WEBEDITIE SEPTEMBER 2012
OP Berltsumer Feilingdei 2012
Zaterdag 29 september 2012 is de Tichelersdyk (tot aan de huidige Markthal) opnieuw het
podium van de Berltsumer Feilingdei. Tussen 10.00 uur en 16.00 uur zal er veel te zien en
te beleven zijn voor bezoekers.
Veilen met de klok
Op basis van de hoofddoelstelling zal op deze zaterdag het veilen van land- en
tuinbouwproducten via de klok centraal staan. Er is een veilingklok en begeleid door de
ervaren veilingmeester Gilbert Bastiaanse vindt de verkoop plaats. De producten zullen
herkenbaar historisch zijn (Berltsumer Gielsjes (aardappelen), Berltsumer Spek (uien),
Berltsumer woartels (wortels), rapen, fruit etc.) Ingepakt in consumentenporties zullen
deze via de veilingklok van de hand worden gedaan. De veiling is gesitueerd in het oude
houtstek van bouwbedrijf Bijland. Het publiek zal steeds groepsgewijs (op basis van het
beschikbare aantal zitplaatsen) de veiling zelf kunnen beleven. De bekende stadsomroeper
Jan Sjoerd de Vries uit Sneek zal daarbij nadrukkelijk aanwezig zijn en steeds vertellen
wanneer de volgende veilingronde begint.
Aan de kade
Om de authentieke sfeer goed weer te geven, zullen zoveel mogelijk oude schepen (die
een rol hebben gespeeld in de historie van de Berltsumer Feiling) aan de kade aanleggen.
Immers, in het verleden werden de veilingproducten over het water aan- en afgevoerd!
Denk hierbij aan pramen, snikken, skûtsjes etc. Deze kunnen ook door het publiek
bezichtigd worden.
Het publiek kan zelf meevaren in pramen. Deze vervoeren de bezoekers naar een in- en
uitstapplek waar het Berltsumer treintje klaar staat om ze naar enkele moderne
tuinbouwbedrijven aan de Butenpôle te brengen waar het mogelijk is om een “Kijkje in de
Kas” te nemen. Zo is de historie met het heden te vergelijken! Met een oude autobus kan
het publiek weer terugrijden.
Op de kade
Om de sfeer van vroeger compleet te maken, beeldt toneelvereniging Elts syn Rol uit
Berltsum gedurende het evenement bekende types van vroeger uit zoals gerniers (petten),
de bankman, kwaliteitscontroleur en handelaren (hoeden). Ook wordt de sfeer verhoogd
door passend entertainment van de Berltsumer korpsen (in historische kledij), Hjirris,
Omke Durk & dy en het Orkest voor zieken en zeevarenden.
Verleden
Op de kade (tussen het houtstek en de oude Markthal) maakt oudheidskamer De Grusert
uit Berltsum een beeldverhaal door middel van grote foto’s op canvasdoek over de historie
van Berltsum en de veiling. Een uitgebreider tentoonstelling wordt door De Grusert binnen
in de oude Markthal gepresenteerd. Op grote panelen met foto’s en ander materiaal kan
het publiek een beeld krijgen van vroeger. Ook oude landbouwgereedschappen en andere
materialen worden daarbij tentoongesteld.
Themaroute Huizen & Handel
Daarnaast heeft De Grusert een route ontwikkeld die gewandeld, gefietst en met de bus
gevolgd kan worden. Het thema hiervan is “Huizen & Handel”. Veel huizen die vroeger bij
de veiling betrokken waren (van handelaren, commissionairs etc.) staan er nog en bij zo’n
huis hoort het verhaal over de vroegere bewoner!
Berltsumer pream
Een bijzondere plek krijgt de heer Simon van der Meulen uit Wargea met zijn authentieke
gerestaureerde Berltsumer pream. Dit type boot was speciaal ontwikkeld en gebouwd voor
gerniers om hun aanvoer vanaf de landerijen naar de veiling door de kleine sloten en
vaarten mogelijk te maken. Een bekende bouwer was de werf Fa. Van Manen uit Berltsum.
Het publiek kan deze prachtig gerestaureerde pream in al zijn glorie uitgebreid bekijken
met toelichting van de heer Van der Meulen en zijn team zelf.
Marktplein met kramen
Op het voorterrein van de oude markthal en langs de kade komt een (bij de sfeer
passende) markt. Hier hebben diverse standhouders een plek om natuur- en

streekproducten aan het publiek aan te bieden. Het aanbod zal geheel in de sfeer van het
evenement passen.
Zo zijn er onder andere: broodjes Feilingvlees, Feilingbrood, oude peulvruchten, jam, wijn
en inmaakproducten uit eigen tuin, honing van de imker, kazen, ambachtelijke ijs van de
boerderij. Het Wurkferban Fryske Ierappelrassen is aanwezig en het Frysk Eco product.
Alle producten kunnen gekocht en geproefd worden.
Lekker priuwe!
Ook komt er een publieksproeverij van oude gerechten. Wat kon je ook al weer voor
lekkers maken van die veilingproducten en wat was de vroegere “kost” ook alweer? Chefkok Jacob Jensma van het bekende en bekroonde restaurant Zwarte Haan uit De Westhoek
en diverse hulpkoks gaan kookdemonstraties geven waarbij oude veilingproducten worden
gebruikt. Natuurlijk kan het publiek dit ook gratis proeven!
Horecaplein
Bij de markt is ook het terras waar het publiek even kan gaan zitten om iets te eten en/of
te drinken. Samen met de familie Hoekstra van TDF-café wordt dit horecaplein opgezet.
Verkeer en Toegang
De Tichelersdyk zal deze dag afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Er is
parkeergelegenheid via het industrieterrein Berltsum-West (volg de borden).
Verkeersregelaars zullen u een parkeerplek aanwijzen. Via een ‘binnenroute’ kunt u
vervolgens direct naar de Tichelersdyk wandelen. Maar ook de fietsers krijgen een
‘parkeerplek’ toegewezen (bij het oude veilingterrein).

Bedrijvendag Bruisend Berltsum-Wier 13 oktober 2012
Altijd al willen weten …
- Hoe een disco er van binnen uit ziet en de praktijk van de fysiotherapeut
- Wat de aardappelteelt doet, de uienhandel en de mechanisatiebedrijven
- Hoe een bouwtekening gemaakt wordt, een bouwplan begeleid wordt en kunst aan de
muur ontstaat
- Wat de nieuwste ontwikkelingen in het kappersvak zijn, de schoonheidsspecialiste en de
mode voor jong en oud
- Hoe een makelaardij, een administratiekantoor, een accountant, een hypotheekadviseur
en een trainingsbureau werkt
- Hoe marsepein gemaakt wordt en wat de nieuwste trends zijn in een tuinbedrijf, het
tuincentrum, de bloemenwinkel en de woonaccessoires
- Hoe roestvrijstalen platen computer gestuurd bewerkt worden
- Hoe zonnepanelen werken en wat een schoonmaakbedrijf doet
- Hoe garagebedrijven, winkels, speeltoestellen, magazijnen, werkplaatsen eruit zien, wat
ze doen en verkopen
… zonder de directe bedoeling te kopen, maar juist uit belangstelling of
nieuwsgierigheid te kijken?
Dit is uw kans. Zaterdag 13 oktober gaan van 10.00 tot 16.00 uur de deuren bij
deelnemende leden van UBW in Berltsum open.
Deze dag is bedoeld voor: dorpsgenoten, mensen uit de regio en klanten, met als doel het
eigen bedrijf en Berltsum als bruisend en innovatief op de kaart te zetten.
Organisatie: Door middel van een puzzeltocht op de fiets of per schoolbus met
verschillende opstapplaatsen door het dorp, krijgt u de kans om bij 44 bedrijven langs te
gaan. Puzzeltochtdeelnemers met juist ingevulde kaarten kunnen door loting onder andere
een Ipad winnen.
Specifiekere informatie volgt, het belooft een bruisende dag te worden, we laten u hiervan
graag meegenieten.
Werkgroep Bedrijvendag Undernimmend Berltsum Wier

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 Gilbert
IJsselmuiden.
Gilbert IJsselmuiden is reclameman in hart en
nieren. Als artdirector bedenkt hij, ontwerpt hij en
begeleidt hij campagnes voor grote en kleine
bedrijven, nationaal en internationaal. Zijn
creatieve brein maalt 24 uur per dag. Hij kijkt, hij
hoort en plop, daar is weer een idee. In zijn vrije
tijd zoekt hij graag de ruimte. Toeren in zijn oude
legerauto en sinds een jaar is hij in de weekenden
vaak te vinden in molen De Puollen onder Dronryp.
Als volleerd vrijwillig molenaar laat hij niet alleen
zijn brein, maar ook ‘zijn’ poldermolen malen. Het
is om die reden dat ik hem een bezoekje breng in zijn woonstee aan de Buorren,
waar Gilbert woont samen met Astrid en hun twee kinderen.
Passie voor molens
“In Joure hadden wij Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. Samen met mijn vader, laat
mij 14/15 zijn geweest, ging ik erheen voor een film over de Sterke Yerke met de
gebroeders Schweigmann. Wij stonden daar, maar het feest ging niet door. Een film over
Friese molens kwam ervoor in de plaats. Dan dat maar” vertelt Gilbert. “Ik vond het
prachtig, de manier waarop die tandwielen in elkaar grepen, de kracht van de wind, dat
hele mechanisme. Zodra ik kon ging ik naar Penninga’s molen bij ons in de buurt. Ik
wilde bevestigd zien dat het ook in het echt zo mooi was.” En dat was het, nog mooier
zelfs. Gilbert proefde de sfeer, het rook er zoals het er lang voor zijn tijd geroken moet
hebben. Opgevoed met liefde voor het monumentale erfgoed, voelde de jonge Gilbert
zich helemaal thuis in deze entourage. De molenaars hadden aardigheid aan zijn
ontluikende liefde voor molens en stimuleerden hem daar iets mee te doen. Elke
zaterdag hielp Gilbert enthousiast mee in verschillende molens en toen hij oud genoeg
was volgde hij via het Gild Fryske Mounders de tweejarige opleiding tot vrijwillig
molenaar.
“Best pittig, die opleiding” gaat Gilbert verder. “Je leert van alles over allerlei typen
molens, de historie, het mechanisme, noem maar op. Je leert hoe je een molen bedient.
In de opleiding zit ook een stukje weerkunde. Je hoeft geen weerman te zijn, maar je
moet wel weten hoe je de wolken moet lezen. Hoe staan ze, hoeveel wind zit er in een
bui? Je wordt helemaal vertrouwd gemaakt met alle ins en outs van de molen. En dat is
ook wel nodig, want je moet zelfstandig een molen kunnen runnen. Toch een hele fabriek
en je krijgt liever geen klap van de molenwiek.” Met goed gevolg sloot Gilbert deze
opleiding af en mocht hij zich volleerd molenaar noemen.
Bloed kruipt waar het niet gaan kan
Maar hoe gaat dat. Een studie aan de Kunstacademie, een carrière in de reclamewereld,
het stichten van een gezin. De liefde bleef, maar de vaardigheden als molenaar stonden
netjes in een zijstraatje geparkeerd. Tot vorig jaar het bloed weer begon te kruipen. En
alsof het zo moest zijn, viel zijn oog op een oproep tot vrijwillig molenaar bij Stichting
Molens in Menaldumadeel. De rest laat zich raden. Gilbert was meer dan welkom in de
club “een molenaar tover je niet zomaar uit de hoge hoed” en kreeg molen De Puollen
onder Dronryp toegewezen. Afgezien van de speciale Molendagen is hij er doorgaans elke

zondagmiddag te vinden. “Ik kan me dan weer heerlijk opladen voor de werkweek die
eraan zit te komen. Echt genieten. Het is voor mij echt een ontspannende inspanning.
Want er moet natuurlijk wel wat gebeuren” grapt Gilbert. Nu de mensen doorkrijgen dat
de molen weer regelmatig draait, krijgt Gilbert ook regelmatig bezoek. De toekomstige
molenaar is hij nog niet tegengekomen, maar wel mensen met affiniteit met techniek en
timmerlieden. “Vaak 40-plussers die misschien wel interesse zouden hebben om zelf
molenaar te worden, maar toch afhaken omdat ze er twee jaar voor moeten leren. Dat is
toch een hele opgave voor alleen vrijwilligerswerk.”
Zelfs je naam draait mee
Gilbert zou Gilbert niet zijn als hij niet een ludieke actie zou hebben bedacht om geld in
te zamelen voor de herbouw van de afgebrande molen de Windlust in Burum. Landelijk
deden zo’n 100 molens mee. Donaties en geleegde fooienpotten leverden zo’n € 10.000
op. Bij molenaar Gilbert zetten donateurs hun naam op speciale voor de gelegenheid
gemaakte zeilen. Resultaat ruim € 375,00. De zeilen krijgen een prominente plek in de
nieuwe Burumer molen. Over creatief gesproken.
Voor de prins draaien
Gilbert vertelt honderduit over molens en hun historie. De verschillende types en de
functie die ze vervulden. Voor één avondje molen is het genoeg om te vertellen dat de
molen in Dronryp een poldermolen is van het type grondzeiler en dat deze als doel had
het waterpeil in de voormalige Oosterpolder, groot 365 hectare op peil te houden. Een
miniwaterschap dus. In de rijke molenhistorie tellen ook de wieken mee. Goed voor
tientallen spreekwoorden hadden de wieken vroeger nog een andere functie dan alleen
draaien. Zo vertelden de wieken wat er gaande was. ‘In kruis’ betekende langdurige
stilstand, ‘voor 12 uur’ betekende vreugde en ‘na 12 uur’ stond voor rouw. Er was
iemand heengegaan. In de oorlog hadden de wieken en de zeilen (wit in de zomer, bruin
in de winter) ook een signaalfunctie voor de verzetsmensen. Van lang daarvoor dateert
de uitdrukking ‘Voor de prins draaien’. Dat is wanneer de wieken draaien maar er niets te
malen is. Belegerde steden hielden daarmee hun belegeraars voor de gek. Immers, zo
lang de molens draaiden was er nog graan.
En zo zit Gilbert vol verhalen. “Ach, ik ben geen sportman, geen voetballer of kaatser,
maar wie maalt daarom? Dit is wat ik leuk vind.” Wie eens een kijkje wil nemen, is van
harte welkom in de Puollen. Een kijkje nemen op zijn blog is ook aan te bevelen:
depuollen.blogspot.com.
RIA

Brede school in Berltsum wordt
werkelijkheid
In het afgelopen half jaar hebben we in
deze krant al verschillende keren aandacht
besteed aan de nieuw te bouwen brede
school in Berltsum. Voor de buitenstaander
leek het erop dat het allemaal stil bleef. Zij
die er iets dichter bij stonden, hebben de
vele stappen van de komende
veranderingen meegemaakt. Zo werd er
ruim voor de vakantie afscheid genomen
van “De Fûgelsang”. Oud-leerlingen konden
afscheid nemen van de plek waar ze
schoolherinneringen aan bewaarden. Zo
werden de zolders opgeruimd en

nieuwsgierige zaken werden tijdelijk elders ondergebracht of kregen een nieuwe
bestemming. Met een reünie werd gezamenlijk afscheid genomen van een periode in de
geschiedenis.
Tijdens de zomervakantie zijn rondom het schoolplein van “Lyts Libben” containerlokalen
geplaatst. Hierin zullen de leerlingen van “De Fûgelsang” gedurende het schooljaar
2012/2013 onder worden gebracht. In de laatste week van de vakantie is het plein zodanig
ingericht dat spelen weer verantwoord is. Voor de vakantie was het echt “werk in
uitvoering”.
Ondergetekende heeft in de eerste week van het nieuwe schooljaar een blik mogen werpen
in de nieuwe lokalen. Het ziet er goed uit, maar uit reacties van de nieuwe bewoners kreeg
ik de indruk dat het toch wel erg warm was in die eerste week.
Een verdubbeling van het aantal leerlingen rondom dezelfde pleinruimte betekent
natuurlijk ook een intensivering van de verkeersbewegingen rondom het schoolterrein.
Hierover is vooraf goed nagedacht en de ouders zijn hierover geïnformeerd. Er is een
“schoolroute” aangebracht waarmee voorkomen moet worden dat er teveel tegengestelde
verkeersbewegingen ontstaan. Het betekent ook dat parkeren in deze route zoveel
mogelijk beperkt moet worden. Daar waar de kinderen met de auto worden gebracht is de
aanduiding op de borden dan ook duidelijk: “Tút en derút”.
Volgende maand gaan we ouders en leerlingen vragen omtrent de beleving in en rondom
beide scholen, gedurende de eerste maand.
De oude huisvesting van “De Fûgelsang” is bijna onzichtbaar. Op de site “Berlikum.com”
kunt u de slooptaferelen van de school nog eens bekijken.
DICK

Berltsumer Feilingdei brengt onder meer Friese aardappel en koolraapsoorten
voor het voetlicht
Na de zeer succesvolle eerste editie van de Berltsumer Feilingdei 2011 komt er op
zaterdag 29 september aanstaande een passend vervolg van dit grootse regionale
evenement. Het misschien wel onverwacht grote succes heeft dan ook tot vele nieuwe
ideeën geleid en tot spontane aanmeldingen van aanverwante activiteiten uit de directe
omgeving van Berltsum en ver daarbuiten. Activiteiten die weer een duidelijke nauw
verwante link hebben met de veiling en de agrarische sector. Voorop blijft staan het
behouden van de authentieke sfeer om de beleving van de vroegere veiling in deze
huidige tijd gestalte te geven.
Kern binnen de organisatie van de Berltsumer Feilingdei blijft de aandacht voor de “oude
rassen” aardappelen, groenten en fruit, waarbij tal van vertegenwoordigers deze onder
de aandacht brengen van het publiek. Zo zal ook de werkgroep “Fryske Ierdappel rassen”
acte de presénce geven en door middel van een aardappel proeverij vijf Friese rassen in
de schijnwerpers zetten. Begeleider van de werkgroep Johannes Spyksma uit Sumar ziet
in de Berltsumer Feilingdei dan ook een perfecte gelegenheid het publiek kennis te laten
maken met de authentieke Friese aardappel. “Neist de “Hallumer Gele” en de “Redmer”
hawwe wy bygelyks it “Berltsumer Geeltsje”. Dizze Ierdappel fynt syn oarsprong yn
Berltsum en dat is fansels hiel nijsgjirrich! Dit ras is bewarre bleaun yn de
“genenbank”fan Braunschweich en troch de Berltsumer Bernardus Smits wer fermeardert
en op ‘e merk brocht.”
Maar naast het onder de aandacht brengen van “fryske Ierdappel rassen” zijn er ook de
Friese koolraap rassen waarvan er verschillende hun oorsprong vinden in Berltsum. Zo is
er het koolraap zaad van de “Runia”, de Sybrandy” en ook afkomstig uit Berltsum de
“Born”. Deze Berltsumer koolraapzaden zijn weer teruggevonden in de genenbank van

Rusland. Kortom uiterst interessant en vanwege de Berltsumer oorsprong uitermate
geschikt voor de Feilingdei.
De werkgroep, waar dus ook Johannes Spyksma deel van uit maakt is dan ook zeer
enthousiast om de bevindingen en informatie die in de loop der jaren over de Friese
rassen is opgebouwd met de bezoekers te delen en daar past een proeverij op een
speelse manier uitstekend in. “De wurkgroep bestiet út minsken fan de klaai, dy’t mei
entûsjasme de Fryske ierdappel promote. We kinne no moai beide sjen litte: De Fryske
Ierdappel en wol sechstich Fryske soarten sied, lykas de Berltsumer sipel.”
Duidelijk is wel dat het aanbod op de komende Berltsumer Feilingdei nog meer divers zal
zijn waarbij het ouderwetse “gerniers gevoel” wat Berltsum door zijn geschiedenis heen
zo heeft gekenmerkt hoogtij zal vieren.
JAN J

Vrijdag 12 oktober discussiefilm ‘De Centrale Haak’ in Ionnistsjerke van Wier
Door stichting Frija wordt een discussie film vertoond over veranderingen in het Friese
landschap. Friesland heeft een grote verscheidenheid in landschappen zoals het
waddengebied, het terpengebied, de veenpolder, de wouden en gaasterland. Het
landschap verandert soms ingrijpend door windturbines, mega boerderijen en brede
verkeerswegen en Frija probeert de leefbaarheid van de provincie Friesland te behouden
en door middel van deze film een discussie op gang te brengen over wat zich in Friesland
afspeelt. Centraal in de film staat een boerengezin, dat zal worden uitgekocht omdat het
traject van een vierbaansweg over hun bezittingen is gepland. Het laat daarbij ook zien
wat mensen meemaken als zij het tegen de gevestigde orde opnemen. Tijdens de film
zijn er discussies die gedeelten van de film evalueren. De entree bedraagt 5 euro en de
aanvang is 20.00 uur.

Provincie Fryslân koopt
Berltsumer terp aan
Vrijdag 7 september 2012
was de officiële
overdracht van de terp
achter de percelen aan de
Kleasterdyk. De eigenaar
van het perceel, de heer
O.O. Born tekende mede
namens zijn zus en broer
de acte. Mevrouw
Jannewietske de Vries
deed dit namens de koper
van het perceel, de
Provincie Fryslân.
Vanaf heden zijn we dus
allen eigenaar van deze Middeleeuwse terp. Om dit symbolisch nog wat extra aandacht te
geven mochten 4 leerlingen van basisschool De Fûgelsang te weten: Douwe en Anne
Joostema, Allard van Wichgeren en Lucas Bijland de akte namens ons allen onderteken. De
beide scholen waren op de hoogte gebracht van deze happening en leerlingen van De
Fûgelsang waren in de gelegenheid om aanwezig te zijn.
Ze kregen eerst, na lang wachten, een historische vertelling door de Professor Jos
Basselmans. Hij wist met zijn verhaal de leerlingen in gedachten 2000 jaar terug in de tijd
te brengen. De tijd dat de zeedijken er nog niet waren en dat het Fryske volk leefde op

verhoogde grond; terpen genaamd, om zich te beschermen tegen de zee. Als de zee door
storm ver het land in werd gedreven leken de terpen op schepen en de bewoners op
schippers. Als het water was gezakt leken de bewoners op schipbreukelingen.
Nu, anno 2012 is deze terp aangekocht door de Provincie Fryslân met als doel de terp te
bewaren. Te bewaren voor later, zodat de schatten in de bodem niet verloren gaan. De
terp wordt ingezaaid en er zullen regelmatig onderzoeken worden uitgevoerd. Deze
onderzoeken worden gedaan door middel van grondmonsters.
De notaris was aanwezig om de officiële akte voor te lezen en de akte te laten
ondertekenen.
Waarna mevrouw Jannewietske de Vries, lid van de Gedeputeerde Staten van de Provincie
Fryslân, de kinderen uitnodigde om de terp in te zaaien. Het gras zal dan de terp
beschermen tegen invloeden van buiten.
Boer O.O. Born werd uitgenodigd om de kinderen voor te gaan en te laten zien hoe het
inzaaien van gras het beste kon worden gedaan. Dat waren tevens zijn laatste symbolische
stappen als akkerbouwer op zijn land. De heer O.O. Born gaat de geschiedenis in als
laatste akkerbouwer op deze Middeleeuwse terp.
Jeanet

Ik jou de pin troch
een bijdrage van Nynke
Abma
De ”pen” is weer
doorgegeven. Hij is over de
schutting gegaan en bij mij
terecht gekomen zoals Petra
bedoeld had. Ik ben Nynke
Abma-Dikland, intussen al
weer 32 jaar oud, getrouwd
met Germ Dikland en woon
samen met onze kinderen
Marrin en Jilke op de
Vermaningsstrjitte. Tuurlijk
doen wij dit samen met
onze katten Fokke, Mukkes
en Kobus. Mocht je door de
Vermaningsstrjitte rijden dan kom je ze zo nu en dan vast tegen. Hier en daar is er een
met suïcidale neigingen zoals dorpsbewoners dat zeggen. Wij wonen in dat huis met
steeds een nieuwe schildering op het raam, dat stoepje dat nog steeds niet af is en die
nieuwe witte rolgordijnen, en waar je met de collectebus steeds achterom moet…...
Ik ben geboren in Wergea en ben in mijn eerste jaar verhuisd naar Berltsum; waar ik dus
intussen 31 jaar woon. Ik ben een dochter van Dick en Sippie Abma, en de zus van
Frouk Jeske Abma die op de Van Tuinenstrjitte woont. Ik woon sinds 2001 op de
Vermaningsstrjitte. Onze oprit grenst aan de oprit van enkele Klompebuorren bewoners.
We hebben een buurt met veel kinderen die het goed met elkaar kunnen vinden. Wat het
direct ook wel weer eng maakt om aan de Vermaningsstrjitte te wonen. Onze pittoreske
straat wordt nog steeds gebruikt als racebaan. Dit niet alleen door particulieren, maar
ook door bedrijfsauto’s van winkels/bedrijven hier uit het dorp. Wij verbazen ons in deze
straat iedere dag weer …..
Willen jullie nog meer weten…..Na Lyts Libben en na mijn Mavo in St.Anne behaald te
hebben ben ik doorgegaan naar de Friese Poort om de opleiding tot doktersassistente te
volgen. Zo ben ik sinds 1999 werkzaam als doktersassistente op de kinderpoli van het
grote MCL in Leeuwarden. Ik ben begonnen in MCL-Noord, het voormalig “Bonnehos” als
stagiaire. Hierna ben ik er dus blijven hangen en net als mijn “mem” doktersassistente.

Een erg leuk beroep met vele mooie, maar ook minder leuke momenten. Het is iedere
dag weer een verrassing hoe de dag er uit komt te zien. Ik ben 3 dagen per week in het
ziekenhuis te vinden.
Naast mijn werk heb ik natuurlijk hobby’s. Sinds mijn 8e jaar ben ik lid van
muziekvereniging Klimop. Ik ben ooit begonnen op blokfluit op de lagere school (ik ben
blij dat dat niet meer gebeurt…piepende oren.) Daarna heb ik een cornet gekregen en
een paar jaar later ben ik begonnen te spelen op trompet. 10 jaar later ben ik
overgegaan naar de bugel en toen er vraag was naar bariton ben ik daarop overgestapt,
dit instrument bespeel ik nu nog steeds. Toen ik als klein meisje bij de vereniging kwam
was het iets geweldigs waar je naar uit keek als je met het korps en drumband door het
dorp mocht. Ik moet zeggen dat ik dat nog steeds leuk vind om te doen.
Ik heb Germ leren kennen bij het korps. Hij woonde 1 straat verder, maar we hadden
nooit echt contact. Toen we verkering kregen in 1997 heb ik samen met Germ een tijdje
bij de drumfanfare CMH in Menaldum gespeeld. Germ was hier al jaren lid. Ik moet
zeggen dat ik het daar altijd erg naar mijn zin heb gehad. Vooral de optredens,
rondgangen en defilés vond ik leuk om te doen. Maar het valt helaas niet mee om 2
activiteitenlijsten van 2 verenigingen in te plannen te volbrengen. En als je bij een
vereniging zit moet je er ook voor staan. Dus hebben we in 2004 helaas ons
lidmaatschap bij de drumfanfare moeten opzeggen. Eigen dorp gaat voor.
Nu zit ik intussen 15 jaar in het bestuur van Klimop. En zoals een ieder wel heeft
gehoord of heeft gelezen zijn muziekverenigingen Klimop en De Bazuin bezig één
vereniging te worden. Een fusie dus. Natuurlijk speelt het mooi met zoveel mensen
tegelijk. En het is ook goed dat het één vereniging worden. Hebt u als lezer misschien
nog een goed idee voor een nieuwe naam voor onze nieuwe vereniging. Laat het de
redactie of één van de leden weten.
Naast deze hobby ben ik sinds 2009 begonnen met het maken van taarten met
marsepein. Dit na een cursus gedaan te hebben bij Douwina van “andere taarten”. Een
hobby waar je veel creativiteit in kwijt kunt. Een echte aanrader om te doen. Het is dan
bij iedere verjaardag weer een verrassing wat voor taart op de tafel komt te staan. En de
kinderen hebben hier natuurlijk zo hun ideeën over. Zij bedenken het en mem probeert
het wel te maken.
Nou, dit was het zo wel een beetje. Ik zou nog kunnen vertellen dat we in 2005
getrouwd zijn, of dat ik weer aan het zwemmen ben, of dat Marrin 5 is en Jilke alweer 2
is……… Maar dan wordt het allemaal zo lang. Ik wilde maar voorstellen om een eind te
breien aan mijn verhaal en mijn zus Frouk Jeske Abma te vragen de volgende “Ik jou de
pen troch” te schrijven.
Groet, Nynke Abma

Orgelconcert in de Koepelkerk
Zaterdag 22 september, 20.00 uur is er een concert in de Koepelkerk te Berltsum met
medewerking van organist Frank Kaman. Organist Frank Kaman (1970) uit Hardenberg
brengt afwisselend orgelspel ten gehore. Als u meer wilt weten over deze organist dan
kunt u alvast een kijkje op zijn website www.frankkaman.nl nemen of via You Tube
muziek van hem beluisteren. Noteer alvast 22 september in uw agenda om deze avond te
genieten van een prachtig concert!

Nieuw naam muziekvereniging Berltsum
Het zou hem natuurlijk zomaar kunnen worden ‘muziekvereniging Berltsum’, de nieuwe
naam van Bazuin en Klimop. Maar dat is aan de jury om te beslissen. U kunt deze maand
nog uw hersenspinsels inleveren bij Freerk Algra, Krússtrjitte 2 of e-mail

ria.algra@gmail.com. Daarna valt het doek voor het inleveren van nieuwe namen, waarna
wij afwachten welke naam er uit de toverdoos komt als het doek voor de gefuseerde
verenigingen opengaat.

Koffiemorgen in het
Groenekruis gebouw
25 juli hadden we onze laatste
koffiemorgen voor de zomerstop.
We waren te gast bij de familie
Jetze Dusselaar. Het was prachtig
weer en dus konden we heerlijk
buiten zitten en genieten van hun
prachtige fuchsiatuin.
Na het eerste bakje koffie met een
heerlijk plakje cake, door
gastvrouw Klaske Dusselaar zelf
gebakken, zijn we de tuin gaan
bewonderen. Meer dan 350 soorten
fuchsia’s telt de tuin. Plus al de
andere planten nog. Alles volop in
bloei. Werkelijk prachtig, maar wat moet er een werk worden verzet om tot zo’n mooi
resultaat te komen. De familie Dusselaar heeft ook nog een glazen kas in de tuin met
druiven, tomaten, een perzik/appelboom vol met vruchten. Om het geheel compleet te
maken nestelen er ook nog vogeltjes. Onder het genot van het tweede bakje koffie
konden we vragen stellen en deden we dat ook grif. We hadden een fijne morgen en
voldaan gingen we huiswaarts, elk met een zakje perzikappelen, zodat we thuis nog even
konden nagenieten. Zodat we thuis er ook nog aan werden herinnerd waar we gewees
Dank aan de familie Dusselaar voor deze mooie morgen.
F Weijer

Vereniging De Buorren
Maken We Samen
presenteert zich tijdens
Feilingdei
De Vereniging De Buorren
Maken We Samen (DBMWS)
maakt van de gelegenheid
gebruik zich tijdens de
Feilingdei, zaterdag 29
september, te presenteren
aan het publiek. Hiervoor is
het oude pakhuis aan de
Tichelersdyk (naast Nieuwhof
Caravanstalling) deze dag
geopend.
Bezoekers kunnen de
nieuwste plannen met de Buorren bekijken via een beamerpresentatie en enkele
modelopstellingen. De gekozen locatie is uitermate geschikt om de authentieke Buorren te
presenteren. In de jaren zestig werden in dit pakhuis namelijk vele koolsoorten bewaard
en later weer verhandeld. Momenteel is Zeilmakerij Galant uit Dronryp eigenaar van dit
oorspronkelijke pakhuis aan de Tichelersdyk.

De Vereniging DBMWS heet u op deze dag van harte welkom! Als Vereniging zijn we de
heer Schouwenaars van de Zeilmakerij zeer erkentelijk dat wij deze dag van zijn locatie
gebruik mogen maken.

Eeuwenoud pand gerenoveerd tot eigentijdse energieneutrale woning
Open Huis zaterdag 22 september 2012 van 10.00 - 16.00 uur, Ferniawei 18
Minnertsga
Onder auspiciën van Durk Miedema van Miedema Planning heeft een tussenwoning uit de
achttiende eeuw (omstreeks 1730) in Minnertsga een dusdanige renovatie ondergaan dat
daaraan nu het label energieneutraal prijkt. Miedema: “Het bewijs dat vergaande
energiebesparende maatregelen ook rendabel kunnen zijn voor oude panden.”
Miedema heeft de verbouwing gerealiseerd in samenwerking met Bouwbedrijf Van
Dokkumburg (Berltsum), Technisch Buro Zonderland (Minnertsga) en Frythermo
(Franeker). De gemeente het Bildt en Provinsje Fryslân droegen een steentje bij in de
vorm van subsidie. Om dit bijzondere feit te vieren is er zaterdag 22 september van
10.00 - 16.00 uur Open Huis in deze woning aan de Ferniawei 18 in Minnertsga.
Tegelijkertijd staan dan ook de deuren open van het gerenoveerde naastgelegen pand
(energiezuinig, label A). Dit laatste pand staat te koop.
De realisatie van het energieneutrale concept kreeg zijn beslag in 2011 en 2012. Grote
aandacht is besteed aan het realiseren van een hoge isolatiewaarde en luchtdichtheid van
de gebouwschil waarbij de karakteristieke eigenschappen van de woning bewaard bleven.
De bouwers zijn hierin geslaagd. De woning is authentiek gebleven en de warmtevraag is
zeer beperkt en grenst of voldoet aan de eisen die voor het passiefhuis gelden. Het meest
in het oog vallend is de bijzondere manier van verwarmen van dit pand. Gekozen is voor
infrarood verwarming. Dit is een stralingswarmte die wordt verspreid door middel van
infrarood panelen. Een erg comfortabele warmte, die zich het best laat vergelijken met de
warmte van de zon.
Tijdens het Open Huis kunt u dit bijzondere pand met eigen ogen aanschouwen.

TDF Straatkaatsen
Zondag 23 september kan er weer een balletje geslagen worden tijdens de TDF
straatkaatspartij. Aanvang is 9.00 uur. Opgeven kan via info@tdf-berlikum.nl of
0612479030.

Gemeente heeft oog voor parkeerproblemen en krimppanden in de Buorren
De Vereniging De Buorren Maken We Samen (DBMWS) heeft de afgelopen tijd niet
stilgezeten. De plannen zijn besproken met de gemeente en positief ontvangen. De
gemeente wil samen met de vereniging bekijken of de plannen geïntegreerd kunnen
worden met de aanpak van parkeerproblemen en krimppanden. Krimppanden zijn
verwaarloosde panden die het straatbeeld aantasten. Gesteld is wel dat er voldoende
draagvlak onder de bewoners moet zijn.

De Vereniging DBMWS is
ingenomen met het
standpunt van de wethouder,
omdat daarmee de
verfraaiing in de Buorren veel
beter uitkomt. In de nieuwste
plannen zijn nu de
authentieke straatlantaarns,
donkergroene
Amsterdammertjes, heggen
met lindebomen, verbetering
toeristische hoek tegenover
de bakker en het weghalen
van de stoepranden door
verzakking van de weg
meegenomen.
Niet onbelangrijk in het
geheel vindt de vereniging de toeristische waarde van de Buorren. Verschillende routes
gaan door de Buorren (Elfstedentocht, Knooppuntenroute NW Fryslân en de
Cultuurhistorische fietsroute). Bij de verwezenlijking van de plannen is ook Stichting
Berlikumer Belangen betrokken.
Meer informatie is te vinden op www.debuorrenmakenwesamen.blogspot.com. Op deze
website staan ook de gepresenteerde plannen.
Stemmen op De Buorren Maken We Samen
In juli ontving Vereniging De Buorren Maken We Samen het verheugende bericht dat ons
project genomineerd is voor € 2500,00 door het Coöperatiefonds van de Rabobank. Dit
betekent automatisch geen bijdrage. Want eind september ontvangen 11.000 leden van de
Rabobank een uitnodiging om te gaan stemmen in de periode 1 t/m 19 oktober. Dit gaat
via www.rabobank.nl/lnwf Het aantal stemmen bepaalt de uiteindelijk bijdrage. Dus, als u
lid bent of u kent iemand die lid is van de Rabobank, dan kunt u stemmen op De Buorren
Maken We Samen. Want stemmen zijn geld waard! Alvast hartelijk dank.
Vereniging De Buorren Maken We Samen
Kofjemoarn Berltsum woensdag 26 september
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 10.0011.30 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)
Woensdag 26 september is als spreker te gast Gerda Nijholt,
wijkverpleegkundige van Thuiszorg Het Friese Land.
Aan de hand van een presentatie laat zij u de mogelijkheden zien van terminale thuiszorg.
Wat kan de thuiszorg u allemaal bieden tijdens het laatste stukje zorg. Professionele
mensen die u ondersteunen op de manier die u prettig vindt om uw dierbare zo lang
mogelijk thuis te verzorgen. Daarnaast is er ruimte voor het stellen van diverse vragen op
algemeen gebied.
Kom gerust langs, de koffie staat klaar.
Sieta Kuipers, ouderenwerker Menameradiel

Nieuws van Gymnastiek Vereniging Berlikum
De zomervakantie is weer achter de rug en we hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft
gehad. De scholen zijn weer begonnen en zo ook de activiteiten van onze vereniging.
We beginnen het seizoen met een uitvoering. Deze zal worden gehouden op zaterdag 22
september aanstaande. In verband met de benodigde ruimte zal de uitvoering worden
gehouden in sportcomplex “it Gryn” in Stiens. Bent u nieuwsgierig naar wat we zoal doen
tijdens de gymnastieklessen, kom dan gerust een kijkje nemen! We beginnen om 19.00
uur en naar verwachting sluiten we af rond 21.15 uur. Het belooft een wervelende show te
worden met als thema: zomer. Onze gymnastiek leden, van jong tot ‘minder jong’, zijn al
geruime tijd aan het oefenen en we hopen dan ook een goede impressie te geven van onze
gymnastiekactiviteiten. De entree is € 2,- per persoon (gratis toegang voor kinderen tot en
met 10 jaar) – uw entree bewijs is gelijk uw lotnummer waarmee tijdens de pauze enkele
leuke prijzen zijn te winnen. Dus: bent u nog op zoek naar een geschikte, leuke manier om
eventuele vakantie kilo’s kwijt te raken, schroom niet en laat u inspireren tijdens de
uitvoering! Met name bij de dames groep hebben we nog voldoende plaats. We zien u
graag in Stiens!
Heeft u ook zo genoten van de Olympische Spelen in Londen? Geweldig hoe succesvol een
klein land als Nederland kan zijn in zoveel verschillende disciplines! En natuurlijk zijn we
als gymnastiekvereniging uitermate trots op de prestaties van onze provinciegenoot Epke
Zonderland. Wat een indrukwekkende oefening! En dan te bedenken dat veel van de
Olympische atleten ooit zijn begonnen bij een vereniging als de onze… U begrijpt het al:
wij zijn natuurlijk ook op zoek naar ‘onze Berltsumer Epke’. Dus: vermaakt uw kind zich
kostelijk op de ‘koprolstang’ op het schoolplein of in de speeltuin en is geen klimrek te
hoog om te worden overwonnen, wacht dan niet langer en geef uw potentiële ‘Berltsumer
Epke’ op voor onze gymlessen en wie weet wordt hij (of zij) over een paar jaar gehuldigd
in het Holland Heineken House… zou toch best leuk zijn! En mocht dat een iets te hoog
gegrepen doel zijn, dan is het altijd nog een hele goede manier om motoriek en overige
bewegingsvaardigheden te ontwikkelen.
En misschien is gymnastiek in de klassieke vorm niet meteen het eerste waar uw kind aan
denkt wanneer er aan de keukentafel over sporten wordt gesproken. Geen probleem! Sinds
vorig seizoen hebben we een heuse springgroep binnen de vereniging. Voor zowel jongens
als meisjes is dit een zeer dynamische tak van sport. De springgroep specialiseert zich in
luchtacrobatiek. Daarbij komen verschillende onderdelen aan bod zoals kastspringen en
minitrampoline. Voor het trainen heeft deze groep de beschikking over een
airtumblingbaan. Hiermee worden diverse technieken op veilige wijze aangeleerd. Het
trampolinespringen/airtumblen is nu nog geen Olympische sport maar wie weet… Met de
opkomst van de ‘tuintrampoline’ van de afgelopen jaren zijn we er als
gymnastiekvereniging van overtuigd dat er talent in ons dorp te vinden is. We zouden dan
ook graag enthousiaste nieuwe leden voor deze groep verwelkomen.
Hoe dan ook, Olympische ambitie of niet: Wij hebben er weer heel veel zin in! U ook?
Het bestuur van Gymnastiek Vereniging Berlikum
Lytse Bieb tijdelijk in OBS Lyts Libben
De Lytse Bieb in Berltsum is tijdelijk gehuisvest in OBS Lyts Libben. De openingstijden
blijven ongewijzigd, op maandag en donderdag van 14.00 uur – 16.30 uur.

Boeken Voor Moeilijke Momenten steunt KanjerGuusje
Ruim een maand geleden ben ik gestart met de website
boekenvoormoeilijkemomenten.nl. Een collectie van boeken die gaan over ziekte,

verlies en rouwverwerking. Boeken die je troost kunnen bieden op momenten dat het je
tegenzit. Bijvoorbeeld wanneer je te maken krijgt met ziekte of verlies.
Bij het opbouwen van de lijst kwam ik ‘KanjerGuusje’ tegen. Het verhaal van Guusje van
Gorp, opgetekend door haar vader Lowie. Een relaas van de verpletterende diagnose
kanker tot haar sterven, zeven maanden daarna. En ze was nog maar 10. Ik heb het
gelezen en het had me mij de keel. Na haar overlijden is de stichting KanjerGuusje
opgericht. Een stichting die het leven van kankerpatiëntjes en hun familie wat draaglijker
wil maken. Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan deze stichting. Samen met jullie hulp.
Steun KanjerGuusje
Het werkt zo. Als je je bestelling bij Bol.com via boekenvoormoeilijkemomenten.nl doet,
dan krijg ik daarvoor een kleine commissie. De helft van dat bedrag doneer ik aan de
stichting KanjerGuusje. Het gaat om kleine bedragen, maar vele kleintjes maken een hele
grote.
Je hoeft echt geen boek voor een moeilijk moment te kopen. Zolang je maar naar Bol.com
klikt vanaf boekenvoormoeilijkemomenten.nl. Ook je strijkijzer of parfum tellen mee.
Eigenlijk alles behalve fotoboeken en cadeaubonnen. Hoe meer zielen hoe meer vreugd
gaat hier zeker op. Doe je mee? Alvast bedankt.
Ria Algra
Internet: www.boekenvoormoeilijkemomenten.nl; Facebook:
www.facebook.com/boekenvoormoeilijkemomenten; Twitter: @boekenmmomenten

Japero Westernranch werkt aan band paard en ruiter
Paardrijden bij Japero is rijden vanuit het principe Native American Horsemanship.
Eenvoudig vertaald is dit hoe Indianen met hun paarden omgaan. Je leert het paard
kennen in zijn natuurlijke omgeving. Dat gaat met grondwerk en als je gaat rijden is dat
ook gericht op ontspanning voor beide partijen. Japero helpt je verder om je paard beter
te begrijpen en fijn te rijden. Je kunt bijvoorbeeld een privéles nemen. Of gewoon les
nemen. Lessen zijn er voor kinderen en volwassenen, beginners en gevorderden. Met
eigen of paard van Japero. Neem vrijblijvend contact op met Japero (0518-461657) of kom
gewoon eens kijken.
Japero Ranch, Wiersterdijk 8a

EK-actie praktijk Eijzenga
groot succes
Had het EK voor Nederland
een voor voetballiefhebbers
een dramatisch verloop, de
actie die
Fysiotherapiepraktijk
Eijzenga tijdens dit
kampioenschap voerde was
dat allerminst. De Toto
bracht maar liefst € 1040,00
op. Voor de winnaars was er
een fantastische prijs; het
bezoeken van een
thuiswedstrijd van
Heerenveen op de speciale
KIKA-stoelen! 21 oktober
bezoeken zij de derby van het noorden (Heerenveen-Groningen) in Heerenveen. Op de
middenstip wordt dan ook de cheque overhandigd aan een vertegenwoordiger van KIKA.
De winnaars zijn 1) Anna-Lynn Wijbenga (Ferwert), 2) Nellie Heitmeijer (Berltsum), 3)
Peter van der Meulen (Menaam), 4) Peter Boomsma (Drachten) en 5) Sjoukje Visser (Ee).

Nieuws van de Fûgelsang
Het nieuwe schooljaar is ook voor de Fûgelsang weer begonnen. Op 3 september gingen de
deuren open van de tijdelijke huisvesting. Alle kinderen en hun ouders konden gelijk het
gebouw bekijken. Tijdens deze inloop kon iedereen ervaren dat er hard was gewerkt door
het hele team om er een fijne leerzame omgeving van te maken. Natuurlijk stond er een
kopje koffie klaar.
Ondertussen is het oude schoolgebouw al gesloopt en daar kijken we toch ook een beetje
met weemoed op terug.
Samen met Lyts Libben delen we nu het plein en dat is alvast een mooie opstap naar de
Brede School. Gelukkig horen we van ouders vele positieve geluiden over al deze
ontwikkelingen. Een bijzonder jaar wordt het zeker!

Marijke Meu
De Christelijke Plattelandsvrouwen hebben de eerste bijeenkomst van het seizoen weer
achter de rug. Presidente Geertje Algra heette 42 dames welkom, in het bijzonder de heer
Bilker uit Oudwoude die een lezing gaf over Marijke Meu.
Na de gebruikelijke agendapunten en de pauze nam de heer Bilker de dames mee terug in
de tijd, naar de 17e eeuw, de tijd waarin Maria Louise (Marijke Meu) wordt geboren. Zij is
een Duitse prinses van Hessen-Kassel en trouwt in 1709 met Johan Willem Friso die dan
stadhouder is van Friesland en Groningen.
Johan Willem Friso is een echte krijgsman, hij wil het liefst in het leger en gaat dan ook
strijdkunde studeren in Utrecht. Het is een tijd van strijd in de Zuidelijke Nederlanden (nu
België’. Veel van de correspondentie tussen de jonge strijder en zijn moeder is bewaard
gebleven. Zijn moeder regelt op zeker moment een ontmoeting tussen haar zoon en Maria
Louise. In het voorjaar van 1709 trouwen ze. Maria Louise wordt door het volk verwelkomd
en is een geliefde prinses. In 1711, als zij haar tweede kindje verwacht, komt haar man
door verdrinking om het leven. Maria Louise wordt dan aangesteld als regentes en doet dit
20 jaar.
Ze is diplomatiek en tactisch en kan goed met de mensen omgaan.
Haar zoon Willem Carel Hendrik Friso, neemt deze taak later over, maar als ook hij komt te
overlijden wordt zij in 1759 nogmaals regentes. Ze blijft al die tijd in Leeuwarden wonen,
vandaar ook haar grote bekendheid bij ons als Marijke Meu.
Het verhaal van Marijke Meu, gecombineerd met de prachtige vertelkunst van de heer
Bilker, vormt een geslaagd begin van het nieuwe seizoen.
De volgende bijeenkomst is dinsdag 9 oktober, dan komen Jan en Paulien Ybema uit
Allingawier met een lezing over het tv-programma Boer zoekt Vrouw. Gasten zijn welkom
bij de vereniging die altijd wat leuks te bieden heeft.

Activiteiten van Café De Poarte
Vrijdag 28 september start de klaverjascompetitie in café De Poarte. Aanvang is 20.00
uur. Opgeven kan in het café of via telefoon 462268. Gezelligheid staat voorop in het
spel en hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Aan het einde van het seizoen 2012/2013
wordt bepaald wie er de meeste punten over het gehele seizoen heeft bijeengespeeld.
Voor deze deelnemer ligt er dan een prijs klaar, die uitgereikt wordt bij de start van
seizoen 2013/2014. De prijswinnaar van het afgelopen seizoen wordt 28 september
bekend gemaakt.
Graag tot ziens en veel klaverjasgenoegen het komende seizoen.
De activiteitencommissie van Café De Poarte

Iepening Ioannis
Theatertsjerke Wier
Fjouwer dagen fan ûngetiid
Mei it ûntbleatsjen fan it
keunstwurk, foarstellende
Ioannis c/q/ Janus as symboal
fan it theater, troch Rients
Gratama en demisjonêr
steatssekretaris Halbe Zijlstra
is de eardere N.H. tsjerke fan
Wier in theatertsjerke wurden.
Tongersdei 6 septimber wie de
offisjele iepening. It útnoege
folk waard dalik traktearre op
taartsjes makke troch Mattie
van Dijk út Wier by de kofje
en/of tee. De foarsitter fan de
St. Alde Fryske Tsjerken, de hear Jan Kersbergen hiet elk wolkom. De direkteur Gerhard
Bakker soarge as seremoanjemaster der foar dat alle sprekkers op tiid har sechje dwaan
koene. Boargemaster Tom van Mourik fan Menameradiel mocht as earste it wurd fiere.
Gemeente Menameradiel hie, troch in fikse bijdrage yn it ponkje fan dizze restauraasje te
dwaan, der mei foar soarge dat de tsjerke fan Wier der no wer pronkmoai by stiet. Halbe
Zijlstra fan ûnderwiis, kultuer en wittenskip, de twadde sprekker, folge troch Jannewietske
de Vries, ús deputearre fan it kulturele erfguod yn Fryslân. Sy priizge fral de ynset fan alle
Wiersters foar dit projekt.
Muzikaal yntermezzo fan Jan de Groot, piano en Elanie op dwersfluit. Sy spilen ‘Ave Maria’,
meditaasje fan de 1e Prelude fan Bach.
Arsjitekt Siebe van Seijen joech in taljochting op de restauraasje. Fuort dêrnei naam de
muonts Ioannis de leie oer. Hy wie wekker wurden trochdat in trien him op it ferstienne
antlit fallen wie. Hy ferhaalde dat hy ynearsten de hillige wie oan wa ’t de tsjerke om 1200
hinne wijd wurden wie. Lang hiene de lju him yn eare holden, mar ek al wer hiel lang hiene
se him folslein fergetten. Hy fertelde in ferhaal oer de leafde tusken minsken en dat sels fia
hiele âlde stiennen dy leafde wer trochjûn wurde koe. Hy wie bliid en oandien dat er wer ta
libben roppen wie en it monumint, it keunstwurk mei syn namme der op, ûntbleatsje
mocht tegearre mei Halbe Zijlstra.
‘Wat seist Halbe jonge, sille wy tegearre dit lapke der mar ôflûke?’
It keunstwurk is ûntworpen troch Henk Beeuwkes fan St.-Jabik en makke yn ruostfrij stiel
by de ESV (edelstaalverwerking) fan Gerrit Kuiken. Oene de Jong út Wier mocht it wurk
útfiere.
It keunstwurk is in fjouwerkante ‘toer’ mei op de iene hoeke in kop, dy’t laket en op de
oare hoeke in kop, dy’t gûlt. Dat is wat theater mei in mins docht. Rients en Halbe nimme
der tegearre ien op.
Dêrnei giet it omsittend laach oerein en nei bûten, dêr’t elk in romerke krijt mei it
astronomysk slokje fan Wier. Jannewietske de Vries tegearre mei Geoffry Bruijn (famylje
fan de makker Fred Bruijn) ûntbleatsje it, ek restaurearre, astronomysk oerwurk oan de
toer.
Marcel Helderman, as foarsitter fan Freonen fan Terp & Tsjerke Wier, fertelt al fêst wat oer
de fierdere plannen mei en fanút de nije Theatertsjerke. Nei it offisjele part is der tiid om
meiinoar te genietsjen fan de drankjes en de treflike hapkes fan Mattie.
Net ûnfermeld mei wurde dat Midsieuske minsken, û.l.f. frou Saske it autoferkear regelen
en dat fjouwer muontsen ûnfersteurber Gregoriaanske sangen songen en de sfear
ferheegjen.
Op freed 7 septimber siet de theatertsjerke dalik grôtfol by de lêzing fan Maarten van
Rossem. De man hat absolút gjin lêst fan artistike nukken en/of kueren. Hy komt sa’t er is

en seit wat er tinkt. Kin troch syn taalgebrûk en heldere gedachten elk oan it laitsjen èn
oan it neitinken krije.
Sneon 8 en snein 9 wiene de Iepen Monumintedagen.
Doe wist Ioannis hielendal net wat him oerkaam. Smiten folk kaam ta de doarren yn. De
sneons sa’n 150 besikers en sneins mear as 230. Sneons waard elk mei muzyk ynhelle
troch twa froulju mei trekzak út Menaam en sneins troch fjouwer froulju út St.-Anne û.l.f.
Janny Westra- Snijder, âldwierster. Ioannis traktearre op tee en kofje mei in koekje. Yn de
rûnte om hongen de prachtige foto’s fan fotograaf Harry van Bijnen út Rie, dy’t de hiele
gong fan saken tidens de restauraasje op ’e kyk set hie en no toande. Ek fia in beamer
wiene de foto’s útfergrutte op de achterwand te bewûnderjen.
Mar it moaist fan alles wie fansels de Theatertsjerke sels.

Collecten
Hersenstichting zoekt collectanten
In de eerste week van 3 tot en met 9 februari 2013 wordt de collecte voor de
Hersenstichting gehouden. Hiervoor zijn we op zoek naar nieuwe collectanten.
Met een paar uurtjes van uw tijd draagt u bij aan een betere toekomst voor
hersenpatiënten.
Gewoon doen. De verdeling van de wijken gaat in overleg.
Voor aanmelden of informatie kunt u contact opnemen met promotor Akke Hornstra 0613778491 of het kantoor in Den Haag 070-3604816. Voor meer informatie kijkt u op
www.hersenstichting.nl.
Voor een ieder met MS, een collectant in de bres
Eén op de duizend mensen in Nederland krijgt de diagnose Multiple Sclerose, een niet te
genezen ziekte van het centrale zenuwstelsel. Voor het financieren van toegepast
wetenschappelijk onderzoek is veel geld nodig. Daarom wordt gecollecteerd. Dit jaar is de
collecte in de week van 19 tot en met 24 november. Het Fonds kan altijd collectanten
gebruiken.
Meld je aan bij het Nationaal MS Fonds, www.nationaalmsfonds.nl of via 010-591 98 39.
Donaties klein of groot zijn welkom op giro 5057 in Maassluis.
Namens alle mensen met Multiple Sclerose, hartelijk dank!
Oproep: Diabetes Fonds zoekt collectanten
Voor de landelijke collecte van het Diabetes Fonds (suikerziekte) gaan straks weer heel
wat collectanten op pad. Dit jaar in de week van 29 oktober - 3 november. Voor Berltsum
is het Fonds op zoek naar één of meer personen die de coördinatie van de collecte op
zich willen nemen. Wie hiervoor belangstelling heeft of vragen, kan contact opnemen met
Wytske Dijkstra in Menaam, telefoon 0518-452206.
Prinses Beatrix Spierfonds
In week 37 (9-15 september) komen de collectanten weer langs de deur voor de collecte
van het Prinses Beatrix spierfonds. Dit fonds bestrijdt spierziekten door het financieren van
wetenschappelijk onderzoek en zet zich in om de kwaliteit van leven van patiënten met
spierziekten en hun familie te verbeteren. Wij hopen op jullie gulle gaven deze week.
Naast de jaarlijkse collecteweek organiseert het Prinses Beatrix spierfonds nog meer actie.
Een van deze acties vindt volgend jaar plaats tijdens de Elfstedentocht op de fiets.
Stunten voor Spierziekte 2013 – Fietselfstedentocht
235 kilometer fietsen. Voor de meeste mensen al een flinke klus. Voor degenen die met
het Guillain-Barré Syndroom (GBS) te maken hebben gehad een ware uitdaging. Toch zijn
er nu al 3 (ex) GBS patiënten die deze uitdaging aan willen gaan. Zij gaan ‘Stunten voor
Spierziekten’ door mee te doen aan de Fietselfstedentocht 2013, een toerfietstocht
langs de elf Friese steden. Met deze stunt willen zij geld ophalen voor het Prinses Beatrix
Fonds.

De eerstvolgende editie op Pinkstermaandag 20 mei 2013. Iedereen die zich wil inzetten
voor een betere behandeling van het Guillain-Barré Syndroom (GBS) kan dan meefietsen
in het Prinses Beatrix Fonds team. De inschrijving wordt verzorgd en je krijgt een speciaal
shirt. We vragen daarvoor je te laten sponsoren door zoveel mogelijk familieleden,
vrienden, kennissen en collega's. We hopen dat je minimaal € 75,- ophaalt, maar (veel)
meer mag natuurlijk ook!
Als Fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga ondersteunen wij dit goede doel van harte.
Wanneer u zich bij ons opgeeft kunnen wij ook helpen bij het geven van fietstrainingen, en
het juist afstellen van de fiets. Wanneer u zich opgeeft bij ons kunnen wij een informatie
avond organiseren. Iedereen die mee wil fietsen voor dit goede doel, of meer informatie wil
hebben kan contact opnemen met Ellen Eijzenga (telefoon 461638).

Ludieke actie voor verbouw dorpshuis Skingen-Slappeterp
Het dorpshuis van Skingen-Slappeterp wordt verbouwd. Een ambitieus plan dat naast veel
vrijwilligerswerk ook veel geld gaat kosten. De 180 inwoners kunnen dit niet zelf
ophoesten, maar de sponsorcommissie heeft een ludieke inzamelingsactie bedacht.
U kunt in de eerste twee weken van oktober mensen aan de deur verwachten voor de
verkoop van genummerde pingpongballen. Zondag 21 oktober kunnen deze ballen u
geld opleveren. Tussen 14.00 en 16.00 uur kunt u ze inleveren in dorpshuis Healwei.
Vervolgens gaan de ballen de Skingsterfeart in om een traject van 100/150 meter af te
leggen. De eerste zes ballen die over de eindstreep komen zijn goed voor een prijs van 1 x
€ 1000 en 5 x € 100. Niet winnen is toch een gezellige middag hebben. Er is muziek, er is
een drankje en voortgang van de verbouw kan worden bewonderd.

