
Repair Café Menameradiel breidt uit met regiomerk 

Het Repair Café Menameradiel, dat iedere eerste zaterdagochtend van de maand actief van 

10.00uur -12.30 is in dorpshuis “Op Healwei” te SkingenSlappeterp heeft een nieuwe loot aan 

haar stam. M.i.v. 1 februari a.s. organiseren we tijdens de openingsuren van het Repair Café 

ook  een regiomerk. Het principe is  “Niets weggooien en samen delen”. 

U heeft zaden gedroogd, stekjes opgekweekt, maar teveel voor eigen gebruik. Bied ze aan op 

de regiomarkt en maak een ander blij. Dat geldt ook voor spullen die u niet meer gebruikt en 

die voor een ander nog van belang kunnen zijn. Ook wanneer u zelfgemaakte eetbare spullen 

over heeft, kunt u die op deze regiomarkt inbrengen. Het is een markt die gebaseerd is op het 

principe van ruilen en schenken.  

Het is de bedoeling dat diegene die op deze wijze spullen wil leveren, zelf aanwezig is. Wat 

na afloop over blijft, kan weer mee terug naar huis. U zult merken dat de aanwezigheid bij het 

Repair Café en de Regiomarkt  de moeite waard is.  Ook de ontmoeting en de gezelligheid 

vinden we belangrijk 

Op 18 januari a.s. presenteren  het Repair Café en de Regiomerk zich op Glinstrastate in 

Burgum, waar de jury van “Kern met Pit’ het concept “R & R Menameradiel” beoordeelt. We 

hopen dat dit initiatief genomineerd wordt voor de prijsvraag “Kern met Pit 2014”. 

De activiteiten van het Repair Café  en de Regio Markt zijn gratis. U kunt deze initiatieven 

steunen door een donatie te doen. Tijdens de bijeenkomst is daarvoor een  collectebus 

opgesteld waarin u een bijdrage kunt doen.  

Afvalverwerker Omrin wil de inzet van het Repair Café  ondersteunen en heeft ons laten 

weten een sponsorbijdrage te geven van 250 euro.  

De eerstvolgende R & R bijeenkomst is 1 maart a.s. Aanvang 10 uur. 

U kunt ter plekke kapotte spullen laten repareren of u krijgt aanwijzingen omtrent aanschaf 

van onderdelen. 

Repair Café Menameradiel maakt deel uit van de landelijke Stichting Repair Café’s. 

 

Agenda                           
 e Repair Café s vinden plaats in dorpshuis  Op Healwei   in Skingen-Slappeterp van 10.00 tot 

12.00 uur op de volgende data:  

• 1 maart 

• 5 april 

• 3 mei 

Kijk voor meer informatie over het Repair Café op www.schingen-slappeterp.nl.  

 

 

 

De bibliotheek bruist tijdens de Nationale Voorleesdagen 2014 
De bibliotheek bruist tijdens de Nationale Voorleesdagen 2014. Daarbij staat het kleurrijke 

prentenboek Krrrr...okodil! van Catherine Rayner centraal. De voorleesdagen hebben als doel 

het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen te stimuleren. Ze worden op 

woensdag 22 januari t/m zaterdag 1 februari gehouden. Bibliotheken NoordWest Fryslân 

verzorgt tijdens deze week diverse voorleesactiviteiten voor kinderen op peuterspeelzalen en 

kinderdagopvang.   

Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling van jonge kinderen. De Bibliotheek onderschrijft 

het belang van voorlezen en stimuleert dit.  

Activiteit voor kinderen en ouders 
Op 26 januari van 11.00 uur tot 12.00 uur wordt in Bibliotheek Franeker een 

toneelvoorstelling door “Potitco” voor peuters en kleuters gehouden. Voor de voorstelling 

“Ha, dat kan leuk worden, pret  maken met Krrrr…okodil!” kunt u alleen kaarten bestellen via 

http://www.schingen-slappeterp.nl/


info@bnwf.nl. Vermeld daarbij uw naam en voorletters, met hoeveel volwassenen en 

kinderen u komt en of u lid bent van de bibliotheek. Uw lidmaatschap geeft € 1,50 korting op 

uw toegangskaart. U betaalt dan € 5,00 in plaats van € 6,50 per persoon. Peuters en kleuters 

betalen € 3,50 per kind. Het is helaas niet mogelijk kaarten in de bibliotheek te reserveren. 

De kaarten liggen voor u klaar als u de voorstelling gaat bijwonen en kunnen ter plekke 

worden betaald. 

Tomke útdielboekje fergees te krijen. 

Tidens de Nationale Voorleesdagen is yn de biblioteken it nijste útdielboekje fan Tomke 

fergees te krijen!  

It boekje  hat as titel  ‘Tomke is fuort’.  Yn it boekje stiet in foarlêsferhaaltsje, in opsisferske 

en in spultsje. En fansels hiele moaie plaatsjes fan Tomke!  

It boekje is bedoeld foar bern fan twa oant en mei fjouwer jier. 

Voorlezen kan altijd 

Het belang van voorlezen wordt tijdens de voorleesdagen door de bibliotheek nog eens extra 

benadrukt. We richten ons daarbij op ouders en op professionals zoals de pedagogisch 

medewerkers van kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen. Maar voorlezen blijft niet 

beperkt tot de voorleesdagen en kan natuurlijk het hele jaar door. Lidmaatschap tot 18 jaar is 

gratis! In de bibliotheek is een schat aan voorlees- en prentenboeken verkrijgbaar en 

bibliotheekmedewerkers geven advies over geschikte boeken. Zie voor openingstijden  

www.bnwf.nl. 

 

Bibliotheken starten uitleen e-books   
Nieuwe dienst is internationaal vernieuwend 

Franeker, 21 januari 2014 - Vanaf 21 januari kunnen bibliotheekleden op grote schaal e-books 

lenen via www.bibliotheek.nl. Deze nieuwe dienst van de bibliotheken stelt leden in staat 

ongelimiteerd e-books te lezen, waarbij meer personen tegelijk hetzelfde e-book kunnen 

lezen. In de meeste landen wordt uitgeleend op basis van ‘one copy, one use’, waardoor een e-

book ‘uitgeleend’ kan zijn.  it is voor bibliotheken in Nederland niet acceptabel als 

standaard. Daarom is samen met uitgevers een nieuw uitleenmodel ontwikkeld, waarbij per 

uitgeleend e-book wordt afgerekend. Nederland laat daarmee internationaal een eigen geluid 

horen. Minister Jet Bussemaker van OCW heeft het eerste e-book gedownload op Centraal 

Station in  en Haag: ‘We lopen echt voorop, in veel landen is het nog ‘one copy, one use’. 

Bibliotheken kunnen hiermee veel nieuwe leden trekken en leveren een nieuwe service aan de 

bestaande leden. Het lezen van e-books van de bibliotheek is makkelijk, laagdrempelig, kan 

altijd en overal en is betaalbaar. Daarmee bieden bibliotheken een belangrijke aanvulling op 

de toegang tot kennis, informatie en cultuur’.  

5.000 titels 

Bij de start zijn 5.000 e-books beschikbaar. Dat is ongeveer een kwart van het beschikbare e-

book-aanbod in Nederland. Met diverse toonaangevende uitgevers zijn inmiddels 

licentieafspraken gemaakt. De verwachting is dat het aantal deelnemende uitgevers snel zal 

stijgen. Zeker als de vraag blijft toenemen, zoals nu het geval is. Daarmee ondersteunt deze 

nieuwe dienst de kerntaken van de bibliotheek in de volle breedte en op een manier die bij 

haar past. 

De titels zijn ingedeeld in twee groepen: tot en met 3 jaar of ouder. De eerste maanden na de 

start zijn beide categorieën voor leden vrij toegankelijk om te lezen. Wie vanaf april 2014 de 

meer recente titels wil blijven lenen, kan kiezen voor een e-bookpluspakket. Daarmee kan 

voor € 20,- een 18-tal  

e-books worden gelezen. Dit pakket moet worden afgenomen boven op het reguliere 

bibliotheek-lidmaatschap. Alle genres zijn beschikbaar: literaire en streekromans, thrillers, 

non-fictie, biografieën, enz.  In aanvang is het aanbod gericht op volwassenen, e-books voor 

mailto:info@bnwf.nl
http://www.bnwf.nl/


jeugdleden is een volgende stap. Leden kunnen zich met hun pas eenvoudig online 

registreren. De e-books zijn op alle devices te lezen: laptop, tablet, e-reader en smartphone.  

Deze nieuwe dienst wordt namens de bibliotheken uitgevoerd door Stichting Bibliotheek.nl 

(BNL). 

Jouke Bethlehem, interim directeur Bibliotheken NoordWest Fryslân is trots op de nieuwe 

service die de gezamenlijke bibliotheken nu bieden. ‘Met de komst van het e-bookplatform 

van de Bibliotheek kunnen leden nu zelf kiezen hoe ze willen lezen; een boek of een e-book. 

Hiermee is de Bibliotheek nu echt overal; in de vestiging dichtbij en 24/7 online.  

BNL ontwikkelt namens het ministerie van OCW en in nauwe samenwerking met de 

openbare bibliotheken digitale diensten voor de bibliotheekbranche. Het inkopen bij uitgevers 

van e-book-licenties voor tijdelijke beschikbaarstelling gebeurt namens de Vereniging 

Openbare Bibliotheken (VOB). 

BNL ontsluit onder meer de collectie van alle openbare bibliotheken en de Koninklijke 

Bibliotheek via de Nationale Bibliotheekcatalogus. Deze catalogus is online beschikbaar voor 

alle Nederlanders en bevat ca. 6 miljoen boektitels, waaronder ook alle ingekochte e-books en 

10.000-en rechtenvrije titels.  

 

 

Berltsumer ondernemers maken werk van energiebesparing. 

Op de koudste dag van het jaar tot nog toe, presenteerden een aantal bedrijven van 

Ondernemend Berltsum-Wier de mogelijkheden voor de consument om minder energie te 

gebruiken. Dit deden ze tijdens de energiebeurs op 25 januari 2014, met een bijzonder mooie 

presentatie in het bedrijfspand van Saakje en Hotze Bakker aan de Bitgumerdyk in Berltsum. 

Tijdens het bezoek werd aandacht besteed aan de mogelijkheden om de kosten van 

energieverbruik aanmerkelijk te verminderen door hierop gericht te investeren. De heer Durk 

Osinga liet ons tegelijk zien hoe deze investeringen zelfs geld kunnen opleveren. Zowel via 

subsidies als door verlaging van de energierekening.  

Verder maakten alle bedrijven zichtbaar dat het feitelijk minder gebruiken van energie, het 

meeste geld oplevert. Verschillende manieren waarop geïsoleerd kan worden en minder 

energie kan worden gebruikt, zijn tentoongesteld en uitgelegd. Voor de aanpak om te komen 

tot een lager energieverbruik, hadden deze bedrijven goed beschreven, en zichtbare 

voorbeelden. In die zin kan ik een ieder adviseren om met deze ondernemers in gesprek te 

gaan om op een comfortabele energiezuinige 

manier de eigen portemonnee te spekken. 

Maar ook een andere manier om het huis te 

verwarmen was verrassend. Geen radiatoren 

of vloerverwarming met warmwaterbuizen, 

maar verwarming d.m.v. infrarood panelen 

aan het plafond. Een nieuwe manier van 

verwarmen, waardoor tocht als gevolg van 

luchtstroming tot het verleden behoort. In de 

toelichting van Durk Miedema vertelde hij 

dat intussen een aantal woningen in onze 

omgeving worden verwarmd d.m.v. deze ir-

panelen. Samen met een aantal zonnepanelen op het dak kan het energieverbruik voor de 

gehele woning vervolgens tot bijna nihil worden gereduceerd. Energiezuinig en 

milieubesparend is toch de toekomst? 

Een verrassing was er voor de bezoekers die meededen aan het draaiend rad. Voor hen waren 

er prijzen in de vorm van energiemeters. Hiermee kan bij het stopcontact gemeten worden 

hoeveel energie het betreffende apparaat gebruikt.  



In de komende “Op ‘e Roaster” staan we stil bij een aantal opmerkelijke zaken die ons allen 

voordeel kunnen opleveren.  

Een prima initiatief van deze ondernemers, waar een ieder beter van wordt. 

 

Ik jou de pen troch 

Hallo ik ben Sjors Temme ik ben geboren op 10-1-1980 en ik ben op gegroeid in Hilaard, 

daar heb ik 15 jaar gewoond, toen verhuisd naar Menaldum. 

Ik heb op de Middelbare Landbouwschool gezeten, AOC Friesland te Leeuwarden. 

Daarna ben ik aan het werk gegaan bij Douwe  Runia te Oosterbierum, in de tuinbouw en hij 

teelde paprika's. Ik heb daar 6 jaar gewerkt. Daarna ben ik aan het werk gegaan bij Aart 

Cornelissen te Berlikum in de kassen, hij teelt tomaten. 

Ik ben hier begonnen als productiemedewerker en de laatste jaren ben ik verantwoordelijk 

voor het personeel en ik doe de arbeidsregistratie.  

Ik woon samen met Elisabeth Idsinga, wij hebben eerst op de Bildtdijk te Berlikum gewoond, 

hierna hebben we een huis gekocht in Menaldum en hier hebben we bijna 8 jaar gewoond. 

In 2007 is onze zoon Sven geboren en in 2009 is onze dochter Lianne geboren. 

Wij wonen nu ongeveer 3 jaar in Berlikum, waar wij met veel plezier wonen. 

Onze kinderen gaan naar de Fûgelsang, waar ze met veel plezier opzitten. 

Mijn hobby's zijn racefietsen en ik ga graag naar mijn club "Cambuur". 

Ik wens de volgende schrijver veel succes. 

Gr Sjors Temme 

Meseame 54 

Berlikum 

 

@nder uur!!! 

Op zondagavond 16 februari wordt er in de Doopsgezinde kerk  een jeugddienst gehouden. 

Het belooft een spetterend @nder uur te worden, wat als thema heeft: Liefde… 

We zetten de Valentijnsgedachte nog even voort. Een aantal jongeren van JOP en 

jeugdwerker Nynke Oosten  hebben deze dienst voorbereid. Het begint om 19.30u 

Tjeerd  Lont zal ons muzikaal begeleiden. 

Jong en oud, jullie zijn van harte welkom!!! 

 

 

Zonnebloemmiddei Berltsum. 

It komitee hie op freed 24 jannewaris in gesellige middei belein yn ‘e Formaning. 

Ald Berltsumer Harm de Vries út Burgum wie útnoege om wat te fertellen oer ús doarp út 

eardere tiiden. 

Hy die dat oanskoulik mei ôfbyldings fan foto’s, tekeningen en in pear lânskaartsjes. 

In pear tûzen jier lyn wie Noardwest Fryslân in kwelderlânskip sûnder seediken, troch in 

oantal slinken(geulen) gong it seewetter yn en út. 

Ien sa’n slinke wie de Ried dy rûn fan Winaam ôf nei de Middelsee. 

Bij de mûning fan de slinke is in delsetting ûntstien dy ‘t him ûntwikkele ta in haven, dy ‘t 

Utgong neamd waard.  e namme Berlichem komme wy foar ‘t earst tsjin yn in oarkonde fan 

de Drintse hânzested Lübeck út 1355. Der waard blykber hannel dreaun mei dy stêd fan 

Berltsum út. Berltsum skynt destiids stêdsrjochten hân te hawwen, dy‘t letter op ‘e ien as oare 

manier wer ferlern gongen binne. De ynlieder fertelde oer Hette Hemmema (+/-1400) en syn 

neisaten op Hemmema State. Wij seagen ek foto’s fan de “stroomzuivelboerderij de 

Volharding” oan de Bitgumerdyk. 

Op dat plak kaam yn 1929 it bûterfebryk, dy ‘t letter opheven is. Yn 1984 is de febrykspiip 

delhelle. “Berltsum is Berltsum net mear”, seine gouns. 



Oer de feiling en alles, wat der mei anneks wie, kaam ek hiel wat foarby. 

Wy sille dit ferslach mar net te lang meitsje. Wa ‘t mear witte wol oer de rike skiednis fan ús 

doarp moat it boek “Berltsum, beeld van een dorp”, útjûn yn 2000, lêze. 

Ien ding is dúdlik, ”de tiid hâldt gjin skoft”. Berltsum is gâns feroare yn ‘e rin fan de tiid. 

 er wiene sa’n 50 belangstellenden en dy fûnen it in slagge middei. 

 
 

 

Programma in Ioannis, Theaterkerk WIER  

26 januari van 15.00 – 17.00 uur. Entree € 6,50 

ANNE FEENSTRA BAND 

Muziek van elektrische piano, gitaar en trommeldrum door drie enthousiaste mannen van het 

Bildt.  Nederlandstalige liedjes van o.a. Boudewijn de Groot en Bram Vermeulen. Tevens 

zelfgeschreven liedjes.  

 

8 februari van 15.00 – 17.00 uur . Entree € 6,50 

MANITO en CLAUDIA 

Muzikaal verfijnd duo. Zingen zeer in het gehoor liggende gevoelige sfeervolle liedjes. 

Claudia begeleidt zichzelf op een Paraguayaanse harp. Manito bespeelt de gitaar.  

 

16 februari van 15.00 – 17.00 uur. Entree € 6,50 

FRISIA CANTAT STIENS 

Gemengd koor uit Stiens met 30 zangers/zangeressen. 

Zingen zowel populaire liederen. van o.a Ramses Shaffy en John Denver als ook klassiek.   

Ze zingen Fries, Israëlisch, Engels en Nederlands met begeleiding van een pianist. 

Het geheel staat onder leiding fan Jeanine Kramer 

 

 

V  s  g v       PVB g hou    o     s  g 14 j  u    2014    ’t    t u  t  B   tsu . 

Onze presidente voor deze avond Geertje Algra kon 28 dames en onze gast Ds. Kroon uit 

Garijp welkom heten en wenste ons tevens nog een goed en gezond 2014. 

Geertje gaat ons voor in gebed en leest daarna uit de Bijbel Markus 10: 13-16. 

De meditatie heeft als titel : Kinderen en geloof. Ze leest nog een gedicht: Wees als de 

kinderen. We zingen hierop Lied 432:1,2 Wat God doet dat is welgedaan, zijn wil is wijs en 

heilig.  

De notulen van de vergadering van  november worden voorgelezen. Dan volgen de 

huishoudelijke mededelingen. Na een gezellig rondje koffie krijgt Ds. Kroon het woord om 

ons iets te vertellen over zijn hobby: Kinderbijbels. 

Hij leest allereerst een persoonlijke ontboezeming, een verhaal over hoe het vroeger thuis 

ging met Bijbellezen, Bijbel op vaste plek op de schoorsteenmantel, 3x daags werd er een 

hoofdstuk gelezen met de prachtige voorleesstem van vader. Dit is zoals Jan Wolkers het thuis 

heeft beleefd. 

Dan iets over de geschiedenis van de kinderbijbel. Nederland is het land waar de meeste 

kinderbijbels worden geschreven en uitgegeven. Vanaf de jaren ’70 zo’n 300 Bijbels. 



Wat is een kinderbijbel precies? Geschreven in een anderen taal, de plaatjes en de topverhalen 

uit de Bijbel dat zijn de belangrijkste kenmerken.  

De 20
ste

 eeuw begint de gouden eeuw van de kinderbijbels. 

Met schrijvers als W.G. v.d. Hulst en Anne de Vries en Ulbe van Houten met de Hillige 

hystoarje. Nog later Karel Eyckman en Nico ter Linde. Heel vaak is het nu in gezinnen nog de 

enige Bijbel waaruit gelezen wordt, en je kunt tegenwoordig te kust en te keur wat betreft 

kinderbijbels, zelfs digitaal. En zo door het oog te raken weet je het hart te raken. 

Geertje bedankt Ds. Kroon voor de interessante en mooie lezing. 

Ze sluit de vergadering af met: Gebed voor mijn kinderen en wenst ons wel thuis en tot 11 

februari a.s. dan hebben we jaarvergadering. Onze gast is dan Louiza Saitova uit Woudsend. 

Muzikale lezing, vluchtverhaal en leven in Nederland. 

 

 
VRIJWILLIGERSCENTRALE  

Jaarlijks vindt in mei/ juni de anjercollecte plaats in Menameradiel. 

Vrijwilligers van culturele verenigingen collecteren voor het Prins Bernhard Cultuurfonds en 

zamelen daarmee tegelijk geld in voor de eigen vereniging. 

Voor 2014 IS DE VRIJWILLIGERSCENTRALE op zoek naar een vrijwillige 

 

COORDINATOR ANJERCOLLECTE 

 

Van de coördinator wordt verwacht dat hij/zij:  

- de contacten onderhoudt met het Sint Bernard Cultuurfonds 

- De contacten onderhoudt met de deelnemende verenigingen 

- de administratie en de correspondentie  rondom de collecte voert en zorgt voor een 

goede afhandeling richting het fonds en de deelnemende verenigingen  

De coördinatie van de anjercollecte kan gedaan worden vanuit de eigen woning of vanuit de 

vrijwilligerscentrale. 

Indien u belangstelling heeft kunt u contact opnemen met de vrijwilligerscentrale via 

telefoonnummer 0518-462363 of via e-mail vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl. 

 

NLDOET op 21 en 22 maart 

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart is NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland, in 

volle gang. Lijkt het u leuk om eenmalig vrijwillig te helpen bij een klus bij u in de buurt? 

Kijk dan opwww.NLdoet.nl en zoek een klus in uw eigen gemeente. Bellen met de 

Vrijwilligerscentrale kan ook: 0518-462363. We vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn!  

 

http://www.nldoet.nl/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=511788468939361&set=a.297013980416812.71302.292708634180680&type=1&relevant_count=1


Uitnodiging WMO platform Menameradiel 

Het WMO platform Menameradiel organiseert een bijeenkomst waarbij belangstellenden zeer 

welkom zijn. Op donderdag 13 maart om 13.30 uur gaat drs.  Nicole de Bruijn, 

beleidsmedewerker van woningstichting Noordwest  Friesland, vertellen over hun rol en  

bijdrage aan het kunnen (blijven) wonen  in onze dorpen. Huisvesting is van groot belang 

voor ons welbevinden. Voor mensen met lichte of zwaardere beperkingen zijn aanpassingen 

nodig om zo lang mogelijk zelfstandig in eigen omgeving te kunnen blijven wonen. Aan 

welke huizen is op dit moment en later in de tijd behoefte en zijn die beschikbaar en 

betaalbaar? Wonen en zorg worden gescheiden, dat betekent dat cliënten in een zorginstelling 

zelf gaan betalen voor het wonen. Woningcorporaties zijn de grootste verhuurders als de 

zorginstelling zelf de gebouwen niet in eigendom heeft. De woonkeuze wordt daardoor groter 

maar wat zijn de ervaringen in de praktijk?  

Wellicht hebt u nog andere vragen die u zou willen stellen. Daarvoor is vast gelegenheid op 

donderdag de 13
de

 maart om 13.30 uur in het gemeentehuis van Menaam.  Bij de receptie 

weten ze waar u moet zijn. U bent van harte welkom! 

Namens het WMO platform 

Etty Algra-Sietsma 

0517-231826 of algrasie@planet.nl  

 

 

Piipskoft sjocht kânsen yn gearwurking MFC  

Yn “Op ‘e Roaster” fan desimber hawwe jo lêze kinnen dat in oantal ferienings yn Berltsum 

de hannen yn ien slein hat om te kommen ta in MFC (multi fuctioneel centrum). Ien fan dizze 

ferienings is jeugdsoos It Piipskoft. Oanslútend oan de jûn wêrop de hantekenings setten 

binne ha ik noch in petear hân mei Jurjen Kuikman, bestjoerslid fan It Piipskoft. 

Wêrom slút It Piipskoft oan by dit initiatief? It Piipskoft is ûnderbrocht yn in pan yn ‘e 

Buorren en heart ta ien fan de âldste plakjes fan Berltsum. Wy moatte as frijwilligers folle tiid 

stekke yn it ûnderhâld fan it pan. Dit betsjut dat ús enerzjy yn stiennen stutsen wurd yn pleats 

fan yn it organisearjen fan aktiviteiten foar jongeren. Derneist kinne de kosten yn in MFC 

dielt wurde oer mear brûkers omdat der effisjinter gebrûk makke wurd fan ‘e romte.  er is 

dus sprake fan in win/win situaasje. 

 erneist hat it Piipskoft in eigen plak foar de jeugd yn ‘e gemienskip fan Berltsum 

ôfdwongen. Hjirmei slúte wy oan by de oare jeugdferienings. Wy fersterkje elkoar. Wêr as 

jongeren by elkoar komme ûntsteane nije kânsen. 

 at It Piipskoft syn besteansrjocht bewezen hat mei dúdlik wêze. In grut oantal fan’e jongeren 

dogge earst erfaring op mei it útgean om langsamerhand te groeien ta bestjoerslid om It 

Piipskoft bestjoerlik geande te hâlden. Dizze jongeren fine we nei de piipskofttiid wer werom 

yn’e bestjoeren fan oare ferienings. It Piipskoft is dan ek de bakermat fan bestjoerlike talinten.  

Jurjen  jout oan dat de stiftingsstruktuur fan it Piipskoft bestean bliuwt. We hoege allinnich 

mar ferhúskaarten te ferstjoeren. De selsstannige status moat oerein bliuwe en fan dêrút 

aktiviteiteiten foar de jeugd betinke. Hjirtroch ûntstiet kreativiteit. Alternativen betinke en 

safolle mooglik gearwurkje mei de jeugd dy’t harren eigen plakje hjir en dêr yn’e keten 

hawwe. Ek de gemeente hat stadich oan mear oandacht foar dizze lêste groep. It betekenet 

foar us gearwurkje en kânsen benutte. 

Sa kinne jo it gearwurkjen om te kommen ta in MFC ek besjen. We binne der yn slagge om 

yn seis moanne in kompleet plan op tafel te lizzen.  it biedt fertrouwen yn ‘e takomst omdat 

alle dielnimmers hjir bysûnder konstruktyf yn stean, wêrby begryp is foar de hjoeddeistige 

eigen ûnderkommens en it gearwurkjen. Gearwurkjen kriget in nije kâns. Natuerlik komme 

der diskusjes oer útfoeringssaken. Mar we hawwe ien doel en wurkje meielkoar nei ien stip 

oan de hoarizon. Sa hat it bestjoer fan It Piipskoft meielkoar de kar makke en binne se 

mailto:algrasie@planet.nl


enthousiast. Dit wolle se graach oerbringe oan de ynwenners fan Berltsum. Wêr as jongeren 

by elkoar komme ûntstean nije útdagingen foar moaie dingen. Dizze kânsen moatte we 

benutte. Meielkoar oplûke jout foar elkenien kânsen en mooglikheden.  

It Piipskoft giet mei it MFC werom nei it plak wêr as it yn 1979 begûn is. 

 

 

Ho  ‘t     uo    tusk           gs   ko   by t 

Yn ‘e gearkomste fan 7 jannewaris hat de gemeenterie besletten om it inisjatyf fan ‘e 

tennisklub en keatsferiening finansjeel te stypjen mei in subsydzje fan mear as 40.000 euro. 

Dêrby hiene se in plomke foar de gearwurking fan de berltsumer sportferienings om it 

doarpsplein hinne. Oanlieding foar de subsydzjeoanfraach wie it inisjatyf om te kommen ta in 

nij ûnderkommen fan ‘e tennisklub. Nei oanlieding fan de behanneling yn de rie haw ik in 

petear hân mei de beide foarsitters fan de keatsferiening en de tennisklub. De ynstek wie as 

earste de fraach wêrom ‘t de tennisklub by eardere nijbou troch de keatsferiening net 

oansletten hat. Foarsitter Erik Brouwer fan ‘e tennisklub beskriuwt it sa.  

Wy hiene gjin jild foar nijbou op it momint dat de keatsferiening bouwe woe. Derneist wie de 

gedachte om de besteande húsfesting te ferbouwen. Ek wiene der bêst wol in oantal 

tûkelteammen dy’t er ta lieden dat it earder nea ta in goeie gearwurking kommen is.  

Mar litte we alles even op in rychje sette. De tennisklub hat no de beskikking oer in houten 

gebou. Dat gebou hat yn it ferline tsjinst dien as needlokaal foar de skoalle yn Marsum. Sa as 

de namme al seit, it binne geboutsjes dy’t feitlik bedoeld binne foar tydlike húsfesting. It 

gebou hat syn wearde mear as opbrocht, mar is no sichtber oan ‘e ein.  e kosten foar it 

renovearjen sille sa heech wêze dat de fraach komt as dat wol ferantwurde is.  

Yn 2006 hat de keatsferiening in nij clubgebou krigen. Foarsitter Johannes Siegersma: “Troch 

de âlde situaasje krigen we in ûnhâldbere situaasje sûnder ferantwurde klaairomte, en de 

kantine fan ‘e fuotballerij hiene we nedich foar de pisserij. Ek de catering moast út de 

fuotbalkantine wei komme.  erneist wie it getôch mei wetter in grutte griemerij.” 

 e nijbou fan ‘e keatsferiening hie destiids eins wat fierder nei achteren moatten. Dat wie doe 

net mooglik omdat de tennisklub oare plannen hie fanwegen it ferlingjen fan ‘e tennisbanen 

en de oanlis fan in lytse tennisbaan. 

 oe’t in pear jier letter de keatsferiening op ’e nij bouwe woe mei in berging en 

keukenútbreiding, is er op ’e nij in baltsje opgoaid by de tennisklub om te kommen ta in 

mienskiplike berging. Mei in lytse ynvestearring hiene hjir mooglikheden lein. Dizze kâns 

waard ek net oanpakt. It âlde hokje fan ‘e tennisklub stiet no noch efter ús nije berging. Yn 

2010 is de nije útwreiding foar de keatsferiening realisearre. 

As aktive feriening woene de keatsers ek oanslute by in ûntwikkeling dy’t yn keatslân oer de 

hiele wrâld geande is. It keatsen mei gebrûk fan in keatsmuorre. Mar in muorre kin sawol by 

tennisjen as by keatsen brûkt wurde.  us op ‘e nij oerlis tusken de beide ferienings. Yn 2012 

it hiele gebeuren op ‘e nij ûnder eagen sjoen. It âlde houten ûnderkommen opknappe soe yn 

dat gefal hast likefolle enerzjy kostje as nijbou. Oerlis mei de gemeente makke dúdlik dat ek 

sy de miening dielden en in ynvestearring yn it âlde gebou net ferantwurde fûn. Hjirmei lei er 

in ferantwurding by de tennissers om dochs op ‘e nij gearwurking te sykjen mei de buorlju, sis 

mar keatsferiening. Nei de eardere ûnderfinings wêrby ‘t de keatsferiening hieltyd “nee” op it 

boardsje krige hie, wiene sy dizze kear ôfhâldender. Troch de objektive ynset fan ‘e foarsitters 

om it dizze kear ta in goed risseltaat te bringen, hawwe bestjoer en leden fan beide ferienings 

ynstimd om it plan dochs op te pakken. As earste lei der dan it plan foar de keatsmuorre, dy ’t 

no ynpast waard yn ‘e oanlis fan in lytse tennisbaan en in tenniskoai.  

Engele Bouma is as ûntwerper fan it keatsgebou frege om in oantal sketsen te meitsjen en 

dêrby beide ûnderkommens ta ien passend gehiel te meitsjen. Dat waard foarlein oan de 

gemeente.  ernei kaam troch ûnhandich meneuveljen troch de foarsitter fan ‘e tennisklub en 



eardere ûnderfinings tusken de beide ferienings it spul sawat ta stilstân. Dizze saak waard 

goed útpraat en hat de basis west foar foar in hiele goede fierdere gearwurking. 

Beide foarsitters binne no entûsjast en sjogge út nei de earste stappen dy’t no sichtber wurde. 

 e skeppe kin yn ‘e grûn en dêrmei romte meitsje foar de nijbou. 

As earste sil de TeKa-muorre sichtber wêze.  Dizze fiif meter hege moarre is 

multifunksjoneel. In keatsmuorre is oars meastal L-foarmig mar is no T-foarmig. It kin sels 

foar hiele oare mooglikheden brûkt wurde. Tink dêrby oan oare iepen loft aktiviteiten mei 

toaniel en film. 

 e nijbou foar de tennisklub biedt no ek oan de keatsferiening de mooglikheid om yn ‘e 

winter by it keatsfjild aktiviteiten op te pakken. Oant no ta hiene se as simmersport gjin 

ferwaarming yn it keatsgebou nedich. Dat komt wol yn it diel fan ‘e tennissers. It wurdt no ien 

gehiel, mei alle kânsen en mooglikheden. 

 e nijbou lit gjin dûsmooglikheden sjen, werom net? Yn’e praktyk blykt dat der eins allinnich 

mar gebrûk fan makke wurdt by in pear grutte wedstriden. Dêrfoar meitsje we dan gebrûk fan  

‘e klaaikeamers fan ‘e fuotbalferiening.  êrby komt de gearwurking op sportpark Berltsum 

dan ek wer gehiel ta útdrukking.  e kaai leit no by de frijwilligers dy ’t yn goede gearwurking 

dit jier wat moais foar Berltsum realisearje kinne op in prachtich plakje.  

 e beide foarsitters sprekke harren wurdearring út foar de ynstânsjes dy ’t troch de wei fan 

subsydzje dit mooglik meitsje, t.w. Gemeente Menameradiel, Plattelansprojekten Noardwest 

Fryslan, Wonen Noordwest Friesland, Fonds Stichting Bolsward-Dronrijp 1993, Oranje 

Fonds, Rabo Bank en Stichting Herbert Duintjer Fonds.  

 

 

Nederlands Comité Wereldgebedsdag 

De jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag wordt 

gehouden op zondag 9 maart   

om 19.30 uur in de Doopsgezinde kerk. Deze viering is 

voorbereid door vrouwen uit Egypte.  

Het thema voor de viering is: bron van Leven. 

Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen 

Amerikaanse vrouwen op tot een  

gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een 

wereldwijde dag van gebed waaraan door 170 landen 

wordt deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland 

deze internationale dag gevierd. Dat is dit jaar voor de 85
ste

 

keer. Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te 

brengen, wordt geld voor diverse doelen in Egypte ingezameld.  

Het Nederlands Comité Wereldgebedsdag heeft gekozen voor de volgende projecten:  

Ziekenhuis in El-Kanatir (op een uur rijden van Cairo).  

Het ziekenhuis is opgezet door de Evangelisch-Koptische kerk, maar er wordt geen 

onderscheid gemaakt naar religie. De personeelskosten zijn minimaal: de medewerkers in het 

ziekenhuis werken gratis in hun vrije tijd. De patiënten die betalen kunnen, betalen en wie dat 

niet kan, krijgt gereduceerde of gratis zorg.  

Er is geen steun van de Egyptische staat.  

Stichting Teje (omgeving Cairo)  

De stichting verzorgt de voedselverstrekking aan daklozen en wezen in de sloppenwijken en 

heeft een kliniek voor gezondheidszorg voor baby´s van tienermoeders in de wijk Haram 

opgezet. De stichting heeft een Nederlandse leiding.  

Stichting St. Paulus (omgeving Beni Khalil)  

De stichting zorgt voor onderwijs, een crèche, een kleuterschool, een bejaardenhuis en  



gehandicaptenzorg onder christenen en moslims.  

Het project is opgezet door de Oud-Katholieke Kerk.  

Op www.wereldgebedsdag.nl staat meer informatie te lezen over de gekozen projecten en het 

Nederlands Comité Wereldgebedsdag.  

We hopen u graag te kunnen ontmoeten op zondag 9 maart. 

Het plaatselijke comité 

 

 

 

Nieuws van de Fûgelsang 

Open kijkdag CBS De Fûgelsang   

Op woensdag 19 maart a.s.is er een Open kijkdag op basisschool De Fûgelsang, met als 

motto: 

Dé school waar elk kind telt! 

Vanaf 9.00 uur tot 10.00 uur en van 10.30 uur tot 12.00 uur zijn alle aanstaande ouders maar 

ook de huidige ouders, pakes en beppes en andere belangstellenden van harte welkom om op 

school te komen kijken hoe aan het onderwijs anno 2014 vorm wordt gegeven. 

Alle deuren staan open zodat u rustig een kruk kunt pakken om even in de klas erbij te komen 

zitten, te  kijken, sfeertje te proeven en antwoord te krijgen op vragen zoals ‘hoe werkt zo’n 

digitaal schoolbord, welke leerstof wordt er gebruikt en hoe is de interactie tussen leerkracht 

en leerlingen’? 

Voor nieuwe ouders is het natuurlijk belangrijk om te weten of de Christelijke basisschool De 

Fûgelsang mogelijk een geschikte school is voor hun kind(eren). 

De activiteitencommissie zorgt voor koffie en thee en eventuele vragen kunt u aan de directie 

stellen. De leerkrachten zijn natuurlijk druk met de kinderen en het lesgeven. 

U vindt de school in het nieuwe gebouw De Fourútgong aan de ds. E. v. Heslingastraat 1 te 

Berlikum. 

Van harte welkom! 

 

 

 

 

Op excursie 

Op donderdag 6 februari zijn we met groep 5 van basisschool de Fûgelsang op excursie 

geweest naar bouwbedrijf Lont.  

We werden hier vriendelijk onthaald door de directeur en zijn secretaresse! 

De kinderen werden na het welkomstwoord in twee groepen verdeeld. Eén groep bekeek een 

presentatie over het bouwbedrijf en daarna werd een rondleiding gegeven. De kinderen 

mochten alles bekijken, van receptie tot de kantoren. De kinderen stonden er versteld van dat 

alles op de computer getekend en uitgerekend werd en niet met de hand.  

Sommige kinderen mochten zelfs op de heftruck zitten! 

De tweede groep ging met twee mensen van het bedrijf een hart van hout timmeren en 

versieren. Dit thema hadden ze gekozen in het kader van Valentijnsdag. De kinderen waren 

enthousiast aan het werk! Na ruim een half uur wisselden de kinderen. 

De afsluiting was gezamenlijk in de vergaderzaal.  

Het was een geslaagde middag, de kinderen vonden het een leuk bedrijf en een fantastische 

excursie! 



 
 “Kinderen van groep 6 ondervinden hoe het werkt bij Bouwbedrijf Lont.” 
 

Leren schaatsen op school 

Vanaf januari heeft groep vijf van de Fûgelsang schaatsles gekregen. Dankzij de hulp van een 

aantal ouders konden we vijf dinsdagmiddagen naar de ijshal in Leeuwarden. Sommige 

kinderen konden al aardig goed schaatsen, anderen hadden nog wat meer les nodig. Daarom 

werden de kinderen opgesplitst in twee groepen. Tijdens de lessen leerden de ze verschillende 

vaardigheden: laag schaatsen, goed door de bochten schaatsen en natuurlijk remmen.  

Vier lessen lang konden de kinderen onder begeleiding goed oefenen. De vijfde les was een 

elfstedentocht. De kinderen kregen een stempelkaart en moesten rondjes rijden, door een 

tunnel en langs de stempelposten.  

Sommige kinderen waren bij de eerste les nog heel voorzichtig, maar tijdens de elfstedentocht 

schaatsten ze vol zelfvertrouwen hun rondes.  

De kinderen vinden het jammer dat de wekelijkse trip naar de ijshal er op zit. Ze hebben veel 

geleerd en volop genoten. Kortom: het was een groot succes.  

 

 
“Geen winter, maar wel schaatsen voor kinderen groep 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stichting de Grusert Documentatiecentrum & Historisch Archief Berltsum 

Het komt nogal eens voor dat opruimacties leiden tot het weggooien van oude foto’s. 

Men denkt dan ‘Och, wie heeft er nou wat aan?’ of ‘ e kinderen en kleinkinderen geven er 

toch niks om’.  at is dan erg jammer voor het nageslacht. Er zijn heel wat mensen in 

Berltsum bezig met de historie van Berltsum en die zouden heel graag zien dat oude foto’s en 

krantenknipsels  bewaard blijven. Dus bent u thuis aan het opruimen en komt u iets geschikts 

tegen gooi het niet weg. Ook zouden wij het erg op prijs stellen dit van u te mogen ontvangen. 

Deze keer een foto waarop kinderen staan waarvan we de namen niet weten. De kinderen 

dragen elk een Palmpasenstok. Weet u wie het zijn? Graag uw reactie naar mevrouw Froukje 

Weijer, tel. 461372 of u kunt ook gerust een keer langs komen. Elke donderdagavond vanaf 

19.30 uur is het Documentatiecentrum in de Vermaningstrjitte geopend en u bent daar van 

harte welkom. 

 
“Wie weet wie deze kinderen zijn?”  

 

 

 

  Zo gco b   t   ‘I t  zo g’ o  b s t . 
De Protestantse Christelijke Ouderen Bond ( PCOB) ôfd.Menameradiel hie op     

moandeitemiddei 20 jannewaris yn “de Molewjuk” te Bigummole har jiergearkomste.  

 Neidat de gebrûklike aginda ôfwurke is, mei dizze kear ek de jierferslagen fan skriuwster en 

ponghâlder, is it tiid foar ús gasten fan dizze middei mei in presintaasje fan 

“ Zo gco b   t   I t  zo g” út F  w  t.  

Mefr. Loes Brouwer fertelT dat  ± 50 jier lyn fanút de diaconiën fan de tsjerken om Ljouwert 

hinne, de earste foarm fan ”gesinsfersoarging” ûntstien is. Letter waard dat “Stichting 

Hallum” en no is it Zorgcombinatie “Interzorg”. 

Der wurdt noch altiid wurke fanút de kristelike libbensoertsjûging. 

Mei behelp fan de ‘beamer’ krije wy in oersicht fan wat ‘Interzorg’ te bieden hat. 

 Globaal binne dat: soarchferliening, maatskiplik wurk, wensoarchsintrum en 

waarmitenfersoarging. 

Oan de hân fan inkele foarbylden leit se út wannear’t men foar soarch yn oanmerking komme 

kin.  er is in grutte fraach nei soarch en no’t de oerheid har hieltiid mear weromlûkt,                                                                                                             

kin dêroan net altiid foldien wurde en wurdt der in berop dien op de famylje of 

mantelsoargers. 

Mefr. Sannie van Zwanenburg is coördinerend ferpleechkundige, sy fertelt ek oer har wurk en 

oer de ferskate ynstânsjes wêr’t sy mei te meitsjen krijt, û.o. ek wat de finânsjes oangiet. Der 

wurdt faaks in eigen bijdrage fan de kliïnten frege. 

De AWBZ feroaret  en de WMO giet hielendal nei de gemeenten. 

De definityve kabinetsplannen geane per 2015 yn,  2014 is in oergongsjier. 

 an krijt kok Frans Nicolai it wurd. Hy is it haad fan de ôfdieling “waarmitenservice”. 



Fan’e middei hat hy ek noch in kok en in oantal meiwurkers meinommen. Yn Ferwert meitsje 

se alle iten fan farske produkten en it kin foar de leeftiid fan 0- 100 jier. Mei alle diëten kin 

men rekken hâlde. 

 e mielen binne ‘koelvers’ en dêrom lang hâldber. Se ha in frij grutte kapasiteit, dizze 

moandei ha se 2500 mielen makke. Bliuwt dêr iten oer, dan giet dat nei it Leger des Heils of 

in ynrinhûs foar dakleazen 

Op de útnoeging stie dat wy wat iten priuwe soenen. No, dat binne wy gewaar wurden! Wy 

krigen net in lyts hapke, mar in folslein miel, besteande út: stampot soerkoal, hutspot, haché 

en appeltsjes. Hoewol’t wat op in ûnferwachte  tiid wie, smakke it eltsenien tige goed. 

 êr binne ek noch in oantal folders útdield, û.o. foar it oanmelden foar in “ledenpas” of foar 

“3 miel iten foar €10.=” om it ris te prebearjen.  êr komme in hiel soad posityve reaksjes op. 

De foarsitter betanket de meiwurkers fan “Interzorg” foar de benammen foar âlderen sa 

nedige  ynformaasje. 

Op 18 febrewaris om 14.00 oere is dêr yn gearwurking mei St. ‘Middelsee’en de ANBO in 

gearkomste yn  de “Black Horse”yn Menaam mei as sprekker: Notaris S. G.v.d. Hem út 

Jorwert oer it “Erfrjocht”.  

De earstkommende PCOB ledegearkomste is op 17 maart. Dan komt ds. H. Poot fan 

‘Christenen voor Israël’.   

A.S.-J.                                                                                  

      

 

 

 

ANBO-Menameradiel 

Zaterdag de 25
ste

 januari kwamen bijna 40 leden bijeen voor de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel en 

het etentje.  Voorzitter Jan Kuipers wenste ieder een goed en vooral een gezond 2014 toe. Hij 

blikte nog even kort terug op het afgelopen jaar en stond daarnaast stil bij de veranderingen 

die dit jaar met name in de zorg gaan plaatsvinden. Ieder moet alert blijven om de zorg waar 

hij of zij recht op heeft, ook te krijgen. Na deze korte inleiding kon het glas geheven worden 

en daarna kwam de soep op tafel.  

Het buffet bestond uit pasta, zuurkool-  en boerenkoolstamppot met worst, spekjes en 

speklapjes. Er werd smakelijk van gegeten en er was meer dan genoeg voor iedereen. Tot slot 

kreeg elk nog een lekkere coupe ijs. 

 
“Het nieuwe jaar zet met buffet goed in voor de ouderen van de ANBO” 
 

 

 

 



De volgende bijeenkomst is op 18 februari a.s. Notaris Van der hem vertelt dan over 

“Erfrecht” en gaat in op vragen die hem aangereikt zijn en daar gesteld worden.  eze middag 

wordt georganiseerd door Welzijn Middelsee, PCOB en ANBO Menameradiel. 

Op 14 mei a.s. organiseert ANBO Menameradiel een boottocht. Er zijn nog enkele 

plaatsen beschikbaar. Informatie bij Durk Fopma 058-2531928. 

Tenslotte nog even noteren: 1 maart “ yk t och  usyk”, s   o   orkest en 10 april de 

jaarvergadering. 

ANBO Menameradiel 

www.anbo.nl/afdelingen/menameradiel 

 

 

 

Kofjemoarn  Berltsum 

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

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

10.00 – 11.30 uur in Berltsum.   e kosten hiervoor zijn € 1,50  per persoon. 

Tijdens de kofjemoarn is het de bedoeling dat er zo nu en dan een gastspreker langs komt of 

dat er een activiteit wordt gedaan. Tussendoor is er volop tijd om even met uw buurvrouw of 

buurman te praten. 

De eerst volgende  keer zal zijn op , woensdag 26 februari 2014. 

Als gastspreker zal dan een afgevaardigde van de vogelwacht aanwezig zijn om iets te 

vertellen over de vogelwacht in Berltsum en omgeving. 

Wat doet de vogelwacht zoal en wat kunnen we van de vogelwacht verwachten.  ? 

Kofjemoarn  :   Woensdag  26 februari  

Tijd   :   Aanvang  10.00  uur. 

Plaats  :   Groene Kruis gebouw 

Kosten  :   € 1.50  per persoon  

Voor meer informatie/ideeën 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 )  

Sieta Kuipers. 

Ouderenwerker Menameradiel 

 

 

 

Zevende editie playbackshow Berltsumer voetbaljeugd groot succes  

In de heerlijke sfeervolle ambiance van Sans Souci vond afgelopen vrijdag 7 februari alweer 

de zevende jaargang van de playbackshow voor de Berltsumer voetbaljeugd plaats. Zeven 

wordt al vaak gezien als een geluksnummer en gezien de prachtige acts, het enthousiasme en 

de grote toeloop van ouders, pakes en beppes en andere belangstellenden deed dit getal zijn 

reputatie alle eer aan. De playbackshow blijft dan ook een formule die nog steeds staat als een 

huis en rustig verlengd kan worden tot in lengte van dagen! Op deze avond maar liefst negen 

acts, en zonder uitzondering uitgevoerd met een flinke portie passie, vernuftige choreografie 

en sublieme verkleedpartijen. Kortom aan inzet en overgave geen gebrek op deze nu al 

historische avond! Onder het toeziend oog van een deskundige jury mocht ten langen leste 

bepaald worden wie van de jeugdteams zou gaan strijken met die welhaast Olympische roem. 

En hoewel de Olympische uitgangsgedachte van de grondlegger van de Olympische Spelen 

Pierre de Coubertin ook hier schijnbaar hoogtij vierde, waarbij meedoen belangrijker wordt 

geacht dan winnen, kwam het competitie element toch weer bovendrijven. En hoe kan dat ook 

anders in een voetbalcultuur. Uiteindelijk blijft centraal staan wie uiteindelijk de winst mee 

http://www.anbo.nl/afdelingen/menameradiel
mailto:s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl


naar huis kan nemen. Dit alles even als voorbeschouwing op deze zinderende avond die in een 

uitstekend voetbalsfeertje zou gaan verlopen! Het thema Boy of Girlband, of zelfs een 

combinatie daarvan, was uitstekend gekozen en zorgde voor een grote diversiteit van acts. 

Daar waren ondermeer van de allerjongsten, de zogenoemde “Kaboutertjes”, de AVICI act 

dat werd uitgevoerd met een bravoure van ongekende allure. Ook the Spicegirls, The Jackson 

Five, Hot Chelle Rae en “Vuur en Vlam” van respectievelijk de E3, E4, F1 en de F2 tilden de 

avond naar een ongekend niveau! 

 

 
”Voetbaljeugd    t z ch v   z j  b st  k  t   z   ” 
 

 

 Voor de jury dan ook een bijna onmogelijke opgaven om een uiteindelijke winnaar aan te 

wijzen. De uitermate professioneel geschoolde jury bestaande uit de gelouterde Aart de 

Zeeuw en de nog jonge “spring in het veld”, Marije Vaas moesten bijna tot een radslag en 

dubbele flik-flak worden gedwongen om hun  uiteindelijke keuze te kunnen bepalen in een 

bloedstollend Olympisch overleg! Gelukkig droeg de enthousiaste en zeer bevlogen 

spreekstalmeester Jacob Tiemersma een steentje bij in de jurering om maar geen enkel detail 

van alle uitvoeringen te missen. Want waar films zoals “The Police Academy” en “Rocky” na 

vele vervolgen verzanden in voornamelijk goede bedoelingen en uiteindelijk prutswerk, daar 

was deze Playback show editie van een ongekend niveau! Dit  zoals eerder gememoreerd qua 

uitstraling, uitdossing en choreografie. Hiervoor alvast hulde en dank aan de organisatie door 

de Jeugdcommissie die traditiegetrouw de openingsact verzorgde! En dan eindelijk naar de 

einduitslag waarbij jury voorzitter Aart de 

Zeeuw al fijntjes aangaf dat dit een bijna 

onmogelijke klus was en het spreekwoord 

“met de handen in zijn haar zitten” hierbij 

goed van toepassing was. Op de derde stek 

de Meisjes D-Pupillen die naast deze 

ereplaats ook nog eens samen met hun 

leidsters Marleen Tuinenga en Judith van 

Dokkumburg gehuldigd werden voor hun 

najaar kampioenschap. Dubbel feest dus! De 

tweede plek voor de E1 die met een mix 

vertolking van “The Jacksons”en “The Spice 

Girls” zowel in kleding als uitvoering een geweldige act wisten neer te zetten. Maar toch kan 

er vanzelfsprekend maar een de winnaar zijn, zoals in zo vele wedstrijden, en waren het 

uiteindelijk de talenten van de F3 die een geweldig optreden verzorgden. Maar liefst drie 

nummers waren samengevoegd tot een fantastische en bijna avondvullende show! 

Achtereenvolgens Nick en Simon, K3 en in een klinkende finale het SCB lied maakte deze 



uitverkiezing meer dan waar. En zo kwam er weer een einde aan een veelbewogen avond 

waar nog lang over na gesproken zal worden. Ouders en andere belangstellenden konden na 

afloop nog naar hartenlust evalueren over het verloop van deze topavond en nagenieten van 

deze pre-Olympische avond! Het is zelfs maar de vraag of de Olympische Spelen deze 

jaargang uiteindelijk aan de verwachtingen zal voldoen die door de playbackshow telkenmale 

wordt waargemaakt!                                                                                                                      

 
 

 

 

 

 

Het jaarlijkse schoolzaalvoetbaltoernooi in Franeker 

Zowel de jongens alsook de meisjes van OBS Lyts Libben doen vaak mee met dit jaarlijks 

terugkerend toernooi. Vorig jaar haalden de jongens de volgende ronde door kampioen te 

worden en dat was nu ook weer de bedoeling.  

Het meisjesteam, bestaande uit: Tessa, Marit, Marije P, Marije  , Lysbert, Roos, Isa, deed het 

heel goed. Ze wonnen twee van de vier wedstrijden en speelden goed samen. Het lukte niet 

altijd vanwege de enigszins ontbrekende techniek, maar de intentie was er zeker. Tessa en 

Marit scoorden beide twee doelpunten en werden dus gezamenlijk de topscorers. Het sociale 

aspect deze middag vierde hoogtij, bemoedigende woorden en complimenten werden 

uitgedeeld. 

Bij het jongensteam hebben we geloot omdat we anders een team van 12 personen zouden 

hebben, terwijl er maar vijf in het veld kunnen staan. Er zullen dus kinderen teleurgesteld zijn 

maar iedereen vond dit vooraf de eerlijkste manier. Het jongensteam bestond uit: Jeffrey, 

Robert, Wessel, Jurgen, Thomas, Lennart, Lucas, Patrick, en bij hen ging het net even anders. 

Ze verloren meteen de eerste wedstrijd met dikke cijfers en waren duidelijk teleurgesteld. 

Heel vervelend was het voor Thomas, hij viel uit door een blessure opgelopen door een 

vervelende tegenstander, aldus Thomas. Ook de andere wedstrijden werden dik verloren. Nu 

kunnen we gaan kijken en praten over alles wat er mis ging, maar het kan ook anders. In de 

eerste wedstrijd zagen meester Sytze en ondergetekende een prachtige combinatie, het leek 

wel op Barcelona met hun tikkie takkie voetbal. Het was maar 1 keer dat we dit hebben 

gezien maar het was hogeschoolvoetbal! Onze keeper(s) deden geweldige reddingen, terwijl  

het voor Jurgen een hele tijd geleden was dat hij op doel had gestaan. Ook Thomas en onze 

nieuwe “aanwinst” Patrick keepten goed. Omgaan met verlies is ook een kunst en dat 

beheersten  onze kinderen op en top. Natuurlijk waren ze teleurgesteld, maar er werd geen 

negatief woord gerept over een ander. Als trainer wil je iedereen evenveel laten spelen, en dit 

leverde een paar interessante momenten op.  

Zo ook in de kleedkamer toen dit door de trainer werd verteld.  e jongens snapten het en 

gingen weer met frisse moed er tegenaan. Onze topscorer van de dag werd Lennart, 1 



doelpunt, maar wel tegen een heel sterke en goede keeper. Tot slot nog een opmerkelijke 

wissel. Een van de kinderen kwam bij de bank en vroeg met spoed om gewisseld te worden. 

Niet dat hij moe was of geblesseerd, maar hij was boos. En als ik boos ben doe ik rare dingen 

(wie niet) en dat lijkt me beter van niet. Geweldige zelfkennis, en natuurlijk werd de wissel 

gehonoreerd. 

Goed gespeeld jongens en meisjes van OBS Lyts Libben! 

We zijn trots op jullie.        

 e coaches  

 

 

 

 

 
 

Collecteweek Hersenstichting gaat van start 

Op 27 januari a.s. gaan in heel Nederland 14.000 enthousiaste collectanten op pad om geld in 

te zamelen voor mensen met een hersenaandoening. Een op de vier Nederlanders wordt in z’n 

leven getroffen door een hersenziekte zoals beroerte, depressie, dementie, parkinson of een 

hersentumor. Ook jonge kinderen blijven niet gespaard van hersenziekten. Nog steeds 

ontbreekt de kennis om deze hersenaandoeningen beter behandelbaar en geneesbaar te maken.  

Hersenaandoeningen hebben vaak zeer ingrijpende gevolgen voor het totale functioneren. Als 

er iets mis gaat in de hersenen kunnen vitale lichaamsfuncties falen, wordt het denkvermogen 

aangetast, worden bewegingen gestoord of kan het karakter veranderen.  

Directeur Peter Schoof: ‘Wij willen actief bijdragen aan gezonde hersenen in Nederland.  Ik 

ben ervan overtuigd dat wetenschappelijk onderzoek binnen 

niet al te lange tijd voor doorbraken gaat zorgen, die leiden 

tot genezing van hersenziekten. Een beter begrip van 

hersenen en hersenaandoeningen kan leiden tot betere 

diagnoses en behandelingen. Dat biedt hoop voor de 

toekomst. Daarom vindt de Hersenstichting het zo belangrijk 

om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Iedereen kan ons 

helpen die doorbraken mogelijk te maken.” 

De Hersenstichting wil tijdens deze collecte vooral aandacht 

besteden aan kinderen met een hersenziekte. 

Hersenaandoeningen hebben desastreuze gevolgen voor de 

ontwikkeling van kinderen.  De Hersenstichting wil dat deze 

kinderen kunnen herstellen. Geld voor wetenschappelijk 

onderzoek is daarvoor hard nodig. 

De Hersenstichting vraagt het publiek om de collectant niet in de kou te laten staan. Giften 

kunnen ook overgemaakt worden via www.hersenstichting.nl. 

 

 

 

 

 

http://www.hersenstichting.nl/


Berlikum & Congo ontmoeten elkaar  

Je ziet ze wel eens: op straat, in de winkel, of in je buurt. Mensen met een donkere huidskleur, 

vast geen Friezen met blond haar en blauwe ogen. Toch wonen ze bij ons in het dorp, of in de 

stad: je medemensen! Eén van die mensen uit Congo belandde op een dag bij een bekende 

fysiotherapeut in Berlikum. Waar hij last van had (heeft) weet ik niet eens, is ook niet 

belangrijk. Maar de bal ging rollen en dat is wel belangrijk. Zij zijn gevlucht uit hun land in 

Afrika, omdat het er niet meer te harden was. Had te maken met de stam of het volk waar zij 

bij horen, maar ook met iets anders. Het zijn namelijk christenen, ook zij geloven in Vader, 

Zoon en Heilige Geest. Via lange, lange omwegen belanden zij in Nederland, in Friesland, in 

Berltsum. Dat schept zo zijn verplichtingen voor de christenen in Berlikum, die óók geloven 

in Vader, Zoon en Heilige Geest. Het gemeenschappelijk geloof is dé basis om nader tot 

elkaar te komen. 

Drie Berltsumers gingen aan de slag om deze groep en de mensen hier nader tot elkaar te 

brengen. Dat resulteerde in de uitbundige viering, of happening op zondag 22 december in de 

Vermaning. De doopsgezinde kerk heeft daarvoor een ideaal formaat: niet te groot maar ook 

niet te klein. En met de Mennozaal vlakbij. 

Eerst vertelde Onijdes Sijtsma een en ander over Congo, eigenlijk zijn het er twee. Te weten: 

Congo-Kinshasa en Congo-Brazzaville, de respectievelijke hoofdsteden. 

Er werd een kleine selectie van beelden vertoont van een potentieel zeer rijk land vol 

delfstoffen: koper, tin, olie, uranium en goud. De winsten komen terecht bij een heel kleine 

rijke bovenlaag, zo gaat dat in deze onrechtvaardige wereld. Daarnaast heerst er grote 

willekeur, politie en leger maken grof misbruik van hun macht. En: er is geloofsvervolging, 

de druppel die de emmer laat overlopen. Weg uit je land en vluchten naar een ander land in 

een ander continent, Europa in dit geval. 

Omdat zij de Nederlandse taal niet of nauwelijks machtig zijn en idem weinig weten over 

onze gewoonten, wetten en regels, belanden zij opnieuw in de “jungle” namelijk de 

bureaucratische jungle, die in Nederland rijkelijk groeit en bloeit! Voor elk probleem is er een 

formulier en/of een loket. Hoe dat werkt moet je zelf maar uitzoeken. Gelukkig springen 

Onijdes, Tjeerd en Jelle bij waar zij maar kunnen. Waarschijnlijk vergeet ik diverse andere 

vrijwilligers in en om Berlikum. 

Hoe was het op 22 december in de Vermaning? Nou, groots en uitbundig! Tjeerd Lont 

bespeelde de vleugel, vijf jongedames uit het korps zij noemen zich: “Nota Felice”, speelden 

en de Congolezen lieten zich bepaald niet onbetuigd. Een kerkdienst in Afrika is vóór alles 

feest. Want je bent blij, je gaat uit je dak! En zeker 100 Berlikumers gingen mee uit hun dak.  

Na afloop drinken wij een glas, Congolezen gaan aan tafel om uitgebreid te eten. Al is het nog 

zo laat, gewoon toetasten. En lekker dat het was, mmmmmm! 

Dank aan de vele vrijwilligers die hielpen bij het bakken, braden en koken. En later bij het 

opruimen en schoonmaken. 

Inmiddels zitten we al in het nieuwe jaar, tijd om ook nieuwe plannen te bedenken om op een 

of andere manier wederom een feestje te gaan bouwen, samen als Congolezen en andere 

Berltsumers. Te leuk voor slechts één keer! U hoort er meer van, graag tot ziens. 

Bernard Posthumus 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Verslag eerste KNGU plaatsingswedstrijd 
Op zaterdag 8 februari jongstleden vond in ‘ e Trije’ in Franeker de eerste 

plaatsingswedstrijd plaats voor het Fries Kampioenschap Turnen. Het deelnemersveld bestond 

uit 75 turnsters, die in totaal 12 gymnastiekverenigingen in het rayon Noordwest 

vertegenwoordigden. De KNGU heeft sinds kort nieuwe oefenstof én een nieuwe niveau 

indeling geïntroduceerd; bij deze wedstrijd werd dan ook door verschillende 

leeftijdscategorieën de nieuwe keuze-oefenstof geturnd in de niveaus F, G & H. Dit betekent 

dat de oefeningen op balk, vloer en brug aan bepaalde specifieke elementen moeten bevatten, 

anders verliest de deelnemer punten. Daarnaast bevatten de oefeningen relatief veel 

balletpasjes en basishoudingen. 

Vanwege de nieuwe oefenstof was het allemaal wel even wennen, zowel voor de turnsters als 

voor de juryleden. Zo nu en dan was er dan ook enige 

discussie over de scores maar uiteindelijk werd iedereen 

het eens.  Er werd in 4 wedstrijd rondes geturnd. Per 

ronde werden de balk, de brug, de sprong en een 

vloeroefening op muziek uitgevoerd. 

De wedstrijd verliep voorspoedig en de belangstelling op 

de tribune was prima! Gelukkig hoefde de EHBO slechts 

enkele malen in actie te komen voor een paar kleine 

ongemakken en zo kon de wedstrijd om ongeveer 16.00 

uur worden afgesloten. 

Mocht u belangstelling hebben om alle uitslagen na te 

lezen, kijk dan op www.noord.kngu.nl/nl/Uitslagen.aspx 

en kies Turnen Dames en de betreffende wedstrijd week. 

De organisatie kijkt tevreden terug op deze wedstrijddag 

en wenst alle turnsters veel succes toe met de verdere 

voorbereidingen voor de tweede plaatsingswedstrijd die 

op 15 maart aanstaande in Makkum zal worden 

gehouden.  

Bestuur Gymnastiek Vereniging SSS Sint Annaparochie 

Bestuur Gymnastiek Vereniging Berlikum 

+foto gym 
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