Toanielferiening Elts syn Rol – Berltsum speelt Hotel de Botel
Ook het afgelopen jaar heeft een groot aantal toneelspelers en andere vrijwilligers weer de
nodige uren geïnvesteerd in de productie van dit toneelstuk. Eigenlijk niet alleen een
toneelstuk, maar meer een musical. Dat dit andere kwaliteiten van de toneelspelers vergt
moge duidelijk zijn.

Het stuk speelt zich af in de jaren ’70 en is zeer herkenbaar voor velen uit het publiek. De
kostuums zijn hierop afgestemd. In een prachtig decor zien we de bar van een camping annex
vakantiepark met daarnaast vakantiehuisjes en een toiletgebouw, waarvan tijdens de
voorstelling regelmatig en zeer luidruchtig gebruik wordt gemaakt. Verwikkelingen volgen
elkaar snel op en worden afgewisseld met zangstukken, die prachtig, sommige zelfs
meerstemmig, worden gezongen. Tijdens het hele stuk worden uitspraken regelmatig in
verschillende contexten herhaald en afgewisseld met soms zeer ondeugende uitspraken,
hetgeen uiteraard de nodige hilariteit oplevert. Door dit toneelstuk weten wij nu ook waarom
de enveloppen van de belastingdienst blauw
zijn…
Verder komen zeer actuele onderwerpen aan
de orde zoals homoseksualiteit, crisis,
criminaliteit, drugs/wietplantages,
prostitutie, echtscheiding, de 2e
wereldoorlog, liefde maar ook vergrijzing
en ouderdom.
Dat de spelers plezier beleven aan het
(toneel) spelen is duidelijk waarneembaar
en de ploeg is goed op elkaar ingespeeld. Zelfs als de ene speler de tekst van een andere speler
voor zijn rekening neemt, wordt daar op gereageerd met “Hé, dat had ik eigenlijk moeten
zeggen!” en wordt er op professionele wijze verder gespeeld, het publiek in vertwijfeling
achterlatend; was dit een foutje of hoorde dit zo?
De zangstukken zijn bijna allemaal gebaseerd op Nederlandstalige songs uit die tijd en dit
komt de sfeertekening natuurlijke zeer ten goede. Als slotlied wordt het door Gerard Cox
geschreven en uitgevoerde nummer “Het is weer voorbij die mooie zomer” gezongen en
daarmee sluit de Toanielferiening de zomer alweer af voordat deze is begonnen.

Speelpark Berltsum
Sinds augustus 2013 is Berltsum een prachtig mooi nieuw (school)gebouw rijker. Mede door
de komst van dit nieuwe schoolgebouw met twee verdiepingen, zijn minder vierkante meters
grondoppervlak gebruikt dan voorheen. Het terrein dat hierdoor vrij kwam is deels bestemd
voor het nieuwe schoolplein, maar voor het aangrenzend terrein aan de Mulseleane was nog
geen bestemmingsplan.
Tijdens de jaarvergadering van de Stichting Berltsumer Belangen in 2012 is het idee geopperd
om het resterende stuk terrein samen met het ‘speelplein’ in te richten. Ook
speeltuinvereniging Lytse Rakker was bereid de speeltuin aan It Achtepaed te verhuizen,
waardoor de toestellen direct kunnen worden gebruikt door de scholen.
Vanaf 2012 heeft de Projectgroep Speelpark in diverse bijeenkomsten een plan gemaakt
waarin de voorwaarden zijn opgenomen voor een dergelijk speelpark. Hierbij is een
uitvoerige inventarisatie gedaan van de wensen van de leerlingen. Daarnaast is gesproken met
diverse deskundigen die vergelijkbare trajecten eerder hebben opgepakt. Op basis hiervan is
een tuinarchitect gevraagd een voorlopig ontwerp te maken.
Huidige status
Gemeente Menameradiel heeft toestemming gegeven voor de inrichting van een speelpark in
Berltsum. Vanuit een ontwerp van tuinarchitect Johan Aaij is een vergevorderd plan
uitgewerkt door de Projectgroep Speelpark Berltsum. Momenteel is de Actiegroep Speelpark
actief met het uitvoerende gedeelte en coördineert de realisatie van het park. Hierbij worden
de scholen betrokken en worden vrijwilligers vanuit Berltsum gevraagd om de nodige
werkzaamheden te verrichten.
Korte omschrijving
Fase 1
Aan de westkant van de school bevindt zich een terrein dat zich kenmerkt door veel
natuurlijke elementen. Het eerste gedeelte omvat enkele gedeeltes bestrating met een ruime
zandbak. In deze zandbak bevindt zich een speelboot en speelkeien voor de jongste kinderen.
De zandbak gaat over in een verhoging waardoor een scheidslijn ontstaat met het restant van
het park. Op deze heuvel wordt een draaitol geplaatst met uitzicht over het park. De verhoging
is 90cm. Naast de eerder beschreven toestellen is eveneens nog een klimrek en klein huisje
beschikbaar voor dit gedeelte van het plein. Dit plein is afgescheiden met een verhoging,
paadje en wilgentenen. Voor het toezicht kan een strategische positie ingenomen worden om
met name het toezicht op de jongste kinderen te optimaliseren.
Fase 2
Een groen park met heuvels met daarop diverse speeltoestellen. Naast speeltoestellen worden
boomstammen geplaatst en middels de indeling van de heuvel ontstaat een plaats waarin
bijvoorbeeld voorstellingen kunnen worden georganiseerd. De schoorsteen van het oude
schoolgebouw blijft staan en laat de herinnering staan voor vele Berltsumers. Deze
schoorsteen is, naast de mogelijkheid van het gebruik van decor, bevestiging van slingers,
lampen en dergelijke, ook onderdeel van een nieuw te ontwikkelen kabelbaan.
Door het toepassen van heuvels en kronkelpaadjes ontstaat een natuurlijk effect en bevorderd
het aanzicht van het park als tegenhanger van het strak ingerichte sportpark. De paadjes
kunnen worden gebruikt voor skaters en kindersteps en is daarbij rolstoelvriendelijk.
Met de komst van het park wordt getracht een aantal doelen te bereiken, namelijk:

Educatie
Door de groenbeplanting ontstaat een mogelijkheid voor de kinderen om het groeiproces van
met name fruitbomen van dichtbij te observeren. Eveneens is er ruimte gereserveerd voor het
plaatsen van plantenbakken, waarbij de kinderen van de school zelf kunnen bepalen wat
wordt geplant en kan met name een oogstproces worden uitgewerkt. Het park biedt ruimte om
bij mooi weer les te geven. Mede door de inrichting met heuvels ontstaan ruimtes met veel
overzicht; het kan daardoor eveneens worden benut voor bijvoorbeeld voorstellingen. De
fruitbomen zullen in eerste instantie zoveel mogelijk geoogst worden door de leerlingen
tijdens schooltijd. Daarnaast zal de plaatselijke speeltuinvereniging toezien op het rapen van
het fruit om overlast te voorkomen.
Behoud historie
Voor veel inwoners van Berltsum heeft het perceel (ooit als landbouwgrond in gebruik bij de
familie L.M. Kuperus) een lange historie. Door het opzetten van het park gaat deze historie
niet verloren. Met name de aansluiting bij het schoolplein en de overgang naar ‘natuurlijk’
spelen zorgt ervoor dat het perceel nog steeds gericht is op de jeugd. Nu kunnen echter ook
ouderen profiteren van het park. Om een stuk historie te bewaren wordt een zichtbepalend
aspect in Berltsum behouden. Middels een constructie wordt de schoorsteen met daarop de
klok behouden. Er zal worden gekeken of de klok kan worden gerepareerd en middels
zonne‐energie kan worden aangedreven. Deze schoorsteen is naast het rijk historisch
gedachtegoed ook een herkenningspunt voor bijvoorbeeld bijeenkomsten of een
verzamelpunt.

Centrale functie in een leefbaar dorp
De vorige speeltuin van Berltsum is gelegen aan een zeer drukke weg aan de rand van het
dorp. Voor veel ouders een locatie waar kinderen tot een bepaalde leeftijd niet zelfstandig
naar toe kunnen gaan. Doordat de speeltuinvereniging de speeltoestellen beschikbaar stelt
voor het speelpark ontstaat een prachtige centrale locatie in het dorp nabij de
sportaccommodaties. Deze perfecte aansluiting aan ‘actief’ Berltsum maakt het park een plek
om te ontspannen voor het gehele gezin.
De realisatie van het park komt mede tot stand door financiële ondersteuning van:
Jantje Beton, Plattelandsprojecten Provinsje Fryslân, Wonen NoordWest Friesland,
Coöperatiefonds Rabobank Leeuwarden Noord West Friesland, Stichting Donatie
Dorpsgemeenschap Berltsum, Fonds Bolsward-Dronrijp.
Naast deze instanties is er een inbreng van bestaande speeltoestellen en heeft Gemeente
Menameradiel binnen Fase 1 diverse kosten voor haar rekening genomen. De start van de 2e

fase is in april 2014. Zodra het park gerealiseerd is (naar verwachting rond de zomervakantie)
is het park overdag voor een ieder beschikbaar.
Het speelpark zal na de aanleg worden beheerd door de Speeltuinvereniging. Wilt u meer
weten of heeft u ideeën? Dan kunt u terecht bij Freerk Tuinenga of Klaas Smits.
Tip: denk alvast na over een mooie naam voor het park, het zou nog wel eens een prijsvraag
kunnen worden!

Ali Stork wil ‘Paadsiker’ zijn bij relationele problemen
Velen onder ons zullen Ali Stork kennen als kerkelijk
werker bij verschillende protestante gemeenten, een
functie die zij dan ook al vanaf de begin jaren
negentig vervult. Begonnen in Makkinga, DrachtenOase, Sint Annaparochie, zijn het nu de dorpen
Dronrijp (vanaf 2005) en de vacante protestantse
gemeente van Bitgum, Bitgummole, Ingelum en
Marsum die zij in haar ‘geloofsportefeuille’ heeft.
Hierbij vervult zij taken die het gehele kerkenwerk
beslaan en qua tijd en inspanning niet samen te
vatten valt in een reguliere baan met vaste begin en
eindtijden.
Toch begon het bij Ali rond 2010 weer te kriebelen
om een studie op te pakken en nadat jongste dochter
Elisa Noa oud genoeg was voor de basisschool kwam
er weer wat tijd vrij voor iets anders. “In freondinne
makke my opmerksum foar de stûdzje contextueel
hulpverlener en neidat ik dêr goed oer tocht hie en goed ynformearje wie ha ik de stap
nommen. Ik hie der in goed gefoel by.” Het is voorwaar geen makkelijk begrip maar een
contextueel hulpverlener biedt steun en professionele hulp aan mensen die in de problemen
zijn geraakt die niet los te zien zijn van de verbondenheid tussen mensen en dan met name de
verbondenheid tussen de familiegeneraties (context) en daar zelf niet meer zonder
professionele hulp uit kunnen komen. En nu vanaf 1 januari jongsleden is daar met
‘Paadsiker’ haar eigen praktijk. Een nieuwe uitdaging waar Ali met veel vertrouwen aan
begint.
Ali Stork mag gerust een ‘Bezige Bij’ worden genoemd. Naast de zorg voor haar gezin met
man Gerard en de kinderen Daniëlle Kim, Ruben Tim en Elisa Noa heeft zij altijd de kansen
aangegrepen om haar kennis te verrijken. Geboren en getogen in Ouwe Syl startte het
serieuzere leerwerk op de Ulbe van Houten met de MAVO, waarna in Leeuwarden de HAVO
het logische vervolg werd. Logisch omdat Ali aanvankelijk niet wist welke richting haar
beroepskeuze toentertijd uit zou gaan en er met twee jaar HAVO extra bedenktijd ontstond.
“Ik fûn it dreech om in kar te meitsjen, ek nei de ofrûning fan de HAVO. In protte fan myn
klas gongen doe nei it HBO underwiis en pas dêr ha ik in bewuste kar makke foar HBO

Jeugdwelzijnswerk (richting jeugd- en jongerenpastoraat)”. En dit was dan ook de plek die
bepalend werd voor haar verdere loopbaan.
Na het afstuderen voor HBO-J werd Ali meteen in het diepe gegooid als groepsleidster in Riis
bij kinderen met sociaal emotionele problemen en dat was bepaald niet eenvoudig. “Ik hie
gjin underfining en alles wie nij foar my. Ik bin dêr net sa lang west mar ha yn die perioade
wol in protte leart.” Veel geleerd inderdaad maar wel met de wetenschap dat dit niet de
eindbestemming was en uiteindelijk koos Ali voor een vervolgstudie in het vak Theologie op
HBO niveau. Ali studeerde in 1999 af voor de eerste graad Theologie met de eerder
genoemde betrekkingen als resultaat, waar overigens ook nog een periode bij de protestantse
gemeente Leeuwarden-Camminghaburen aan toegevoegd moet worden. En dan zoals eerder
gememoreerd het vervolg van de studiereis in 2011 met de opleiding in Ede tot contextueel
hulpverlener. Een vakgebied dat in principe los staat van Ali haar kerkelijke betrekkingen en
functies maar anderzijds ook wel enige raakvlakken kent. “Je kinne yn je pastoraat fansels ek
dreeche famyljeomstannichheden tsjin komme, mar it is faaks net sa spesifyk as by de
minsken dy’t myn help freegje yn myn praktyk as contextueel helpferliener.”
Ruim twintig jaar kerkelijk werk heeft uiteraard wel de broodnodige levenservaring en
mensenkennis opgeleverd die toch wel vereist is voor de uitoefening van haar nieuwe
uitdaging als contextueel hulpverlener. De kern van deze hulpverlening is dat bij problemen
binnen een familie gekeken wordt naar de vorige of toekomstige generaties waarbij de
verbondenheid met (groot) ouders, kinderen en andere familieleden als belangrijke basis
wordt gezien om wegen van herstel en genezing begaanbaar te maken.
In samenspraak met de cliënt wordt gezocht naar een begaanbare weg waarbij spanningen,
onzekerheden of zelfs het begin van een depressie kunnen worden voorkomen, zodat er
ruimte ontstaat voor persoonlijke groei. Zo leert de cliënt in het dagelijkse leven om in
vrijheid te voelen, denken en handelen. Want teleurstellingen uit het verleden kunnen ook
weer invloed hebben op eigen relaties met partner, kinderen of ouders. “Dêrom hiet myn
praktyk ek ‘Paadsiker’, want je moatte it tegearre mei de kliint dwaan. Net as ‘paadwizer”
fungeare en sizze: “sa moat it en net oars.” It is in gearwurking wêr ik prebjearje de goede
ynsjochen te jaan en de mooglike wize dêrby om ta in behearsbere situaasje te kommen.”
Gelukkig wordt het taboe betreffende het zoeken naar professionele hulp bij emotionele,
psychische en/of relationele problemen steeds kleiner. Voor velen onder ons is datgene wat
mogelijk betrekking heeft op eventuele relationele, emotionele en psychische problemen, in
verschillende gradaties uiteraard, geen ‘ver van mijn bed show’ en vaak herkenbaar in onze
gejaagde en stressvolle samenleving waarbij het steeds moeilijker wordt om alle facetten van
het leven in goede banen te leidden. En dan is een beetje hulp soms onontbeerlijk. Deze
nieuwe ingeslagen weg van Ali Stork speelt dan ook op deze behoefte in, want in enige
ontspanning kunnen leven zonder de druk van teleurstellingen in familierelaties is dan zeer
welkom. Al is het maar een weg om er beter mee om te gaan en het een plek te geven in je
dagelijks leven zonder dat het te belastend is voor je normale functioneren.
De functies die Ali Stork nu in haar dagelijks werkzaam leven bekleedt bijten elkaar dan ook
niet. Aan de ene kant het kerkenwerk en pastoraat met gerelateerde onderwerpen die ook bij
haar nieuwe praktijk in contextuele hulpverlening raakvlakken vertonen maar niet bepalend
daarin zijn. “Je moatte it los fan inoar sjen. It is seker net alinne foar minsken fan tsjerke as
minsken dy’t leauwe.” Toch kon Ali het niet laten om elementen vanuit haar geloofsleven
losjes en speels te verweven met haar logo van haar praktijk Paadsiker. Zo staat de groene
kleur van ‘Paadsiker’ voor hoop, groei, leven en toekomst en het driehoekje op de I voor de

relatie tussen medemens-God-mens. Kortom Ali valt ook bij deze nieuwe uitdaging niet van
haar geloof om het uiterste van haar kunnen te geven om voor mensen die bij haar om hulp
zoeken hun levensweg iets meer begaanbaar te maken.
Voor meer informatie en gegevens kunt u de website: www.paadsiker.nl raadplegen.

Gezellige drukte tijdens de voorjaarsmarkt in de Theaterkerk in Wier
Zaterdag 1 en zondag 2 maart was de Theaterkerk gevuld met verschillende stands. De zon
scheen blij door de ramen waardoor de voorjaarskriebels betoverend hun werk deden.
Prachtige producten werden via de stands aangeprezen. Opvallend veel standhouders hadden
handgemaakte producten zoals: sieraden, vogelhokjes, voorwerpen van piepschuim, tassen,
kaarten, kunstvoorwerpen en brocante voorwerpen zoals doosjes, dienbladen en schaaltjes.
Onder de preekstoel was een terrasje gecreëerd. Lekkere taart en thee of koffie waarvan de
opbrengst voor het goede doel was: de restauratie van het orgel. De sfeer was zeer ontspannen
en aan publieke belangstelling had de organisatie niet te klagen. De foto’s op
www.berlikum.com geven een mooie impressie van deze voorjaarsmarkt!

Ik jou de pen troch
Een aantal weken geleden vroeg Jan Joostema mij een stukje te schrijven voor de rubriek ‘Ik
jou de pen troch’. Na een kort twijfel moment zei ik volmondig ja! Na enkele pogingen
gedaan te hebben is het toch weer ‘last minute’ dat ik mijn stuk aan het schrijven ben. Ik heb
mezelf maar voorgenomen om te beginnen met mezelf voor te stellen en daarop voort te
borduren.
Mijn naam is Marten Jelle de Vries, 25 jaar oud en geboren en getogen in het mooie Berltsum.
Opgegroeid op de Bitgumerdyk. Mijn ouders zijn Jelle en Hennie de Vries en ik heb een
oudere zus Wytske en een jonger zusje Jeltje. Sinds 2 jaar woon ik samen op de Molestrjitte
in Berltsum en dit bevalt prima. Ik woon hier samen met mijn vriendin Esther de Boer, waar
ik al 5 jaar een relatie mee heb.
Ik ben sinds een halfjaar werkzaam bij de ING in Leeuwarden, hier werk ik op de afdeling
Credit Cards Financieel en heb het hier reuze naar mijn zin. Hiervoor heb ik dik 2 jaar in de
winkel gestaan bij T-Mobile in Leeuwarden. Ook dit werk vond ik erg leuk maar helaas hield
dit op omdat er overbezetting was.

Mijn grote passie is voetbal, ik voetbal zelf bij het 3e en 5e van SC Berlikum. Ook zit ik hier
in het jeugdbestuur. Na een aantal jaren coördinator bij de pupillen te zijn geweest, ben ik
hierna doorgeschoven naar de functie als voorzitter. De functie van voorzitter van het
jeugdbestuur is heel erg leuk om te doen en heel erg innoverend. Het jeugdbestuur heeft
uiteenlopende taken. Bij de club doen we van alles; van de selecties van de jeugd tot aan het
organiseren van de jaarlijkse playbackshow. Dit maakt het ook erg leuk omdat er altijd weer
een nieuwe uitdaging is.
Ook komt mijn passie van het voetballen weer naar voren als ik wedstrijden bezoek. Ik heb
samen met een aantal vrienden een seizoenkaart bij SC Cambuur Leeuwarden en ik ben
supporter van Ajax. Ook bezoek ik hiervan nog wel eens een wedstrijd maar nu Cambuur en
Ajax beide in dezelfde competitie voetballen kom ik hier niet meer zo vaak. Andere jaren kon
je dit nog combineren omdat ze op andere dagen speelden.
Een andere hobby naast het voetbal is dat ik graag met mijn vrienden iets gezelligs ga doen.
Dit kan met zijn allen een biertje in de kroeg drinken zijn of met zijn allen gezellig thuis een
feestje bouwen.
Ik denk dat ik nou al heel veel verteld heb over mijzelf en als iemand meer wil weten kan je
mij vast vinden bij het sportcomplex de Koekoek!
Marten Jelle de Vries

Agenda Repair Café Menameradiel
De epair af s vinden plaats in dorpshuis Op Healwei in Skingen-Slappeterp van 10.00 tot
12.00 uur op de volgende data:
• 5 april
• 3 mei
Kijk voor meer informatie over het Repair Café op www.schingen-slappeterp.nl.

Veel talent op OBS Lyts Libben!
In alle groepen op wordt de komende tijd extra aandacht besteed aan talenten van de kinderen.
Het is meestal iets dat je graag doet. Iedereen is wel ergens goed in, denk hierbij aan
bijvoorbeeld sporten, zingen, dansen, kleuren, tekenen, schilderen, kleien, helpen met klusjes,
tuinieren, natuur en dieren (verzorgen), vertellen, fantaseren, boekjes bekijken (lezen), lego
bouwen en veel weten over een bepaald onderwerp. Wat is er nou leuker om op school bezig
te zijn met wat je heel leuk vindt?
Kinderen mogen op school laten zien en/of horen waar ze goed in zijn en er worden foto’s
gemaakt van de talenten van de kinderen. Deze foto’s worden dan op de gang gehangen, zodat
iedereen ze kan zien. In groep 1 t/m 4 gaan de kinderen, met de foto op het digibord, voor de
klas iets vertellen over hun talent. Dit is alvast een goede oefening voor de spreekbeurt.

OpMaat nieuws
Oud papier
Door een reorganisatie binnen Omrin zijn de data waarop wij oud papier op komen halen
veranderd. Dit betekent dat we niet meer elke eerste vrijdag van de maand langs komen om
uw oud papier op te halen. De nieuwe data oud papier in 2014 zijn: 11 april, 2 mei, 13 juni, 4
juli, 1 augustus, 12 september, 10 oktober, 7 november en 12 december.

Voorjaarsconcert
Op zaterdag 22 maart 2014 houdt Muzykferiening 'OpMaat' Berltsum samen met Brassband
Apollo uit Grou een verrassend voorjaarsconcert. Het korps van 'OpMaat' staat onder leiding
van Tjipke Pasma. Apollo wordt gedirigeerd door Piet Visser.
Het concert start om 19.30 uur in de Kruiskerk in Berltsum. Speciale gast is Alef Wiersma, hij
zal het orgel gaan bespelen. Een uitdagende combinatie: fanfare - brassband - orgel.
Laat u verrassen! Toegang is vrij, wel een collecte bij de uitgang.
Bekijk het promofilmpje van dit verrassende voorjaarsconcert op
www.youtube.com/watch?v=pV9ts2igmdg.

Clubkasactie
Geef ons uw stem! Als lid van Rabobank Leeuwarden Noordwest Friesland mag u tijdens de
abobank clubkas campagne stemmen op Muzykferiening ‘OpMaat’ Berltsum. Meer
stemmen betekent meer geld voor onze vereniging. Als rekeninghouder van de Rabobank
kunt u lid worden van de Rabobank en dan heeft u het recht om uw stem uit te brengen.
Stem dus op ons tussen 31 maart en 9 april via www.rabobank.nl/lnwf.

Toanielferiening ‘Oefening en Vermaak’ Wier fiert 100-jierrich jubileum!
Sneon 25 jannewaris wie it safier: Toanielferiening ‘Oefening en Vermaak’ bestie 100 jier.
Nei moanen, wiken en dagen fan tarieding moasten it bestjoer, de regisseur en de spilers
knalle! Earst hiene we in resepsje mei in prachtige fotowand, in film en oranjekoeke mei
kofje. It begjin wie goed de minsken streamden binnen. We wiene sels in bytsje oerdondere
troch safolle publyk, sels wethâlder en lokoboargemaster Lute Pen wie der.
Us foarsitter Fokke de Haan iepende de jûn mei in ferhaaltsje oer eartiids. Dêrnei kaam
Janneke Bergsma. Janneke fertelde prachtich oer har heit dy’t it stik ‘Op ‘e knibbels’ skreaun

hat. Geweldich! Oan it ein fan ‘e jûn kaam de útsmiter: ald-spilers en spilers fan
toanielferiening Oefening en Vermaak ha de ienakter ‘Op ‘e knibbels’ ten gehore brocht. Se
spilen super enthousiast. It publyk wie best op skik, se ha wat ôflake! Der wie sels in hiele
spesjale spiler by: In geit mei de namme Pjirkje!
Oan ‘e ein fan ‘e jûn wie der in ferlotting
mei prizen fan 100 knipers, 100 wcrollen, 100 sipels, 100 fluitsjes, 100
stikjes maandverband en sa fierder. De
haadpriis wie noch in bytsje spannend: je
koene 100 euro of in geit winne! It waar
100 euro! Bram Visser wie de gelokkige
winner! Doe koe eltsenien as fan âlds
noch efkes dûnsje! No de fuortsjes
gongen fan de flier: se swierden oer de
dûnsflier. It feest gong troch oantemei de
lette oerkes!
De toanielferiening wol graach noch in tal fan minsken betanke: Lute Pen (foar syn kommen
en de prachtige sjek), Janneke Bergsma, Stichting Dorpsdonaties Berlikum en Wier,
Doarpsrounte Wier, D’Ald skoalle Wier, Wytze Fopma, Anne Kingma en eltsenien dy ’t op
wat foar wize wat foar ús betsjutten hat! Tige, tige tank!
Sneon 29 maart organisearret Toanielferiening Oefening en Vermaak yn it ramt fan har 100
jierrich jubileum: Wier ’s got talent! Foar jong en ald! Dus kinne je goed toanielspilje,
dûnsje, sjonge, playbacke, foardrage as oars wat bisûnders? Jou jo dan op foar 15 maart by:
Janneke Runia: jannekerunia77@hotmail.com of by Hieke Hoogland:
dejong_ones@kpnmail.nl . Fierder ha wy yn it ramt fan ús 100-jierrich jubileum ek noch in
jubileumboekje útbrocht. It boekje is foar € 5,- te keap by Hieke Hoogland, Lautawei 8 yn
Wier.
Bestjoer Toanielferiening Oefening en Vermaak Wier
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 in
Berltsum van 10.00 tot 11.30 uur. De 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 eerstvolgende kofjemoarn is op woensdag 26 maart 2014. Als gastspreker vertelt een
afgevaardigde van Humanitas iets over de klussendienst van hun ‘Efkes Dwaan’.
‘Efkes Dwaan’ is opgezet als een kleinschalige klusjesdienst. De bedoeling is het uitvoeren

van kleine klusjes zoals het vervangen van lampen, verhelpen van storingen aan telefoon en
computer, ophangen van schilderijen, klein timmerwerk en klein tuinonderhoud.
In principe kan iedereen die zelfstandig woont en problemen in en/of om het huis heeft
gebruik maken van deze dienst. Het gaat dan om klussen waarvoor even geen familie of
buurman beschikbaar is en het probleem te gering is om een loodgieter, elektricien of
timmerman in te roepen.
Wilt u weten of Humanitas iets voor u kan doen of wilt u meer informatie? Kom dan op de
kofjemoarn van 26 maart aanstaande in het Groene Kruis gebouw te Berltsum
Kofjemoarn
Tijd
Plaats
Kosten

:
:
:
:

woensdag 26 maart 2014
Aanvang 10.00 uur
Groene Kruis gebouw
€ 1.50 per persoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sieta Kuipers, ouderenwerker van
Stichting Welzijn Middelsee, via telefoon (0518) 46 08 05 of e-mail
s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl. U kunt zich hier ook aanmelden als gastspreker voor de
kofjemoarn. Wij komen dan bij u op locatie.

Wil je een fantastische voetbalweek meemaken?
In de meivakantie worden er bij S Berlikum de ‘Univ Voetbaldagen’ georganiseerd.
De Univé Voetbaldagen zijn trainingsdagen voor alle spelers en speelsters van
6 tot en met 12 jaar. Deze dagen worden gehouden op zo’n 60 verschillende locaties in heel
Nederland en in 2014 dus ook weer bij SC Berlikum.
De Univé Voetbaldagen worden gehouden van maandag 28 april tot en met donderdag 1 mei.
Je kunt je inschrijven via www.unive-voetbaldagen.nl.
Total Soccer Method
De trainingen tijdens de Univé Voetbaldagen worden gegeven volgens de ‘Total Soccer
Method’. De ‘Total Soccer Method’ is een allesomvattende en dynamische voetbalmethode
die zich richt op de ontwikkeling van alle voetbaleigen aspecten. Deze methode is
ontwikkeld in Nederland en wordt al toegepast in verschillende landen over de hele wereld.
KIKA
Net als voorgaande jaren ondersteunt de organisatie van Univé Voetbaldagen een goed doel.
Ook dit jaar is er weer gekozen voor KIKA. De Stichting ‘Kinderen Kankervrij’ heeft zichzelf
tot doel gesteld om meer en beter onderzoek naar kinderkanker mogelijk te maken.
Kosten
De kosten om mee te kunnen doen aan de Univ Voetbaldagen bedragen € 89,- waarbij
betaling in 2 termijnen mogelijk is. Voor dit bedrag ontvangt iedere deelnemer 4 dagen
training volgens de Total Soccer Method, een bal, dagelijks eten en drinken en een
kledingpakket bestaande uit een shirt, short en kousen.

Geef je nu op!
Wij vinden het leuk als jij ook meedoet aan de Univé Voetbaldagen bij ons op het sportpark.
Geef je snel op via ww.unive-voetbaldagen.nl. We gaan er een fantastische week van maken!

Vrijdag 25 april opening fietspad Berltsum-Ried
Meteen vanaf het moment van oplevering, afgelopen winter, is het fietspad tussen Berltsum
en Ried in gebruik genomen. Door fietsers, skeeleraars en voetgangers. Door scholieren en
volwassenen. Dagelijks gebruiken tientallen mensen het betonnen pad en het lijkt al bijna
alsof het nooit anders is geweest. Maar dat is natuurlijk niet zo en het wordt hoog tijd om het
fietspad officieel te openen. Daar is het voorjaar een prachtig seizoen voor, omdat we de
opening met zoveel mogelijk dorpsgenoten willen vieren.
Twee jaar geleden zijn vanuit Berltsum en Ried twee grote groepen dorpelingen met de fiets
aan de hand over de weg gewandeld naar elkaar toe. Dit om aandacht te vragen voor de
levensgevaarlijke situatie. Nu, om het contrast met toen te symboliseren, willen we hetzelfde
doen, maar dan over het veilige fietspad. Midden tussen beide dorpen ontmoeten we elkaar
dan in een feestelijke setting. Hier wordt het fietspad officieel geopend, waarna er tijd is voor
feestelijkheden met een hapje en drankje.
Dit gaat allemaal gebeuren op vrijdag 25 april. Om 15.45 uur verzamelen we bij Bauke
Wiersma, waarna de stoet vertrekt richting Ried. Uit Ried vertrekt op hetzelfde moment ook
een groep bewoners. Reserveer dus alvast de namiddag van 25 april voor de feestelijke
opening van het fietspad naar Ried! In de volgende Op 'e Roaster leest u hier meer over.
Met vriendelijke groep,
de werkgroep fietspad Berltsum-Ried

Waardevolle tips bij Rouwverwerking
Door Verlies- en Rouwbegeleider Martin Sijtsma.
Donderdag 10 april 2014 in ’t entrum
Uitvaartvereniging De Laatste Eer houdt donderdag 10 april haar jaarlijkse algemene
ledenvergadering in ‘t entrum. Nu loopt het in de regel bij dit soort bijeenkomsten geen
storm. Aan de ene kant natuurlijk een goed teken want dan zijn er geen problemen. Maar toch,
we willen graag meer uit zo’n bijeenkomst halen. Daarom hebben we, net als vorig jaar, een
spreker uitgenodigd. De vergadering begint om 19.30 uur voor de leden. Vanaf 20.30 is
iedereen welkom, dus ook niet-leden.
Wat is rouw, wat maakt het zo moeilijk en hoe kun je helpen?
Vanuit zijn praktijk voor Verlies en Rouwverwerking uit Drachten, hebben we in de persoon
van Martin Sijtsma (47) een spreker gevonden die zijn kijk op het rouwproces met ons komt
delen en ook handvatten aanreikt die helpen om rouw te verwerken. Om u alvast warm te
laten draaien voor deze interessante avond, vindt u hier een indruk van het gesprek met
Sijtsma over zijn werk en leven.
Het verlies is er, dat neem ik niet weg
“Wat ik doe is mensen met rouw begeleiden, ik help ze om hun rouwproblemen op te lossen.
Ik leg ze uit wat rouw is, waar ze in vast kunnen lopen en hoe ze het beste met hun emoties
om kunnen gaan. Ik reik handvatten aan.” vat Sijtsma zijn werk kort samen. “Wat ik niet doe
is het verdriet wegnemen. Dat kan ik niet, dat verdriet is er.” Hij helpt mensen als het ware
hun leven terug op de rails te zetten. Dit is meteen ook de naam van zijn praktijk; ‘Zet je
leven weer op de rails’.
Van ICT’er naar rouwcoach
Het kantelpunt in zijn leven kwam na het overlijden van zijn vrouw en moeder van hun twee
dochters, nu zes jaar terug. Ze overleed aan de gevolgen van borstkanker. Na de eerste ‘ronde’
leek de kanker verdwenen. Helaas sloeg die keihard terug en overleed Gilda zes weken nadat
opnieuw de diagnose borstkanker was gesteld.
Sijtsma was net begonnen in een nieuwe, veeleisende baan in de ICT. Dat viel niet te
combineren met de zorg voor zichzelf en voor zijn dochters. “Ik kwam mezelf tegen, ik was
ontzettend vermoeid, wat overigens ook bij rouw hoort.” In de wetenschap dat hij er op deze
manier zelf onderdoor zou gaan, nam Sijtsma het besluit zijn baan op te zeggen. “Dat was
een enorme moeilijke beslissing, maar ik wilde eerst goed voor mezelf zorgen, zodat ik ook
goed voor mijn kinderen kon blijven zorgen.” Om een nieuw leven op te bouwen vanuit de
rouw, om weer van het leven te kunnen genieten, moest hij zijn energie terugvinden. Dat is
Sijtsma gelukt.
Van het een kwam het ander. Martin, altijd al geïnteresseerd in de mens achter de computer,
besloot zijn ervaringen op het gebied van rouw- en rouwverwerking in te zetten als
vrijwilliger bij het Toon Hermans Huis Fryslân en later als rouwbegeleider bij Humanitas. Dat
beviel hem zo goed dat hij een opleiding tot trainer/coach ging volgen en de stap zette zijn
eigen praktijk te beginnen. “Het is absoluut een goede beslissing geweest” blikt Sijtsma terug.

Uit ellende of uit verlangen
Het moment dat mensen zich melden bij Sijtsma is heel verschillend. Voor de één is dat 10
jaar na het verlies van een dierbare, voor de ander kort daarna. “Er zijn eigenlijk maar twee
redenen waarom iemand die stap zet. Of de ellende is zo groot dat je iets wilt veranderen, of
je verlangen om iets te veranderen moet zo groot zijn” weet Sijtsma. “Meestal is het de
ellende, zitten mensen tegen een burn-out aan of dreigen ze helemaal vast te lopen.”
De juiste snaar
Sijtsma buigt ellende liever om naar verlangen. “Maak dat zo groot mogelijk. Wat wil je en
waar wil je naar toe. Hoe moeilijk het ook is, blijf niet hangen in de slachtofferrol, daarmee
kom je niet verder en saboteer je jezelf. Ik kan mensen een aantal vaardigheden aanreiken,
maar het is te kort door de bocht om te zeggen dat je daarmee klaar bent.”
Sijtsma zoekt binnen de mogelijkheden die iemand heeft naar de juiste snaar. Vindt hij die,
dan kan dat al een hele opluchting betekenen. Gemiddeld heeft hij 4 tot 5 gesprekken met zijn
cliënten. “Vaak staan mensen al open voor verandering op het moment dat ze de telefoon
pakken om een afspraak te maken” is zijn ervaring.
Wat is rouw, hoe voelt rouw en hoe kun je een rouwende helpen?
Rouw treft niet alleen de rouwende, maar in min of meerdere mate ook zijn of haar omgeving.
Voor omstanders geeft Sijtsma ook waardevolle tips, waardoor er meer begrip voor de
rouwende ontstaat en je tactvoller en geduldiger met hem of haar om kunt gaan. Een soort
handreiking van de do’s en de don’ts. “Daar hebben mensen ook behoefte aan.”
Bekende rouwverschijnselen zijn vermoeidheid, lusteloosheid, geen zin om te koken,
onregelmatig eten en nauwelijks de deur uitkomen. Een spiraal die je in negatieve zin naar
beneden zuigt. Goed eten, goed rusten, goed bewegen. Samengevat: zorg goed voor jezelf,
essentieel om je leven terug op de rails te zetten, is het credo van Martin Sijtsma. De tips uit
zijn spoorboekje kunnen mensen daarbij helpen.
Het belooft een boeiende avond te worden. Bent u benieuwd naar de tips van Martin Sijtsma?
U bent welkom op donderdag 10 april, 20.30 uur in ’t entrum. Voor ons is het handig als u
even laat weten of u komt en met hoeveel personen. Dit kunt u doorgeven via telefoon (0518)
46 23 75 of dle.berlikum@gmail.com.
Graag tot dan.
Ria Algra, namens het bestuur van De Laatste Eer Berlikum
ANBO Menameradiel
Sneon 1 maart organisearre ANBO Menameradiel in gesellige middei mei it senioaren orkest
‘ yk troch Musyk’ út de Wâlden. In lytse 60 leden kamen nei de foarstelling. It waard in tige
noflike middei. De 20 muzikanten fan it orkest spilen en songen stikjes út u.o. Dútslân,
Frankryk, Nederlân en mei namme Fryslân. De oanwêzigen fûnen it prachtich en songen en
klapten enthousiast mei. Binnekoart bestiet it orkest 25 jier en hâld in grut jubileum. Al mei
al in moaie middei.
Noch efkes omtinke: Tongersdei 10 april de jiersfergadering om 14.00 oere yn de Black
Horse Menaam. Tiisdei 13 maaie de museum en bus. Woansdei 14 maaie de boattocht.

Gastgezinnen gezocht voor kansarme kinderen
Nederlandse kinderen zijn volgens onderzoek de gelukkigste kinderen ter wereld. Niet
verwonderlijk: de meeste kinderen groeien op in een financieel welvarende omgeving, met
ouders die hen meer dan voldoende aandacht en liefde schenken. Helaas zijn er nog heel veel
kinderen in de rest van de wereld, maar ook in Nederland, voor wie dat allemaal niet
vanzelfsprekend is. Al meer dan 50 jaar richt Europa Kinderhulp zich op deze categorie
kinderen. Iedere zomer brengen ongeveer 1.500 kinderen uit binnen- en buitenland dankzij
onze stichting een onvergetelijke vakantie door bij een Nederlands vakantiegastgezin. Een
jaarlijks hoogtepunt in het weinig rooskleurige bestaan van deze kinderen.
Ook dit jaar zijn we in de regio Friesland op zoek naar mensen die graag tweeënhalve week
een Frans, Duits, Belgisch of Nederlands kind bij hen thuis willen laten logeren. Om het kind
een fijne vakantie te geven hoeft u beslist geen buitengewone dingen te ondernemen. Het gaat
vooral om rust en regelmaat, om liefde en aandacht. Denkt u daarom bij het plannen van de
komende zomervakantie eens aan de mogelijkheid een kind dat het niet zo goed heeft als uw
eigen kinderen, de vakantie van zijn leven te geven.
Data van de kinderreizen in Friesland:
- Franse kinderen: 5 juli - 25 juli en 19 juli - 7 augustus
- Duitse kinderen: 21 juli - 8 augustus, 1 - 18 augustus, 4 - 22 augustus
- Belgische kinderen: 14 juli - 1 augustus
- Nederlandse kinderen: 21 juli - 8 augustus
Meer informatie kunt u vinden op www.europakinderhulp.nl. Voor vragen kunt u contact
opnemen met Joke de Vries via telefoon (058) 257 36 12 of e-mail
friesland@europakinderhulp.nl.

Wereldgebedsdag 2014
Zondagavond 9 maart zijn we bijeen geweest voor de jaarlijkse Wereldgebedsdag. Tijdens
deze viering hebben we samen uit de Bijbel gelezen, gebeden en met begeleiding van organist
Frans Zwart samen gezongen. De gehouden collecte heeft € 121,35 opgebracht. Onze
hartelijke dank hiervoor. Volgend jaar wordt de Wereldgebedsdag voorbereid door vrouwen
van de Bahama’s. We hopen u dan ook weer te kunnen ontmoeten.
Het plaatselijke comité

Verslag van de CPVB
Dinsdag 11 febr.2014 in ’t entrum in Berltsum
We vieren vanavond onze jaarvergadering met als gast Louiza Saitova. Er zijn 44 dames
aanwezig. Matty heet ons allen welkom en gaat ons voor in gebed. Uit de Bijbel leest ze
Joh.3:16. In Jezus naam is liefde de pleister op alle wonden. We zingen: ‘Er ruis langs de
wolken’. De notulen van de vorige vergadering en het jaarverslag worden gelezen en zonder
op of aanmerkingen goedgekeurd. Dan wordt het financieel verslag behandeld en volgen
mededelingen, zieken en jubilea.

Vluchtverhaal van Louiza Saitova
Louiza groeit op in Grozny, de hoofdstad van Tsjetsjenië. In haar leven krijgt ze te maken met
twee oorlogen tussen Rusland en haar vaderland, de Tsjetsjeense Republiek Itsjkerie. De
Russische soldaten gebruiken veel geweld en zij vluchten de bergen in, er sneuvelen ontelbaar
veel burgers. Toch kan ze later naar Moscow om daar aan de universiteit muziek te studeren,
maar dan breek er weer oorlog uit en kan ze moeilijk contact krijgen met haar familie.
Na een lastige jeugd in oorlogsgebied leert Louiza haar man Roman kennen, ze trouwen en ze
raakt zwanger, maar ze kon niet echt blij zijn want er was voortdurend angst. Een vriend van
Roman gaat bij de politie werken om zo aan gegevens te kunnen komen van mannen en
jongens die gevangen worden gezet of helemaal verdwijnen. Zo spelen zij ook steeds meer
gegevens door en, waarschijnlijk hierdoor, wordt Roman opgepakt en gevangen gezet. Louiza
had geen idee waar hij was en of hij nog leefde. Louiza bestond wel maar leefde niet. Ze was
met haar dochter voortdurend op de vlucht.
Roman weet te ontsnappen uit zijn gevangenschap en samen nemen we het moeilijke besluit
om uit Tsjetsjenië te vluchten. Ze laten hun familie achter om zich te richten op een betere
toekomst voor hun dochtertje. Via Georgië en Duitsland komen ze uiteindelijk in Nederland
terecht. Via verschillen opvangcentra komen ze in Woudsend. Ze hoefden zich hier niet te
bewijzen. De bewijzen zaten nog wel op Romans lichaam, hij was gevlucht met handboeien
om, hiervan waren de wonden nog duidelijk zichtbaar.
In Nederland vindt Loiuza het eerst heel moeilijk haar muziek weer op te pakken, omdat dit
ook veel herinneringen oproept aan haar leven en familie in Tsjetsjenië. Maar ze heeft het nu
wel weer opgepakt en zelfs een cd gemaakt. Ze sluit haar optreden af met het zingen van
‘Reden troch muzyk’. Ze heeft ons deelgenoot gemaakt van een bewogen en indrukwekkend
leven. Voor ons was dit wel even iets anders dan het vieren van een jaarvergadering maar ook
dit is wat mensen meemaken en ons dieper doet beseffen hoe rijk en vrij wij hier leven.
Matty bedankt Louiza voor haar indrukwekkend verhaal en sluit de vergadering af met een
gedicht van Phill Bossman: Menslief ik hou van jou. Ze wenst ons wel thuis en tot 11 maart
aanstaande dan komt Mevr. A.Abbink-Miedema uit Easterwierum met ‘De blaas de baas’.
Thematuin Hortus Conclusus oogst lof op Huis en Tuin 2014
Dit jaar bleek wederom dat de combinatie Van Tuinen Tuinservice en Linum Tuinontwerp
een duurzame belofte is op tuingebied. De omsloten tuin ‘Hortus oncluses’ op Huis en Tuin
2014 werd beloond met de 2e prijs en als kers op de taart kreeg de stand de publieksprijs. De
showtuin was dan ook prachtig.
Kloostertuin model
Model voor de omsloten tuin stond de aloude
kloostertuin met zuilengangen en de
waterbron als symbool van leven en kruidige
geuren. Een oase van serene rust in de
hedendaagse hectiek.
Juryrapport
De jury, Dick Beyer en Bert Vermeijden,
vatten hun rapport zo samen: Prachtige,
verstilde aanleg. Hoewel zo’n aanleg niet

direct lijkt weggelegd voor een doorsnee klant is het getoonde plaatje van zeldzaam hoge
kwaliteit. Uitvoer zeer zorgvuldig (bestrating!). Ook veel oog voor details, klasse! Het idee
voor de hortus concluses ontsproot aan het creatieve brein van tuinontwerper Siem de Vlas.
De hoveniers van Van Tuinen brachten het plaatje tot leven.
Voorjaarsbeurt
Terug op aarde rinkelt de telefoon al weer volop. Door het zachte weer ontwaken de
lentekriebels. Het wordt voorjaar. Er is weer werk aan de winkel.

Uitnodiging ontspanningsavond
Op woensdagavond 26 maart om 19:30 uur organiseert de diaconie van de Doopsgezinde- en
Protestantse gemeente Berltsum een ontspanningsavond voor alleengaanden. Deze avond
wordt gehouden in het kerkje van Wier. Onze gastspreker is Simie Sevenster.
Bent u alleengaand en 60+ of echtpaar en 65+? U kunt zich tot en met woensdag 19 maart
opgeven bij de heer K. Tolsma, Buorren 46, telefoon (0518) 46 13 21.
Vervoer
Bij uw aanmelding vragen wij u aan te geven wat voor u van toepassing is:
 ik kom zelf naar Wier
 ik kom om 19.00 uur bij de kruiskerk en rij mee met diakenen
 ik wil graag van huis opgehaald worden

Film van de maand in de Ioannistsjerke in Wier
La vie d’Adele - 16jr - Blue is the color
Een coming-of-age drama gebaseerd op de graphic novel van Julie Maroh.
De 15-jarige Adele is zeker van twee dingen: ze is een meisje en meisjes gaan uit met
jongens. Maar wanneer ze Emma ontmoet, een jonge vrouw met blauw haar, wordt haar hele
leven op z’n kop gezet. Emma geeft Adèle de kans om haar verlangens te ontdekken, om zich
te laten gelden als vrouw en als volwassene.
Een ontroerende film over het geluk en verdriet van een eerste grote liefde, en alles wat
daarbij hoort.
Het was voor het eerst in de geschiedenis van het filmfestival in Cannes dat de Gouden Palm,
de hoogste onderscheiding aldaar, in drieën gedeeld werd. Niet alleen de regisseur maar ook
de twee hoofdrolspeelsters kregen terecht de eer. Drie uren, zeer detailrijke en warme
gevoelens geven je het gevoel plots jaren levenservaring rijker te zijn! Wat dat betreft is dit
meesterwerk te kort. De regisseur laat weinig aan de verbeelding over. Je zit er ‘boven op’ en
er ‘midden in’ en je wilt nog dichter bij dat scherm gaan zitten.
Datum: 14 maart
Tijd: 19:30 uur
Entree: 6 euro

Welkom op de Mantelzorgdag Noordwest Friesland
Speciaal voor de mantelzorgers uit de gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Harlingen en
Menameradiel wordt er op woensdag 9 april van 14.00 tot 17.00 uur een regionale
mantelzorgdag georganiseerd. Het thema voor deze dag is: ‘Grenzen verleggen en in contact
komen met elkaar!’
Het ouderenwerk en de steunpunten mantelzorg hebben het initiatief genomen voor deze dag
en is er naast informatie veel ruimte voor ontmoeting en ontspanning. Heeft u belangstelling
en wilt u deze dag graag meemaken? Noteer dan 9 april alvast in uw agenda! U bent van harte
welkom en als u andere mantelzorgers kent, nodig hen gerust uit.
Veranderingen
Een mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt je omdat je een
emotionele band hebt met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen met veel liefde
en aandacht voor hun kind, partner, ouders, familie of vrienden. Soms wel 24 uur per dag en
zij kunnen de zorg niet zomaar beëindigen. We staan voor een periode waarin veel
veranderingen plaatsvinden, denk maar aan de verkleining van de AWBZ en de zorgtaken die
van het rijk naar de gemeenten gaan. Deze veranderingen zijn ook van grote invloed op de
taken van de mantelzorger omdat er een steeds groter beroep wordt gedaan op de informele
zorg zoals mantelzorg en vrijwilligerswerk.
Mantelzorgdag
Op de regionale Mantelzorgdag kunnen bezoekers zich via informatiestands en workshops
laten informeren over praktische zaken zoals: ondersteuning van mantelzorgers,
bewindvoering en dagbesteding. Ook kunt u zich opgeven voor een heerlijke stoelmassage of
deelnemen aan een creatieve workshop. Kortom, de mantelzorgdag is een prima plek om
informatie te halen, elkaar te ontmoeten en ervaringen met elkaar te delen. Informatief maar
ook beregezellig!
Locatie: Baptistenkerk, Holwerdastraat 21 in Franeker.
Voor informatie en aanmelding (tot 2 april) kunt u contact opnemen met Ignatia Veltman, De
Skûle Welzijn in Franeker via telefoon (0517) 39 37 50 of e-mail i.veltman@deskule.nl.

De cursus Geld Telt verbreedt uw mogelijkheden!
Geld is niet het belangrijkste in het leven zeggen we weleens. Toch kun je er dagelijks mee
bezig zijn en je veel kopzorgen bezorgen:
- Ik zit in de bijstand, hoe kan ik mijn inkomen verhogen?
- Ik sta er alleen voor, hoe pak ik mijn financiële situatie aan?
- Ik wil graag tips om geld te besparen?
- Ik heb schulden, wat nu?
- Wanneer is een verzekering noodzakelijk en wanneer niet?
- Hoe krijg ik meer overzicht over mijn inkomen, uitgaven en schulden?
- Hoe kan ik mijn vaste lasten verlagen?
Voor deze vragen en om meer grip op uw financiën te krijgen wordt de cursus Geld Telt
georganiseerd. ‘Geld Telt’ is een cursus waar u gratis aan kunt deelnemen en wordt geleid
door professionele medewerkers van Welzijn Centraal en Welzijn Middelsee.

Cursusdagen
De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van elk 2 uur. De cursus start op donderdag 8 mei 2014
en vervolgdagen zijn 15 en 22 mei 2014. U kunt bij de aanmelding aangeven welk dagdeel uw
voorkeur heeft; middag of avond:
-

8 mei
8 mei
15 mei
15 mei
22 mei
22 mei

middag
avond
middag
avond
avond
middag

Gemeentekantoor in Menaam
Groene Kruis gebouw Berltsum
Groene Kruis gebouw Berltsum
Groene Kruis gebouw Berltsum
Groene Kruis gebouw Berltsum
Gemeentekantoor in Menaam

Tijdens deze praktische cursus leert u hoe u uw financiële zaken op orde krijgt en grip houdt
op uw inkomsten en uitgaven. U ontvangt een map die u helpt bij het ordenen van uw
administratie. U ontvangt veel tips en informatie zowel van de cursusleider als van uw mede
cursisten. De ervaring heeft laten zien dat deelnemers onderling veel handige ideeën
uitwisselen. U heeft alle gelegenheid om vragen te stellen.
Voor informatie en opgave kunt u terecht bij mevrouw S. Nettinga van Welzijn Centraal via
telefoon (058) 234 84 34of e-mail s.nettinga@welzijncentraal.nl.

Eten met een praatje 2014
De laatste keer ‘Eten met een praatje’ is op 28 maart 2014. U bent dan ook weer van harte
welkom in de Kruiskerk om 18.00 uur.
‘Eten met een praatje’ is bedoeld voor mensen die s ’avonds vaak alleen eten en graag samen
met anderen willen eten en daarbij een praatje kunnen maken met de andere gasten. Wellicht
ten overvloede maar iedereen is welkom!
Heeft u belangstelling om te komen eten? U kunt zich opgeven bij mevrouw U. Strooisma via
telefoon (0518) 46 20 89 of bij ds. A. J. Bouwknegt via telefoon (0518) 41 99 63. Voor hen
die zich al hebben opgegeven maar verhinderd zijn ook graag dit uiterlijk op woensdag 26
maart doorgeven. Wij kunnen dan aan de hand van de opkomst onze inkopen doen.
Wat we gaan eten is altijd weer een verrassing, maar hebt u een speciaal dieet laat het dan
even weten. De kosten van een maaltijd zijn €7,- per persoon.
We hopen u te kunnen verwelkomen en rekenen op een gezellige avond.

Muzikale cabaretvoorstelling Arno van
der Heyden: Zó!
Zaterdag 22 maart 2014 om 20.00 uur,
Ioannis Theaterkerk, Lautawei 5a in Wier.
Entree: €6,50
In Zó! staat Arno van der Heyden op een
vrolijke manier stil bij de warmte en de
waarde van échte vriendschap. U zult
getuige zijn van een unieke voorstelling met
verrassende lokale invloeden.
We hebben de wereld aan contacten. We
surfen mee met elke trend. We skypen en
hypen via satellieten, maar we kunnen niet
meer aarden. Ook Arno doet eraan mee.
Ontvriend door verre virtuele vrienden en vervreemd van goede buren komt hij tijdens de
voorstelling tot inkeer. Dankzij de intimiteit van een kleine theaterzaal, verandert hij van verre
buur in goede vriend. Tijdens de voorstelling wordt het decor gevormd door live fotografie en
verrassend herkenbare beelden en anekdotes. Namelijk de foto’s en verhalen die Arno samen
met pianist Bas Mulder en fotograaf Pjotr Wiese diezelfde dag al zoekende naar de lokale
lekkernij en markante figuren uit het straatbeeld van Wier en omgeving verzameld heeft.
Arno van der Heyden is chansonnier, cabaretier en presentator. In 1992 won hij de publieksen persoonlijkheidsprijs op het Camerettenfestival in Rotterdam en sindsdien maakte hij acht
muzikale cabaretvoorstellingen. Geeft elk jaar een talkshow op festival Noorderzon in
Groningen.
“Arno van der Heyden koestert het intieme cabaret, zoals dat nog door slechts enkelingen
wordt bedreven. Hij mag zich de schatbewaarder van Nederlands cultuurgoed noemen” –
Arno Gelder, Algemeen Dagblad.
Reserveren kan via e-mail s.sevenster@hetnet.nl of telefoon (0518) 47 11 23.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.arnovanderheyden.nl of
www.broekenbuuren.nl.

Vacature vrijwilligerscentrale Middelsee
Vrijwilligerswerk is overal. Ook in de Middelsee gemeenten. Naast dat vrijwillige inzet direct
bijdraagt aan de leefbaarheid in de directe omgeving zijn de persoonlijke voordelen
onbetaalbaar. Rijk zal je er niet van worden maar de alternatieve beloning op sociaal,
professioneel vlak is royaal te noemen.
Een greep uit onze vacatures
Momenteel zijn wij op zoek naar:
 Timmerman die op 22 maart tijdens NLDoet een blokhut wil bouwen bij een
dagopvang in Menaam.

 Vrijwilliger die wil helpen op de Vrijwilligerscentrale in Berltsum, minimaal 2
dagdelen per week: administratieve ondersteuning en helpen bij bemiddeling tussen
vacatures en vrijwilligers.
 Communicatiemedewerker bij de Vrijwilligerscentrale in Berltsum: Schrijven van
persberichten, artikelen voor Nieuwsbrief, onderhoud aan Facebookpagina, enz.
Interesse of direct aan de slag?
Spreekt een van onze vacatures u aan en wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op!
Wij vertellen u graag alles over desbetreffende vacature. Staat uw droomfunctie er niet
tussen? Laat het ons dan weten! Vrijwilligerscentrale Middelsee levert veelal maatwerk en na
een persoonlijk gesprek kijken we graag wat we voor u kunnen betekenen. Wij zijn bereikbaar
van maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur op telefoonnummer (0518) 46 23 63.
U kunt ook mailen naar vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl.
AED voor Berltsum?
Steeds meer dorpen in Fryslân krijgen een eigen AED voor alle inwoners 24 uur per dag. De
vier AED’s die nu in Berltsum hangen, zijn niet 24 uur per dag voor het hele dorp inzetbaar.
De EHBO-vereniging in Berltsum heeft al jarenlang de wens om een AED-apparaat buiten
voor alle bewoners op te hangen, centraal in het dorp. Leefbaarheidscoördinator Germ
Reitsma van Wonen Noordwest Friesland heeft al positief gereageerd op de plannen om het
AED-apparaat op te hangen bij Berlinga State als centrale plaats in Berltsum. Ook heeft Losse
Fearren al een bijdrage toegezegd. Het Oranjefonds en Undernimmend Berltsum zijn heel
positief over de AED en hebben al hun toezeggingen overgemaakt. De EHBO-vereniging wil
de genoemde verenigingen hartelijk dankzeggen voor hun bijdrage en het enthousiasme over
ons nieuwe initiatief voor het dorp.
Zodra bekend is wanneer het apparaat er komt informeren wij u hierover. Kortgeleden is in
een omliggend dorp een mensenleven gered dankzij de aanwezigheid van de AED en de alerte
hulpverlening.
Hoe werkt een AED bij een hartstilstand?
Als omstanders een hartstilstand constateren, wordt als eerste direct gebeld met 112. Via 112
worden de hulpverleners AED-gecertificeerd opgeroepen via sms alert met de mobiele
telefoon. De hulpverleners gaan allemaal naar het apparaat bij de noodmelding. De eerste gaat
na het intoetsen van de code naar het adres wat in het display van de mobiele telefoon
verschijnt. De hulpverlener heeft slechts 6 minuten de tijd om naar het adres van de
noodmelding te gaan om een mensenleven te redden. Wij houden u op de hoogte als er
ontwikkelingen zijn van de AED in Berltsum.
Wat doet de EHBO-vereniging in Berltsum?
Jaarlijks verzorgen wij EHBO en AED opleidingen voor de leden die altijd bij evenementen
zijn als hulpverlener. Wij worden altijd ingezet bij de nieuwjaarsloop, de avondvierdaagse,
intocht St. Nicolaas, Koningsdag, het feest van Oranje Nationaal en andere grote activiteiten
en evenementen. De aanwezigheid van EHBO bij grotere activiteiten is een verplichting.
Ook hulpverlener worden voor Berltsum?
Om het apparaat te bedienen is een AED-certificaat nodig. Wij zoeken circa 15 hulpverleners
om de AED te bedienen. De EHBO-vereniging van Berltsum organiseert opleidingen voor de

AED. De opleiding kost slechts jaarlijks 3 uren, één avond per jaar en de deelname is gratis
voor de dorps-AED. Wij zoeken vooral bewoners die vlakbij Berlinga State (ca. 300 meter)
wonen die bereid zijn om de AED te bedienen bij een hartstilstand. Dankzij jou kan de AED
een succes worden als de nood aan de man komt. Wilt je ook hulpverlener worden of heb je
vragen? Neem contact met ons op via e-mail scholten459@tele2.nl of telefoon (0518) 46 25
05.
EHBO-vereniging,
Dik en Tineke Scholten

Uitnodiging vriendinnenavond bij Keunst & Kids
Wat?
gezellige vriendinnenavond
Waar?
Bitgumerdyk 7a in Berltsum
Wanneer?
vrijdagavond 21 maart
Hoe laat?
van 19.30 tot 22.30
Wat kan je verwachten
- Salon Moniek; Make-up advies etc
- Krekt Oars; Huis- en tuinaccessoires, zelfgemaakte en opgeknapte spulletjes
- Nieuwe collecties van Keunst & Kids
- Demonstratie parfum maken
- En heel veel leuke aanbiedingen!
Dit alles onder het genot van muziek, hapjes en drankjes. Kom je ook? En neem gewoon je
vriendinnen, moeders, zussen, buurvrouwen, tantes, nichtjes en collega’s mee!

Afronding project cultuurhistorische wandelroutes
De Heidemij heeft als afronding van hun betrokkenheid bij de Cultuurhistorische wandelroute
een appelboom geschonken. Zij hebben waardevolle adviezen gegeven bij de aanleg van de
loopbrug in de Koekoeksleane en een bijdrage voor de realisering van het totale project.
Bauke Wiersma, namens SBB en Matthé van Hout, namens Stichting Hemmema hebben
samen met vertegenwoordigers van de Heidemij en Arcadis de boom geplant bij het
Krûswetter. Daarnaast hebben ook de Provincie Fryslân, Wonen Noordwest Friesland, de
Rabobank, ANWB-fonds, de gemeente Menameradiel en Stichting Berlikumer Belangen een
belangrijke bijdrage geleverd.
De Stichting Hemmema neemt het onderhoud van de paden voor haar rekening en ontvangt
hiervoor een jaarlijkse donatie van Stichting Berlikumer Belangen.
Dat het project Cultuurhistorische Wandelroutes van circa €50.000,- kon worden gerealiseerd
en vervolgens kan worden onderhouden, is ook in belangrijke mate te danken aan alle
inwoners van Berltsum door hun jaarlijkse donatie aan Stichting Berlikumer Belangen.
Daarvoor hartelijk dank.
Namens SBB en SH

