs: één minuut gratis winkelen
bij de Spar. Wat een weelde in deze donkere dagen van recessie. De deelnemende
winkeliers kunt u herkennen aan de welbekende vignetten achter het raam met als tekst
“deelnemer decemberactie” .
Winkeliersvereniging UBW

Boekenmarkt Vermaning
De boekenmarkt die afgelopen 21 november in de Vermaning werd gehouden, gaat de
boeken in als een succes, voor herhaling vatbaar (foto Romy Koopmans).

