Berltsum kriget skoalle foar de takomst ‘De Foarútgong’
De skoalbern fan Berltsum hawwe freedtemoarn 18 oktober 2013 tsjûge west fan it
ûntbleatsjen fan de namme fan harren nije skoalle.
Wethâlder Lute Pen wie spesjaal nei Berltsum
takommen om mei ferskillende bern de iepening te
dwaan. Earst wie der it grutte boerd oan’e kant fan’e dyk
mei de nammen fan alle brûkers derop. Dernei waard de
namme ûntbleate. Dat trije kear net altyd skippersrjocht
is, waard ûnder dizze seremoanje wol dúdlik. It wie dan
ek nei de fjirde kear dat we stadich de namme seagen:
“De Foarútgong”. Miskien wie dit in teken fan de trije
fan orizjine kristlike skoallen die al langer meielkoar ûnder ien dak gearwurken wer as de
fjirde no by kaam.
De namme gie werom yn’e skiednis nei de twa lytse doarpkes oan de útgong nei de
Middelsee: Belkum en Utgum. Dizze doarpkes binnen run it jier 1450 ta ien doarp foege mei
de namme Berlichem.
De komst fan de nije skoalle hat al mei al 10 jier ûnderweis west. Yn beskikke beskikke
wiene der mear as 30 gadingmakkers foar in plakje yn it nij te bouwen skoalgebou. Uteinlik is
der plak foar alles oangeande de skoallen, biblioteek en berne-opfang. En net te ferjitten: As
doarp beskikke we no ek oer in prachtich moaie sportseal, want dizze seal makket no
ûnderdiel ut fan it skoalgebou.
By de offisjele iepeningshandelingen op freedtemiddei wiene der
fansels in mannich minsken die’t by de bou belutsen wiene. Under
de nijsgjirrige lieding fan Janneke Bergsma moasten dizze minsken
foar harren taspraak earst ris efkes útlis jaan wat foar in learling sy
sels wiene op skoalle. De antwurden dy se joegen mei foar mannich
studint reden wêze om te tinken: “Mei gewoan trochsetten kin it
altiten noch goed te plak komme”. Sels de boargemaster wie op
skoalle net in brave Hendrik, en dat soene jo hjoed oan ‘e dei echt
net fan sa’n foarbyldige man ferwachtsje.
Jimme merke wol; hoewol der sprake wie fan offisjele
plichtplegingen, wie der ek genôch romte foar in fleurige
opmerking.
Meast opfallende opmerking fan de arsjitekt hjirby wie
de opmerking dat syn âlde skoalle referentiepunt wie.
“Wat fûn ik vroeger in myn eigen skoalle net goed: Der
moasten in soart ramen komme wêrtroch folle ljocht in’e
klassen komme kin.”
Fierder wie der sprake fan in flotte bou as gefolch fan in
goede planning en in goede gearwurking mei en fan út

de gemeente. Alle plannings binne helle.
Troch de skoaldireksjes fan de iepenbiere en de kristlike skoalle waar oanjûn dat de
ûntwikkeling fan Berltsum sjen lit dat de fergrizing hjir net sa fluch giet as yn in oantal
doarpen om ús hinne. Mar der binnen alderhanne ûntwikkelings geande dy’t de takomst
ûndúdlik meitsje. Mei dit nije ûnderkommen foar alle skoallen, berne-opfang en biblioteek
binne de bern fan Berlstsum echter wol to plak, wat foar feroaringen der ek mar komme.
Meielkoar ûnder ien dak jout wissichheid en kânsen foar in sûne takomst.

Marije Vaas volgt als kindercoach haar hart
Interesse en oprechte belangstelling in de medemens en gevoel voor het omgaan met
kinderen, dit zijn karaktereigenschappen die bij Marije Vaas horen. Een ‘mensenmens’ wordt
zij in haar omgeving wel genoemd. Dat is een goede insteek om haar kindercoachpraktijk ‘Op
Reis’ vol vertrouwen te kunnen starten want je kunnen inleven in situaties en daarop reageren
is dan toch wel een vereiste.
Geboren en getogen in Dronrijp maar Berltsum is nu al sinds vele jaren gevoelsmatig haar
echte ‘thuis’. Nog meer dan eerder in Berltsum ervaart zij hier veel vriendschap en
verbondenheid wat tot uiting komt in haar leiderschap bij de voetbaldames, het spelen van
volleybal en het samenleven met haar vriend Johannes van Tuinen aan de Jan
Groenewoldwei. En, hoewel in haar prille jeugd de ‘beroepskeuze’ nog op kapster viel, was er
al snel de wens om aan een school haar voorliefde voor het werken met kinderen in praktijk te
brengen.
Een snuffelstage op de AMS als kinderjuf deed haar kiezen voor de verzorgende richting van
het VMBO waarna zij de MBO opleiding als onderwijsassistente volgde op het Friesland
college in Leeuwarden en de definitieve opleidingstap werd gezet met haar verbintenis aan de
Katholieke PABO in Zwolle. “Dat wie in hiele goede kar. In lytse skoalle mei omtinken foar
en ynteresse yn de studinten. Der wie in hiele goede sfear en de belutsenhied dy’t ik graach
woe. Ik koe ek wol nei Ljouwert nei Stenden (NHL), mar dat fûn ik krekt in fabryk!” Op 23
jarige leeftijd, in 2010, studeerde Marije af aan de PABO en begon voor haar de zoektocht
naar werk.
Aanvankelijk waren de studiepijlen nog gericht op het reguliere basisonderwijs maar
ondermeer een stage in Zambia, in haar derde studiejaar aan de PABO, bracht Marije op
geheel andere gedachten. “Ik seach dêr bêrn en begelieders dy’t mei lytse dingen al hiel bliid
wienen en nettsjinsteande de earmoed posityf wienen en it beste fan in situaasje makken.”

Langzamerhand veranderde het gezichtsveld van Marije dan ook meer en meer richting het
speciale onderwijs voor kinderen met een handicap, chronische ziekte, stoornis of met
gedragsproblemen. Kinderen met een ‘rugzakje’ zoals het zo vaak wordt genoemd. “Dit jouwt
my folle mear foldwaning dan lesjaan yn in gewoane klas mei in protte bêrn dêr alles fluch en
neffens in fest patroan giet.”
Na ondermeer een aantal jaren als vaste invalkracht bij ´Het Anker´ in Drachten te hebben
gewerkt aan de basisschool voor speciaal onderwijs en het opzetten van een klas met
´rugzakleerlingen´ op de Toermalijn in Franeker, is voor Marije de tijd rijp om de volgende
stap in haar leven te zetten. Ze maakt haar wens waar met een eigen kindercoach praktijk. Dit
doet ze om kinderen en opvoeders te begeleiden in opvoeding en ze net dat zetje in de goede
richting te geven wat ze nodig hebben. Als kindercoach wil Marije op een laagdrempelige
manier hulp bieden en met een duidelijke gerichte aanpak het kind maar ook de opvoeders
begeleiden. Hierbij staat de positieve benadering voorop en is het voor Marije belangrijk meer
te kijken naar mogelijkheden en oplossingen dan naar problemen. Inzicht bieden en kind en
opvoeders ondersteunen, zodat het kind zelfstandig verder kan in zijn of haar ontwikkeling.
De vraag stellen: Wat gaat er allemaal al goed en op welke manier kan het kind zijn of haar
kwaliteiten beter benutten. Verbetering hierin zal ook het gezinsleven weer een positieve
impuls geven. Ook het leren omgaan met teleurstellingen en beperkingen en daar een goede
weg in vinden, kunnen al bijdragen aan verbeteringen in het leef- en leerpatroon van het kind.
“ Yn in pear sessys kinne je troch petearen, spûltsjes en gebrûk fan oefenmateriaal yn koarte
tiid al hiele stappen meitsje.” Een kindercoach heeft gevoelsmatig ook niet het ‘gewicht’ van
een psycholoog en is als zodanig een welkome aanvulling voor gezinnen die even een klein
beetje hulp nodig hebben. Maar niet alleen sociaal-emotionele problemen, ook methoden om
het kind op de juiste manier te laten leren, dragen bij aan herstel. Leerstijlen, leerstrategieën,
verbeteren van de concentratie en omgaan met faalangst zijn enkele aspecten om efficiënter
om te gaan met je manier van leren.
Het helpen van mensen loopt dan ook als een rode draad door het leven van Marije. Al in haar
studie in Zwolle, waarin zij veel warmte en betrokkenheid mocht ervaren van leiding en
leerlingen, meldde Marije zich aan bij de YMCA om als vrijwilligster te helpen bij de
organisatie van vakantieweken voor kinderen met een handicap, gedragsproblemen of een
moeilijke thuissituatie. En dit vrijwilligerswerk doet Marije nog steeds. “Ik fyn it hiel moai
om mei dizze bêrn te wurkjen en harren te helpen efkes alle soargen yn sa’n wike te ferjitten.”
Haar vrijwilligerswerk bij deze hulporganisatie en de drie maanden stage in Zambia waren
dan ook cruciale en bepalende momenten om zich in te zetten voor het speciaal onderwijs.
En dan nu de keuze om als kindercoach een eigen praktijk te beginnen. Een idee dat al langer
borrelde bij Marije en een goede invulling en aanvulling kan zijn voor haar aangeboren aanleg
om met mensen om te gaan. In de ontwikkeling van een kind gebeurt zoveel en vooral in deze
huidige snelle en ongeduldige maatschappij kan niet iedereen dat bijbenen. Want niet ieder
kind kan met een dergelijke prestatiegerichte omgeving omgaan en ook sommige opvoeders
ondervinden hierin moeilijkheden om hun kind(eren) dan de juiste begeleiding mee te geven.
Kindercoach is tot nog toe geen officieel erkend beroep maar vult wel degelijk een behoefte in
onze samenleving zo blijkt uit de praktijk want steeds vaker wordt van deze hulpverlening
gebruik gemaakt. De cursus tot kindercoach volgde Marije in Burgum bij Tea Adema en naast
de basisbeginselen van de methode ´Kids Skills´ en ´Ik leer leren´ volgde zij ook de
deelstudies rouwverwerking en echtscheiding. Voor een jongedame van 26 jaar voorwaar
geen lichte kost en al lijkt het van buitenaf een sprong in het diepe, voor Marije is hier
uiteraard al een heel opleidingstraject aan voorafgegaan. Voor 2014 staat

systemisch/contextueel coachen en opvoed
coaching op het programma! Naast die ruime basis
van opgedane kennis is vanzelfsprekend de
praktijk op school, vrijwilligerswerk bij YMCA en
het aangeboren inlevingsgevoel doorslaggevend
voor Marije om deze stap te nemen. Het is dan ook
weer een nieuwe stap in het beroepsleven van
Marije. Zoals haar schooltijd getypeerd werd door
een gedegen opbouw met een bewust gekozen
praktijkrichting, kan deze stap dan ook gezien
worden als een logisch vervolg. Nog meer gebruik maken van de talenten die in haar zitten en
dit inzetten voor het doel waarvoor zij wil gaan, namelijk mensen in moeilijke
omstandigheden een goede weg bieden met perspectief voor de toekomst. Dit alles omdat er
voor ieder kind een weg is!
Op de website www.kindercoachpraktijkopreis.nl vindt u alle informatie over de praktijk van
Marije Vaas.
Skiednis fan doarpskrante yn hannen fan dokumintaasjesintrum
Op tongersdei 10 oktober 2013 hat de redaksje fan’e doarpskrante fan Berltsum ´Op ‘e
Roaster´ harren kranteskiednis oerdroegen oan it dokumintaasjesintrum ´De Grusert´ yn
Berltsum. Dizze oerdracht barde troch it oerhandigjen fan 6 grutte mappen der’t de kranten
fan ôf 1984, troch de boekbiner út Wier ûnderbrocht binne. Tegearre mei it earste boek hat it
dokumintaasje sintrum de skiednis fan ´Op ‘e Roaster´ no kompleet.
By de oerdracht fan ‘e boeken hat de redaksje oan de minsken fan it dokumintaasjesintrum
noch ris de klam lein op it belang om soarch te stean foar it gefoelige krantepapier. En dat ze
hjir al oer neitocht hiene bliek wol út de wurden fan foarsitter Jan van Assen: “Wy hawwe de
wantsjes al klearlizzen, want we witte hiel goed dat we noed stean moatte foar itjinge wer wy
foar stean”.

De redaksje is fan tinken dat us skiednis yn betroubere hannen is. Nei in oantal besiken oan
dit dokumintaasjesintrum reitsje wy stadich oan mear ûnder de yndruk wat er oan skiednis fan
dit doarp fest lein is. In juwiel om sunich op te wezen. Sy fertsjinje dan ek in brede steun
troch alle ynwenners. Tink dus ek oan harren as jo de soarch hawwe oer âlde brieven, kaarten,
aansichtkaarten en oare nijsgjirrige dingen die bewarre bliuwe moatte foar de folgjende
generaasjes. Mar ek finansjeel kinne jo harren stypje. Foar harren initiatief om stikken wat

mear te dielen mei de belangstellenden, betekenet dat er mear digitalisearre wurde moat. Dit
kin allinnich mar as der materiaal beskikber is om dit te digitalisearjen. Sjoch op de site fan
berlikum.com en gean nei it ûnderdiel fan it dokumintaasjesintrum. Se stean jo op
tongersdeitejûn graach te wurd.
JOP actie Berltsum en gezamenlijke jeugddienst Bitgummole voor Serious Request
groot succes!
De gezamenlijke jeugddienst van afgelopen zondag 10 november is een groot succes
geworden. De PKN gemeenten van Bitgummole, Berltusm, Menaam en Dronryp kwamen in
actie voor ‘Serious Request’ met het thema ‘Kom in actie voor je naaste’.
In een goed bezochte dienst waarin gebruik werd gemaakt van Facebook, Wifi en beamers
konden de aanwezigen interactief deelnemen. Waar het normaal gesproken gebruikelijk is de
mobiele telefoon thuis te laten of uit te zetten had dit medium nu een cruciale rol!
In de sfeervolle kerk van Bitgummole en in een dienst die geleid werd door Ali Stork, was
eveneens een ‘glazen huis’ aanwezig waarin een drietal Berltsumer dames onder de gelijke
voorwaarden van het 3 FM glazen huis hun intrede namen. Dus zonder eten en drinken maar
uiteraard iets korter van duur.
Het ‘gelegenheid Jeugdouderlingen koor’ zorgde samen met het muziekcombo van
Bitgummole voor de muzikale noot terwijl de kerkgangers volop mee konden zingen vanaf de
beamer. De beamer had ook weer een belangrijke rol in reacties op verschillende stellingen en
het vertonen van filmpjes uit de Serious Request campagne. Daarbij kon er op de Facebook
pagina ‘Kom in actie’ reacties worden gedeponeerd gedurende de dienst. Kortom een zeer
geslaagd samenzijn waarbij de opbrengst van de collecte uiteraard bestemd is voor Serious
Request evenals alle andere acties die in de deelnemende dorpen worden gehouden.
Wat die acties betreft was er afgelopen donderdag7 november de JOP actie van de
Berltsumers voor Serious Request met de verkoop van tomaten en paprika (kosteloos
beschikbaar gesteld door de tuinders van Berltsum) en de lege flessen actie waarvoor van
Wichgeren van de SPAR speciaal langer openbleef om de flessen te kunnen inzamelen en
verwerken. Deze actie bracht het mooie bedrag op van €1.065,- Een prachtig resultaat met
grote inzet van vele enthousiaste vrijwilligers! In het kader van diezelfde actie staat er
zaterdag 14 december ook nog een ‘Berltsumers Serious Fair’ op het programma. Kortom
wordt vervolgd!

Berltsum getroffen door de storm
Ook in Berltsum heeft de storm van maandag 28 oktober
flink wat schade aangericht. Vooral op de
Bitgummerdyk zijn veel bomen ontworteld. Ook zijn er
veel inwoners die een paar dakpannen missen. Op 't Skil
en op de Museame misten er platen van een huis en aan
de Genierswei stond een deel van het rieten dak
omhoog.
Tijdens de storm was het ook gevaarlijk om buiten te
komen. Aan de Mulsleane stonden de brievenbussen
open en wie zich tijdens de storm in de bus bevond is
flink heen en weer geschut. Uiteindelijk zijn de bussen
dan ook gestopt met rijden.
Na de storm hebben velen even een rondje door het dorp
gemaakt. “Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt” werd er door velen gezegd. Het opruimen
en het herstellen van de schade is aan het einde van de middag begonnen maar zelfs enkele
dagen erna waren er nog Berltsummers bezig met kettingzagen.

Ik jou de pin troch
Een bijdrage van Berltsumer Jouke Ynema.
Ik ben geboren op 10 april in de Summer off
sixty nine (het was echt zomer in April).
Wij woonden in de tuinbouwstraat in
Berltsum, daar is mijn broer Theo ook
geboren. Mijn vader werkte in Ried bij een
onderdeel van de vliegbasis van
Leeuwarden. Op een gegeven moment kon
mijn vader ander werk krijgen bij de
hoogovens in IJmuiden en hier zijn wij naar
toe gegaan. Na een jaar wonen in IJmuiden
was het genoeg geweest. We konden niet
wennen dus we wouden weer terug naar
Friesland. Maar terug naar Berltsum ging
helaas niet, er was op dat moment geen huurwoning vrij dus belanden we in Tzummarum.
Daar is later mijn jongste broertje geboren, Hendrik, en uiteindelijk was het gezin compleet.
Toen ik tien was hebben mijn ouders een huis gekocht in de lytsebourren in Berltsum. Het
was fijn om terug te zijn. Ik ging naar een andere school, voetbalclub, kaatsvereniging en ik
ben bij de Bazuin gekomen waar alle muzikale Ynema’s bij zaten.
Ik heb hier een leuke tijd gehad in Berltsum. Na de lagere school ben ik naar de C.T.S gegaan
en volgde daar de opleiding consumptieve technieken. Hierna ben ik aan het werk gegaan.
Eerst bij Offringa, groente en fruit winkel/hal in St Annaparochie en later bij Brada
vleesverwerkingsbedrijf. Ik kon bij Brada meer verdienen en heb een geweldige tijd gehad.
Intussen hebben mijn ouders het huis in Berltsum verkocht en zijn wij naar Leeuwarden
gegaan. Ook daar hebben we een mooie tijd gehad. Met mooi weer konden we lekker een
terrasje pakken in Leeuwarden en stappen. Totdat ik met een collega afsprak om eens in
Quatrebras in Noord Burgum te gaan stappen, en ja, daar kwam ik de vrouw van mijn dromen
tegen! Vele dromen zijn bedrog aldus Marco Borsato maar deze niet. Samen hebben wij een
huis gekocht in Leeuwarden maar na een tijdje kwamen erachter dat het niet de juiste keuze
was dus besloten we om ons geluk in een dorp te zoeken. Het toeval was dat we weer in
Berltsum terecht kwamen. Wij vonden ons stekje aan de Parrehof en wonen er nog steeds met
veel plezier! Hier zijn ook onze drie kinderen geboren.
Helaas had ik de pech dat ik een bedrijfsongeval kreeg en hierdoor uit het werkproces ben
geraakt. Na veel pijn en strijd en liefde van mijn gezin ben ik er weer bovenop gekomen. Ik
kreeg de kans om mijn auto- en motorrijbewijs weer terug te krijgen en dit is gelukt!
Met aantekeningen op mijn rijbewijzen mocht ik het weer proberen. Het ging goed maar met
de aangepaste motor liep het wat minder af. Door een lekke voorband kreeg ik nog een klap te
verwerken maar door een engeltje op schouder is alles weer goed gekomen. Door deze
dingen ondervind ik nog wel veel hinder in mijn dagelijkse leven. Daardoor ben ik bij
Empatec in Menaam aan het werk. Hier werk ik 18 uurtjes in de potroosjes en ficus. Ik
begeleidde ook jeugd van speciaal onderwijs en collega’s die wat extra aandacht nodig
hadden maar met al die bezuinigingen is dit niet meer van toepassing. Nu zitten we alweer 3
jaar in de siergrassen in het kassengebied van Berltsum. Wat er nu allemaal staat te gebeuren
met die nieuwe participatie wet van 2014/2015 is het niet zo fraai maar voor de W.S.W
bedrijven is één ding zeker, we moeten meer met minder doen. Dit zorgt natuurlijk ook voor

nieuwe uitdagingen en kansen om verder te gaan in de toekomst.
Mijn vrije tijd besteed ik aan mijn kinderen, varen, vissen, eieren zoeken en de nazorg
weidevogels, klaverjassen, kaatsen, fotografie, Job jeugdclub, commissie bijzondere
diensten(kerk) en als voorzitter van de W.S.W raad.
Met een vriendelijke groet uit de fruitbuurt, Jouke Ynema
Ik geef de pen door aan Harry Nienhuis.

Afsluiting Kinderboekenweek op basisschool de Fugelsang
De Kinderboekenweek is helaas alweer voorbij. Tijdens de afgelopen week is er in de klassen
volop voorgelezen en aandacht besteed aan het thema: ‘Klaar voor de start.’
Op donderdagmiddag 10 oktober hebben we de Kinderboekenweek afgesloten door middel
van een voorleeswedstrijd. Dit konden we doen in onze prachtige nieuwe gymzaal. En wat
was het spannend! Alle klassen vanaf groep 4 hebben een voorleeswedstrijd gehouden in de
klas. De beste kandidaat werd uitgezocht. Deze kandidaten moesten tijdens de afsluiting met
elkaar strijden om de titel: voorleeskampioen van de Fugelsang!
We hadden drie fantastische en kundige juryleden, waaronder tante Truus. Wat vond de jury
het moeilijk om de beste voorlezer uit te kiezen! Na goed juryberaad is de voorleeskampioen
van de Fugelsang geworden: Jens Tolsma.
Tussen het voorlezen door hebben de
kinderen van groep 6, 7 en 8 een toneelstuk
opgevoerd of iets sportiefs laten zien. Toen
de jury de medailles en oorkondes uitgedeeld
had aan de kandidaten, hebben we de middag
afgesloten met het zingen van het lied:
´Klaar voor de start’. De kinderen hebben
mooi gezongen en gedanst. Wat was het een
gezellige middag! We zijn benieuwd wat het
thema van volgend jaar zal worden.

Pake en beppe week bij kinderopvang Okidoki
In week 42 kregen pake’s en beppe’s de gelegenheid om een kijkje te komen nemen bij hun
kleinkinderen bij kinderopvang Okidoki.
Om 09.00 uur stond de koffie voor ze klaar en konden ze bij hun kleinkind(eren) aan tafel
aanschuiven. De kinderen zaten al met smart te wachten om samen met hun pake en/of beppe
een puzzel te maken. De kinderen keken er erg naar uit en volgens ons hadden hun
grootouders er ook erg veel zin in. Sommige pake’s en/of beppe’s waren al voor 09.00 uur
aanwezig. Pake’s en beppe’s gaven aan dat ze het mooi vonden om te zien hoe hun
kleinkinderen zich thuis voelen bij ons en wat ze zoal bij Okidoki doen en wie hun vriendjes
en vriendinnetjes zijn.

Zoals alle andere dagen begonnen we de dag met het fruithapje, voorafgaand met het liedje
‘wij gaan weer beginnen is iedereen binnen’ en het opzegversje ‘tingelingelingeling wie is
daar?´. Tijdens het fruit eten kregen de grootouders een bakje koffie en konden ze gezellig
meedoen aan dit tafelmoment. Na het fruit lieten we een aantal liedjes horen, die de kinderen
graag bij Okidoki zingen. Ook de grootouders mochten natuurlijk meezingen en, wanneer ze
de liedjes dan ook kenden, werd er uit volle borst meegezongen. De kinderen deden allemaal
goed mee, wat natuurlijk voor iedere pake en/of beppe erg leuk is om te zien.
Ook stond er nog een leuke knutselactiviteit op het programma. De kinderen mochten met hun
pake en/of beppe een paraplu of een mooi herfstblaadje kleuren en beplakken met vrolijke
kleurtjes papier. Er werd volop genoten van de aanwezigheid van de pake’s en beppe’s.
Nadat we hier klaar mee waren was er nog even tijd om vrij te spelen. Er waren pake’s die
met hun kleinkind gingen fietsen, beppe’s die hielpen bij het skippyballen en beppe’s die hun
kleinkind en de andere kinderen hielpen bij het naar beneden glijden op de glijbaan. Sommige
kinderen gingen samen met hun pake en/of beppe bouwen met de duplo en eten koken in de
poppenhoek.
Om 11.00 uur kwam er een einde aan de gezellige pake en beppe ochtend. De kleinkinderen
zwaaiden vrolijk hun pake en beppe uit en de dag ging weer verder zoals alle andere dagen bij
kinderopvang Okidoki.
We kijken terug op een geslaagde pake en beppe week en we hopen het volgend jaar weer te
organiseren. We willen alle pake’s en beppe’s bedanken die langs zijn geweest.
Groeten van het Okidoki team
Oprop: Op syk nei leafdesbrieven
Binne jo yn it besit fan leafdesbrieven dy’t skreaun binne yn de perioade 1940 – 1970?
De útjouwerij fan de Afûk soe it tige op priis stelle as jo bysûndere leafdesbrieven beskikber
stelle wolle foar in nije útjefte oer lde leafde. Hawwe jo lde brieven bewarre fan heit en
mem, of pake en beppe? Dan kinne jo dy opstjoere nei de Afûk, of l nsbringe by ús boek- en
taalwinkel oan de Bûterhoeke 3 yn jouwert.
Foar it te meitsjen boek sil de redaksje fan Afûk, de brieven lêze en in earste seleksje meitsje.
Oan de brieven sille ek - koarte - ynterviews taheakke wurde mei famyljeleden.
Wy begripe dat it betiden om hiele fertroulike korrespondinsje giet en dogge dan ek in
sekuere oprop. Yn it foarste plak sille wy boarch stean foar de privacy. Dêrneist garandearje
wy dat de brieven wer by jo weromkomme. Wurdt jo brief útsocht, dan bliuwe jo by it hiele
proses belutsen.
Brieven, sawol Fryske as ederl nsktalige ynstjoere kin oant 15 desimber 2013. Ferjit net om
jo nammen te fermelden, in adres en telefoannûmer en eventueel e-mailadres.
Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei ineke Kuiper, Afûk tel. 05 -234 30
70 of l.kuiper@afuk.nl.
Afûk Bûterhoeke 3, 911 DH yn jouwert. Korrespondinsje adres postbus 53, 900 AB
Ljouwert.

Giften aan stichting Oudheidkamer De Grúsert geven extra belastingaftrek
De stichting Oudheidkamer De Grúsert en het daaraan verbonden Documentatiecentrum is
door de belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI-instelling. Dat betekent dat de
giften die u doet aan deze stichting, voor extra belastingteruggave zorgen. Veel Berltsumers
geven jaarlijks een gift aan De Grusert en het Documentatiecentrum. Als u voor
belastingaftrek in aanmerking komt, dan geeft dit nog een extra tegemoetkoming.
Dit jaar hebben we weer de jaarlijkse huis-aan-huis verkoop van Amaryllisbollen. Deze zitten
in een leuk geschenkdoosje en zijn in de kleuren rood en wit. Deze bollen zijn momenteel erg
populair: je hoeft er namelijk niets aan te doen. Gewoon op een schaal leggen met wat andere
leuke dingen (bijv. uit de tuin) en door de warmte in de huiskamer gaat de bol uitlopen met
een steel en later bloeien in december. Dus niet in een potje met aarde doen en ook geen water
geven. Succes verzekerd.

Uitnodiging voor kerstviering in Berlikum
De gezamenlijke diaconieën van Berlikum nodigen u uit voor de kerstviering voor
alleengaanden en echtparen 65+ op woensdag 1 december in ’t Centrum.
Wij beginnen om 18.00 uur met een broodmaaltijd en om ongeveer 19.30 uur begint de
kerstviering. Medewerking zal worden verleend door vrouwenkoor “Brûzenije”
Wilt u bij de broodmaaltijd aanwezig zijn? Dan kunt u zich opgeven bij een van onderstaande
personen tot maandag 9 december. Als u zich moet houden aan een dieet, wilt u dit dan bij
opgave doorgeven? Voor vervoer kan worden gezorgd;
Aanmelden kan via Klaas Tolsma, Buorren 46, telefoon (0518) 461321 en Marijke Nieuwhof,
Luinsterweg 5, telefoon (0518) 46 14 87.

Sportverenigingen Berlikum nemen cheques Rabobank in ontvangst
Op donderdagavond 31 oktober namen
Roelof Berga (rechts op de foto), kandidaatvoorzitter IJsclub Berlikum en Erik
Brouwer, voorzitter Tennisvereniging De
Vierslag, beiden een cheque van € 3.000,00
in ontvangst van de Rabobank. Hiervoor had
de Rabobank een feestelijke avond in de
Koornbeurs in Franeker georganiseerd. De
cheque die Erik Brouwer in ontvangst nam is
zowel voor de Tennisvereniging als voor
Kaatsvereniging Berlikum bedoeld. Voor dit
geld willen beide sportverenigingen een
kaats- en tennismuur bouwen en een
gezamenlijke accommodatie.
De cheque voor IJsclub Berlikum zal besteed worden voor de bouw van een nieuw
clubgebouw op het ijsbaanterrein. De beide cheques komen de sportverenigingen in Berltsum
heel goed van pas. Bij deze gelegenheid bedanken zij Rabobank Noordwest Friesland voor
hun geweldige bijdrage.
Besturen IJsclub Berlikum, Tennisvereniging De Vierslag en Kaatsvereniging Berlikum

Nieuws van IJsclub Berlikum
Het loopt al aardig naar het einde van het jaar en de bestuursleden van IJsclub Berlikum zijn
momenteel druk bezig om de jaarlijkse contributie op te halen. Op 29 november staat de
jaarvergadering ingepland om 20.00 uur in It Heechhout. Alle leden hebben hier persoonlijk
een uitnodiging voor ontvangen. Deze avond informeren wij u over de laatste stand van zaken
rondom het ijsbaangebouw en terrein.
Wij willen als bestuur laagdrempelig zijn voor de basisscholen in Berltsum zodat zij gebruik
kunnen maken van de ijsbaan tijdens bijvoorbeeld gymlessen. Ook willen we
hardrijdwedstrijden en priksleeën organiseren als er ijs ligt. Dorpswebsite www.berlikum.com
is ons medium wanneer de ijsbaan open is. Ook op facebook zijn we te vinden onder Iisbaan
Berltsum. Wij vragen nieuwe vrijwilligers om de catering te versterken en zoeken ook
versterking bij de ijsbaanvegers. Heeft u interesse? Neem dan contact op met Petra van der
Meij, secretaris, via telefoon (0518) 46 23 35.
Tarieven
Voor het gebruik van de ijsbaan adviseren wij een jaarabonnement voor slechts € 7,50 per
gezin. Jeugd tot en met 17 jaar valt binnen het gezinsabonnement. Voor jeugd boven de 18
jaar is een apart lidmaatschap van € 5,00 nodig.
De komende winter zullen wij als bestuur ook controleren op het lidmaatschap. Voor een
dagkaart (zowel volwassenen als kinderen) rekenen wij € 2,00 per persoon. Een snelle
rekenaar kiest al snel voor een jaarabonnement van € 7,50 per gezin. Bovendien staat u of uw
gezin niet voor verrassingen als de ijsbaan berijdbaar is. Wilt u ook een jaarabonnement?
Neem dan contact op met Hieke Joostema (penningmeester) via telefoon (0518) 46 25 42.
Bestuur IJsclub Berlikum

Pinnen via Rabobank geldautomaat in december weer mogelijk!
De Rabobank heeft laten weten dat er vanaf 11 december weer een Rabobank geldautomaat
beschikbaar is in Berltsum. De Rabobank heeft samen met de Spar Supermarkt aan de
Hofsleane 65A afspraken gemaakt voor het plaatsen van een zogenoemde ‘instoregeldautomaat’. Dat betekent dat er een automaat in de supermarkt komt te staan.
Wat verandert er?
Voor de klanten verandert er feitelijk niets, want men kan in Berlikum blijven pinnen via een
Rabobank geldautomaat. Het enige wat verandert, is dat de geldautomaat alleen beschikbaar
is gedurende de openingstijden die de supermarkt hanteert.
De Rabobank geeft aan blij te zijn met de gemaakte afspraken. Zo kan zij haar klanten in
Berltsum en omgeving blijven faciliteren in het opnemen van contant geld.

Het Parool in de oorlog gedrukt bij Westerlaan
In de LC van 21 september 2013 stond een artikel over de gruwelen in de concentratiekampen
in Duitsland. De Amsterdamse illegale krant Het Parool gaf in 1943 een uitgebreid relaas over
deze concentratiekampen. In Friesland werd de illegale krant in 1941 en 1942 (tot september)
gedrukt in Berltsum in een oplage van 500 stuks. Nadat de twee Friese initiatiefnemers waren
opgepakt werd het blad vanaf 1943 vanuit Amsterdam naar Friesland gezonden in een oplage
van tweeduizend stuks.
Uiteraard wekte dit verhaal de belangstelling van het Documentatiecentrum. Het kan niet
anders dan dat de krant gedrukt werd bij Westerlaan. De bijgaande foto toont de drukkerij in
1923 toen daar brand was uitgebroken. De drukkerij heeft tot na de oorlog bestaan. Na een
faillissement is deze in Woudsend verder gegaan. Het gebouwtje staat er nog, op het hoogste
punt op de terp, achter Buorren nr. 84.
Het drukken van de krant is
verraden en de initiatiefnemers zijn
opgepakt. Maar dat had kennelijk
ook gevolgen voor de drukkerij. R.
van Reenen schrijft in 1942 in zijn
dagboek, uitgegeven door de
oudheidkamer De Grusert, dat
steeds meer jongelui naar Duitsland
moeten gaan werken, meestal
vrijgezellen, maar hij is bang dat
straks ook getrouwden naar
Duitsland moeten. Op 19 oktober
1942 schrijft hij dat zijn angst uitkomt, want het personeel van Westerlaan moet 2
personeelsleden afstaan en houdt hij nog één personeelslid over. De personen waren W.
Veenstra, 45 jaar en vader van 5 kinderen en Jan Winselaar, nog een vrijgezel. Maar op 23

oktober gaat de 46 jarige Th. M. Faber, boekhouder bij Westerlaan ook nog. Romke van
Reenen kent Faber goed, want hij was bij zijn ouders in de kost geweest. Faber was getrouwd
maar had geen kinderen. Hij moest werken bij de wegenbouw in het Hartzgebergte. Romke
van Reenen huivert en vraagt zich af waar het einde is en er zullen nog wel meer gaan als men
de geruchten mag geloven. We weten nu wel zeker wat er toen en na die tijd nog gebeurd is.
Het is wel zeker dat Van Reenen niet op de hoogte was van het drukken van Het Parool. Dat
zal in het diepste geheim gebeurd zijn.
De vraag aan de lezers is: wie kan ons nog wat meer vertellen? Het kan geen toeval zijn dat na
het verraad van de initiatiefnemers van Het Parool ook de drukkerij getroffen werd. Maar
kennelijk was niet alles duidelijk bij de bezetter, want anders was Westerlaan ook wel
opgepakt door de Duitsers. Wie wat meer weet, kan contact opnemen met Durk K. Osinga,
durkosinga@upcmail.nl.

Vacatures Vrijwilligerscentrale Middelsee
Asielzoekers bieden zich aan voor vrijwilligerswerk
Sinds kort is het aan asielzoekers in Nederland toegestaan om vrijwilligerswerk te doen. Dat
is mooi voor de Nederlandse maatschappij want dit levert een boel extra vrijwilligers op. In
het asielzoekerscentrum in Sint Annaparochie wonen mensen met veel verschillende talenten
die zich graag willen inzetten voor een ander. Kan uw vereniging, stichting, kerk of andere
(non-profit) organisatie wat extra hulp gebruiken? Neem dan contact op met de
Vrijwilligerscentrale en wij leggen de link! Onder de asielzoekers zijn bijvoorbeeld leraren,
kleermakers, klusjesmannen en mensen die goed met computers kunnen omgaan.
Oproep hulp bij opstart en organisatie Heit&Mem cafés in Middelsee
In 2014 wil Centrum voor Jeugd en Gezin Middelsee, in samenwerking met de Middelsee
gemeenten, starten met Heit&Mem cafés. Vrijwilligerscentrale Middelsee is daarom op zoek
naar enthousiaste ouders of verzorgers voor het opstarten en organiseren van deze Heit&Mem
cafés.
Het Heit&Mem café is een plek waar ouders op een ontspannen manier met elkaar kunnen
praten over opvoeding en ontwikkelingen van kinderen. Het hoeft helemaal niet te gaan over
moeilijke onderwerpen maar gewoon over dagelijkse dingen waar je als ouder tegenaan loopt.
Je leert van elkaars ervaringen als je met elkaar praat en durft te vertellen welke drempels jij
ervaart als het gaat om de opvoeding van jouw kind(eren).
Lijkt het je leuk om te helpen bij het opzetten en organiseren van de Heit&Mem cafés in de
gemeente Leeuwardersdeel, Ferwerderadiel, het Bildt of Menameradiel? Meld je dan aan!

Creatievelingen gezocht in omgeving Blessum
Op een zorgboerderij in Blessum komen veel bezoekers die graag knutselen of wat creatiefs
doen. Voor hen zijn we op zoek naar vrijwilligers die graag klussen, bijvoorbeeld
houtbewerken, handwerken of schilderen om op de zorgboerderij te helpen bij deze
activiteiten (bijvoorbeeld 1 of 2 keer per maand). Aanmelden kan via telefoon (0518) 462363
of via vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl.
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 09.00 uur tot 16.00 uur op telefoonnummer (0518) 462363.
Ook kunt u ons per e-mail bereiken, vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl.

Opbrengst Edukans Uniecollecte 2013
Ook dit jaar is de Edukans Uniecollecte weer gehouden. Dit heeft een mooi bedrag van
€2.975,40 opgebracht. De opbrengst gaat dit jaar naar een project in Ghana. Kansarme
kinderen krijgen hierdoor de mogelijkheid op beter onderwijs wat hun toekomstperspectief
vergroot. Wilt u meer weten over het project, dan kunt u dit nalezen op www.edukans.nl
(projectnummer GH1212H01). Namens Edukans willen wij alle gevers en alle collectanten
hartelijk bedanken. We zijn dankbaar dat in een periode van economische crisis zoveel
mensen dit goede doel zijn blijven steunen. Echt super!
Plaatselijke Uniecollecte comité.

Wintermarkt Wier
Op zaterdag 23 en zondag 24 november is er in Ioannis Theaterkerk van Wier van 13.00 tot
18.00 uur een gezellige wintermarkt. U bent welkom voor koffie en gebak, warme
Indonesische hapjes en leuke ideeën voor uw Sinterklaasinkopen. De entree bedraagt € 1,U vindt op de wintermarkt onder andere; bloemen en bloemstukjes, hokjes en voerbakjes voor
de vogels, warme sloffen, egelklompen, schorten, knijperzakken, courgettemix, jams, wijn,
kruidenbitter, kalenders, boeken, artistieke vloedhoutcreaties, schoonheidsaccessoires,
schilderijen, fietsbandcreaties, kaarsen, objecten gemaakt van pallethout door de dagbesteding
Tuorrebout te Menaam, diverse honingsoorten, romantische brocante, PTT-tassen en nog veel
meer. Bovendien kunt u op zaterdag een tekening van uzelf of van bijvoorbeeld uw kleinkind
ter plekke laten tekenen door Frâns Faber van De Frije Wyn voor slechts € 25,Tot ziens op 23 en 24 november!

Donateursconcert muzykferiening ‘OpMaat’ Berltsum
Op vrijdag 22 november 2013 houdt Muzykferiening ‘OpMaat’ Berltsum hun jaarlijkse
donateursconcert. Dit jaar is de locatie TDF. De drumband, het korps, leerlingen en De
Beagles geven acte de préséance.
De deuren gaan open om 19.30 uur en het concert start om 20.00 uur. De entree is vrij en bij
de uitgang staat een bus voor een vrijwillige donatie. Na afloop is er muziek en tijd om na te
praten onder het genot van een (fris)drankje.
Tot ziens op ons donateursconcert!

Informatiebijeenkomst: Veranderingen in de Zorgsector
Vernieuwde WMO, de kanteling , decentralisatie het zijn zo een paar woorden die u vast wel
eens voorbij heeft horen komen. In de zorgsector vinden momenteel grote veranderingen
plaats. Stap voor stap moeten we zelf als burger de dingen gaan regelen. Maar wat houdt dit
nu in, wat komt er hierdoor op ons af.
Als Ouderenbonden PCOB, ANBO en Stichting Welzijn Middelsee willen we u graag
uitnodigen voor een informatiebijeenkomst over deze veranderingen. Roelie Mossel van Palet
zal als gastspreker aanwezig zijn om ons het een en ander hierover te vertellen. Ook is er
voldoende ruimte om u eigen vragen hierover in te brengen.
Wilt u meer weten over de veranderingen in de zorgsector? Dan willen wij u graag uitnodigen
voor de informatie bijeenkomst over de veranderingen in de zorg op donderdag 12 december
van 14.00 – 16.00 uur in Black Horse in Menaam. Tot ziens namens de ouderenbonden en
Stichting Welzijn Middelsee.

Feestconcert seizoenenkoor
Op vrijdag 8 november geeft het Seizoenenkoor, onder leiding van Piet Vessies, voor het
koperen jubileum, een echt Feestconcert.
Het concert vindt plaats in de ‘Ioannis Theaterkerk’ van Wier en begint om 20.15 uur. Het
wordt echt iets bijzonders want alle zintuigen zullen afwisselend aan bod komen! Naast een
zangprogramma met veel en afwisselende Italiaanse klanken en een heus gezongen ‘Italian
Salad’ zult u tussen de muziek door echte Italiaanse hapjes en drankjes proeven. Naast de
Italiaanse muziek, die begeleid wordt door spelers van het Fries Kamerorkest en Salonorkest
Sinnema, is er ook ruimte voor de Seizoenenkoor-Favorieten van de voorbije tijd. Daarbij zal
pianist Oeds Wijnsma het koor begeleiden. Toegang bedraagt € 12,50. U kunt kaarten
reserveren via seizoenenkoor@dezangbodem.nl - Ingang Theaterkerk Wier aan de Lautawei
5. Voor informatie kunt u bellen met Muziekhuis ‘De Zangbodem’ via (0518) 45 17 04.

Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting groot succes!
In de week van 6 tot en met 12 oktober collecteerden in heel Nederland meer dan 50.000
vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Berltsum en Wier gingen
de collectanten langs de deuren. En met succes! Gezamenlijk werd een bedrag van € 1.134,30
opgehaald. De opbrengsten van de collecte stelt de Brandwonden Stichting in staat om haar
werk voor mensen met brandwonden voort te zetten
Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten. Het medische traject, met
tientallen operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn er de verwerkingsproblemen van het,
vaak traumatische, ongeluk en tot slot zijn het vooral de ontsierende littekens die het leven
van brandwondenslachtoffers moeilijk maken. Mensen met brandwonden worden vaak
nagestaard, gemeden en soms niet voor vol aangezien. Daar moeten zij mee leren leven. De
Brandwonden Stichting helpt hen daarbij.
Al 40 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze littekens. Dit
doet zij op drie fronten: het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling
(door onderzoek) en het bevorderen van de psychosociale nazorg en begeleiding. Dankzij de
collecte kan de Nederlandse Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten. Namens de
plaatselijke collecteorganisator dankt de Brandwonden Stichting alle collectanten en gulle
gevers in Berltsum en Wier voor hun bijdrage aan ‘de strijd tegen de littekens’.
Jannie Hoekstra-Toussaint

Ferslach ANBO PCOB
Op tiisdei 14 oktober hienen de ôfdielingen fan ANBO en PCOB yn Menameradiel in
mienskiplike gearkomste yn ‘Black Horse’ yn Menaam. De foarsitter fan de PCOB, de hear
Durk v.d. Schaaf, hjit eltsenien wolkom en yn’t bisunder de ‘Trijekaart’ dy’t dizze middei
fersoargje sil.
We sjonge meielkoar twa ferskes fan it liet ‘Wolkom freugde fan ‘e wr ld’. ei in pear
saaklike meidielings is it fuort de beurt oan de ‘Trijekaart’ dy’t bestiet út de sjongsters Klaske
Kingma- Noordenbos en Janneke Themmen- Westra. Se wurde dêrby begelied troch de heit

fan Janneke, Aan Westra op akkordeon. Se begjinne mei ‘Dei allegearre’ in liet wêrmei sa har
foarstelle oan it publiek. Dan folgje allegearre fleurige ferskes, u.o út ‘De tiid h ldt gjin
skoft’ fan Tetman de Vries wêr’t de seal út folle boarst meisjongt. Mar net allinne tige âlde
ferskes hearre wy, Janneke sjongt ek in liet fan Elvis Presley en komt sels as ‘Miss Model’ yn
‘e seal. Tusken it sjongen troch fertelt Klaske Kingma ferhaaltsjes oer wat se faaks sels
belibbe hat en spilet Aan Westra op syn akkordeon.
Meielkoar hienen wy in prachtige middei, wêr’t yn wy in protte songen ha en sa efkes de
soargen fan it deistich libben ferjitte koenen. De foarsitter betanket de ‘Tryekaart’ foar harren
bydrage en de goed 90 persoanen foar harren oanwêzigens op dizze by gearkomste. De
earstkommende mienskiplike ANBO/PCOB gearkomste is op 18 febrewaris 2014 mei in
notaris as sprekker oer it erfrjocht.

Vacature penningmeester ANBO
Voor onze afdeling ANBO-Menameradiel zoeken we een penningmeester. Het kan natuurlijk
één van onze leden zijn, maar ook iemand die nog niet lid is.
U zult als penningmeester deel uit maken van een enthousiast bestuur dat uit zeven leden
bestaat. We komen maandelijks één keer bijeen (september t/m mei) en organiseren tussen de
5 en 7 activiteiten per jaar voor onze leden.
Het werk van de penningmeester bestaat uit:
 elke maand één keer inkomsten en uitgaven bijwerken (een dagdeel);
 werken met het computer boekhoudprogramma ‘Twinfield’ t.b.v. de ANBO
gewestelijke penningmeester;
 in januari het jaaroverzicht en de controle in samenwerking met de gewestelijke
penningmeester;
 bij de bijeenkomsten de entree gelden innen
 op de jaarvergadering in april verantwoording aan de leden geven.
Informatie kunt u krijgen bij de huidige penningmeester, Mels Bresser via telefoonnummer
(058) 25 41 526 of e-mail: mjbresse@planet.nl.
We rekenen op u, het bestuur ANBO Menameradiel.

Het Maatjesproject weer geopend!
Het Maatjesproject van AanZet koppelt mensen die door hun psychische achtergrond weinig
tot geen sociale contacten hebben, aan vrijwilligers. Het Maatjesproject bestaat dit jaar 15
jaar. Ongeveer 2500 inwoners uit Friesland hebben hier al aan meegedaan. Zowel deelnemers,
mensen die een maatje nodig hebben, als vrijwilligers, mensen die een maatje willen zijn.

In de loop der jaren zijn er veel veranderingen geweest binnen het Maatjesproject maar altijd
is het project gerund door vrijwilligers met een psychische achtergrond; zogenaamd een 'door
en voor' project. Per augustus 2012 was de deelnemersstop ingevoerd. Het Maatjesproject had
op dat moment 140 koppelingen in heel Friesland en daarnaast wachten nog eens 80
deelnemers op een maatje. Mede door de bezuinigingen en de individualisering deden steeds
meer mensen én organisaties een beroep op het Maatjesproject. De wachtlijst bleef groeien en
om teleurstelling met betrekking tot het lange wachten te voorkomen, is de deelnemersstop
ingevoerd. Door een aantal veranderingen in te voeren is het aantal koppels enorm gedaald en
ook de wachtlijst. Dat heeft geleid tot het heropenen van het Maatjesproject, nieuwe
deelnemers kunnen zich weer aanmelden.
Het Maatjesproject van AanZet is altijd op zoek naar maatjesvrijwilligers. De motivatie van
maatjesvrijwilligers die nu actief zijn, is onder andere iets voor een ander willen betekenen.
Ook het zelf leren en inzicht krijgen in wat het betekent om met een psychische achtergrond
te leven (antistigma) wordt vaak als belangrijk aangegeven. Het Maatjesproject koppelt de
maatjesvrijwilligers aan deelnemers om minimaal eens per 2 weken samen een dagdeel iets
leuks te ondernemen, denk aan een kopje koffie drinken, de stad/het dorp in, wandelen,
fietsen, naar een club of vereniging. Samen is leuker dan alleen. Belangrijk is dat het contact
op gelijkwaardige basis plaatsvindt; de maatjesvrijwilliger is geen hulpverlener.
Mocht u geïnteresseerd zijn in het Maatjesproject of meer willen weten van één van de andere
projecten van AanZet, dan kunt u een kijkje nemen op de website www.st-aanzet.nl of
telefonisch contact opnemen via (058) 284 90 20.
Verslag van de CPVB te Berltsum
Gehouden op dinsdag oktober 2013 in ’t Centrum.
Onze presidente Geertje Algra kon 40 dames welkom heten en in het bijzonder onze gasten
voor deze avond, de heer en mevrouw Hoekstra uit Raerd, die ons komen vertellen over
binnenvaart schippers.
Geertje leest uit de Bijbel Matth 8: 23-28 De storm op het meer. Haar meditatie heet ´Varende
vroomheid´. Schepen hebben vaak namen als de Volharding, de Hoop of de Goede
Verwachting, waarin hoop en verwachting wordt uitgesproken. Op zeeën en meren kan het
enorm te keer gaan als het stormt, maar ook in ons leven steken soms stormen op. Maar wij
mogen ons toevertrouwen aan Jezus en op Hem vertrouwen. Ze gaat ons voor in gebed en we
zingen: Jezus ga ons voor deze wereld door.
Dan volgen de notulen, lief en leed en zakelijke mededelingen. We gaan op 30 oktober een
bezoek brengen aan het Fries Museum. Hierna krijgen onze gasten het woord, ze komen ons
vertellen over hun leven als binnenvaart schippers. Ze doen dit aan de hand van dia’s. We
zien en horen hoe het leven geleefd wordt op een binnenvaartschip. Ze beginnen met een
klein skutsje en eindigen met een grote tanker van 110 mtr. lang. Ze varen 40 jaar in dienst
van een reder. Het is een heel zelfstandig leven met vele ups en downs, maar ook met de
kinderen die op 6 jarige leeftijd al naar een internaat moeten. Dit valt de ouders erg zwaar.
Het was een indrukwekkend verhaal mede doordat je geen weet hebt van het leven en werken
van deze beroepsgroep.

We hebben een leerzame avond gehad en Geertje bedankt het echtpaar Hoekstra voor dit
bijzondere verhaal. Ze sluit de avond af met het gebed ´Bewaar ons lieve God´ en wenst ons
allen wel thuis.
JP.

Kerstviering voor alle vrouwen van Berltsum en Wier
Op dinsdag 17 december 2013 nodigen we alle vrouwen van Berltsum en Wier uit voor de
kerstviering ‘Kerst begint in Bethelem’.
Het zangduo ‘Eagle Field’ uit Tzum verleent hun medewerking en organist Frans Zwart
begeleidt de samenzang. Aanvang 19.45 uur in ’t Centrum. Entree € 2,50.
We hopen u te kunnen ontmoeten op 17 december.
Vrouwengespreksgroep:”Rondom Gods woord”.

Stichting de Grusert
Documentatiecentrum & Historisch Archief Berlikum
In onze archief kwamen we deze foto tegen. We weten echter niet wie de personen zijn die
hierop staan. Daarom roepen we uw hulp weer in. Weet u wie dit zijn? Neem dan contact op
met Froukje Weijer, Hofsleane 49, telefoon (0518) 461372 of (06) 27174696.

Zoekt u nog een cadeau voor Sinterklaas? Dan is het boek ‘Berlikum een beeld van een dorp’
misschien een idee. Ook hiervoor kunt u terecht bij Froukje Weijer. Maar u mag natuurlijk
ook langs komen, het documentatiecentrum is elke donderdagavond open vanaf 19.30 uur.

Boeken, Quilts en Gezelligheid
Wat mij bijgebleven is van de Boekenmarkt zevende editie? De kleurenpracht van de quilts
die overal in de Vermaning te pronk hingen. Wow, een feest voor het oog! Bijgaande foto laat
er iets van zien. Dagen van te voren was het weer sorteren geblazen want de voorraad boeken,
pockets, albums, enzovoort was overweldigend. Alles in de welbekende bananendozen doen
en vervolgens te stoel en te bank in de kerk.

In de Mennozaal hebben we ruimte gemaakt voor de quiltgroep Berltsum die daar
gedurende de zaterdag doende was met het volgende stuk patchwork, steekje voor
steekje. Op tafel lag het boek ‘De verbindende kracht van quilts – lappendeken van
verhalen’. Dit is het levensverhaal van An Keuning-Tichelaar, in 1922 geboren in
Makkum als dochter van de welbekende familie Tichelaar, aardewerkfabrikant.
Getrouwd met Herman Keuning,
Doopsgezind predikant met
werkterrein in Friesland, vandaag de
dag emeritus. En het levensverhaal
van Lynn Kaplanian-Buller, geboren
in 1949 in Lake Heron in de staat
Minnesota, USA. Een boeiende
geschiedenis, met name als beide
genoemde vrouwen elkaar
ontmoeten. Wie het boek eens wil
lezen, kan met mij (Bernard
Posthumus) contact opnemen.
Zaterdag 2 november was het zover: de deuren van de kerk en van Buorren 4 gaan open
en mensenwaren welkom! En ze kwamen en keken en verwonderden zich. Sneupen en
zien of er iets voor u bij is, of voor je kinderen. Doorlopen naar de Mennozaal, naar de
plantjes, de tomaten en kerstomaten. Of de snert met roggebrood, heerlijk als altijd. In
de kerkenraadkamer weer historische dorpsfilms, volop nostalgie. Het was de hele dag
door één en al gezelligheid.
Zowel in de kerk, waar Tjeerd Lont geregeld de vleugel bespeelde, als bij het buffet
met een bak koffie of thee. Ik zat een flink deel van de dag samen met Hidde Laan,
zoon van onze voorganger Geja Laan, in de boekwinkel aan de andere kant van de
Buorren. Daar was het ook druk, want de winkel is weliswaar diep maar ook smal, dus
gauw vol. Het was zaak wat in beweging te blijven, want de boekwinkel werd niet
verwarmd, en het is wel november. Dus af en toe even naar de Mennozaal om wat op te
warmen.
Na vier uur werd de kerk in verassend snel tempo leeggeruimd en klaargemaakt voor de
zondagse dienst dankzij de inspanning van onze vrijwilligers. De vrijwilligers hebben
weer gesjouwd en gedraafd, gekookt, afgewassen en noem maar op. Zonder onze
vrijwilligers zijn we nergens! Dus vanaf deze plaats weer onze grote erkentelijkheid en
dank! Johannes Siegersma was aanwezig met het jubileumboek van KV Berlikum.
De zevende editie van de Boekenmarkt XL is weer geschiedenis. In november 2014
hopen wij met de 8e editie te komen. Wéér met quilts, dat is en blijft een prachtige,
kleurrijke Doopsgezinde traditie. En héél veel boeken, natuurlijk.
De opbrengst, ten bate van het herstellingsfonds van onze vermaning is €1.050,00.
Kijk, daar doe je het voor!

Eten met een praatje 2013-2014
De 1e avond ‘Eten met een praatje’ is inmiddels geweest en was weer zeer geslaagd.
Jan Bruinsma kookte voor ons en zette een voortreffelijke maaltijd op tafel. En nu op
naar de volgende keer. U bent van harte welkom op 29 november aanstaande in de
Kruiskerk om 18.00 uur.
‘Eten met een praatje’ is vooral bedoeld voor mensen die s’avonds vaak alleen eten en graag
samen met anderen willen eten om daarbij een praatje te kunnen maken met de andere gasten.
Uiteraard is iedereen welkom. Hebt u belangstelling om te komen eten? Geef u dan op bij U.
Strooisma via telefoon (0518) 462089 of bij ds. A. J. Bouwknegt via telefoon (0518) 419963.
Opgave graag uiterlijk op woensdag 27 november. Voor iedereen die zich al heeft opgegeven
maar verhinderd is, ook dit graag uiterlijk op woensdag 27 november doorgeven. Wij kunnen
dan aan de hand van de opkomst onze inkopen doen.
Wat we gaan eten is ook nu weer een verrassing maar mocht u een speciaal dieet hebben, laat
het dan even weten. De kosten van een maaltijd bedragen €7,- De eventuele vervolg data zijn
nog niet bekend maar houd daarvoor ‘Op ‘e Roaster’ en het kerkblad ‘Tsjerkelûden’ van de
PGB in de gaten. We hopen u te kunnen verwelkomen en rekenen op een gezellige avond.
De Protestantse Gemeente Berltsum.

55 + Lekker in je Vel!
In september is fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga gestart met sportstimulering voor 55 + in
de nieuwe gymzaal van de Brede School in Berltsum. Ondertussen is de eerste groep op de
donderdagochtend vol. Er zijn ook een aantal aanvragen om op een avond een groep te
starten, omdat men overdag niet kan.
Vanaf nu is het ook mogelijk om op dinsdagavond tussen 18.30-19.30 uur te sporten onder
deskundige leiding van Jan Eeltsje van de Meij. Iedereen die zin heeft mag een keer
langskomen en meedoen aan een proefles. Wanneer u meer informatie wilt kunt u contact
opnemen met de fysiotherapiepraktijk via telefoon (0518) 461638.
Bijeenkomst brandpreventie en brandwonden
Op maandag 25 november om 19.30 uur is er een informatiebijeenkomst over brandpreventie
en brandwonden in de nieuwe brede school De Foarútgong.
De informatiebijeenkomst is bedoelt voor ouders of verzorgers van kinderen. Kinderen zijn
namelijk de meest kwetsbare groep als het gaat om brandwonden. Tijdens de bijeenkomst
wordt gesproken over brandpreventie, het voorkomen en behandelen van brandwonden en wat
u moet doen wanneer er brand in huis is. Wat spreekt u af met uw kinderen? Wat zijn de
veilige plekken? Hoe vindt u de uitgang naar buiten en waar verzamelt u om elkaar terug te
vinden? Juist nu de dagen korter worden, de kaarsjes in huis weer aangaan en straks het
vuurwerk weer te koop is, zijn de risico’s veel groter. Ook zal er ruimschoots de gelegenheid
zijn om vragen te stellen.
De bijeenkomst start met de inloop met koffie of thee vanaf 19.15 uur. 1e kopje gratis daarna
een kleine bijdrage. Adres ‘de Foarútgong’: Ds H van Eyck van Heslingastraat 1.

Piippraat
De vrijwilligers van It Piipskoft zijn de afgelopen maanden weer druk bezig geweest om voor
de kinderen en jongeren van Berltsum een leuk en actief aanbod van activiteiten voor te
kunnen schotelen.
Hoogtepunten van de afgelopen tijd waren de spooktocht en knustelmiddag. Ruim vijftig
kinderen zijn in het donker door het Hemmemapark gelopen om eens lekker te kunnen
griezelen. Op een enkeling na hebben alle kinderen een hele spannende avond gehad ,
waarvan sommigen wel iets té spannend. En niet te vergeten; alle vrijwilligers die hierbij
waren betrokken (30).
Van een hele andere aard; de knutselmiddag. Een groot succes! Bijna 30 kinderen zijn aan
onze knip-, plak- en knutseltafels geschoven om hun creatieve geest de ruimte te geven.
Foto’s hiervan zijn te vinden op www.facebook.nl/itpiipskoft. Hier vindt u ook het laatste
nieuws.
Helaas was de opgave van de spelletjesmiddag in de herfstvakantie zo nihil dat wij besloten
hebben deze niet door te laten gaan.
De komende weken zien er als volgt uit:
Vrijdag 15 november
Discoavond voor groep 6,7 en 8
Vrijdag 22 november
Samenwerkingsavond met ’t Heechhout vanaf groep 5. De
kinderen hebben hier inmiddels informatie over gekregen. Info
gemist? Of zit uw kind op het speciaal onderwijs? Mail naar
contact@piipskoft.nl
Zaterdag 23 november
Intocht van Sinterklaas om 13.30 aan de kade op de
Tichelersdyk. Aansluitend aan de intocht is er het jaarlijkse
sinterklaasfeest in it Heechhout. Dit feest is alleen bedoeld voor
kinderen t/m groep 4 van de basisscholen. De kinderen in deze
leeftijdscategorie mogen gratis naar binnen onder begeleiding
van een volwassene.
Vrijdag 29 november
Discoavond voor groep 6,7 en8
See You @ Piipskoft!

27 November Kofjemoarn in Berltsum
Iedere laatste woensdag van de maand organiseert St. Welzijn Middelsee van 10.00 – 11.30
uur een kofjemoarn voor 55-plussers. Deze kofjemoarn vindt plaats in de grote zaal van het
Groene Kruisgebouw in Berltsum. De kosten 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 voor een gezellig praatje.
Tijdens de Kofjemoarn van 27 November 2013 komt een vertegenwoordiger van het
Omtinkersteam Menameradiel u alles vertellen over de Omtinkery. Het belangrijkste doel van
de Omtinkery is mensen zoveel mogelijk laten deelnemen aan de samenleving.
Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of overige dienstverlening? Dan kunt u
terecht bij de Omtinkers. De gemeente Menameradiel vindt het belangrijk om mensen op een
persoonlijke wijze te benaderen en te helpen. Omtinkers zijn professionele krachten met een
grote kennis op gebied van wonen, welzijn, zorg of overige dienstverlening.
Bent u benieuwd wat een Omtinker allemaal doet? Kom dan naar de kofjemoarn van 27
november.
Tijd
Plaats
Kosten

: Aanvang 10.00 uur
: Groene Kruis gebouw
: € 1.50 per persoon

Let op
Door de drukte in december staat de kofjemoarn deze maand op woensdag 11 december in
plaats van de laatste woensdag van de maand. Deze kofjemoarn zal in teken staan van Kerst.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sieta Kuipers, ouderenwerker van
Stichting Welzijn Middelsee via telefoon (0518) 460805 of via e-mail
s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl.

