
‘Bern mei in ferhaal’ - Jongeren met ‘fris elan’ doen van zich spreken! 
Op ‘e Roaster gaat enigszins verjongen en start met een 

jeugdrubriek! Afwisselend wordt van de beide basisscholen de 

Fûgelsang en Lyts Libben of van iemand die een ander leertraject 

volgt, uit groep 8, gevraagd om iets over zich zelf te vertellen en 

ons dorp Berltsum eens goed onder de loep te nemen. Wat is er 

allemaal goed in ons dorp en wat kan misschien beter. Dus de 

doelgroep van dit vraaggesprek zijn de jongens en meisjes die op 

de drempel staan van een nieuwe start in het voortgezet onderwijs 

en een nieuwe fase in hun leven tegemoet treden. Interessant om te 

ervaren hoe zij op dit moment in het Berltsumer dagelijks leven 

staan.  

 

Aan Tomas Jansen de eer ‘het spits’ af te bijten en de jeugdrubriek 

in bedrijf te laten gaan! Hieronder volgt dan ook zijn eigen 

geschreven relaas. 

Mijn naam is Tomas Jansen. Ik ben 11 jaar en ik woon samen met mijn heit en mem en mijn 

broer en mijn zusje in Berltsum aan de Kleasterdijk 17. Mijn heit heet Erik Jansen en mijn 

mem heet Ida Jansen. Mijn vader heeft een eigen zaak in Berltsum, Siderius heftrucks, en 

mijn moeder werkt in Leeuwarden bij Achmea. Thuis heeft mijn moeder ook een 

Shiatsupraktijk genaamd “’t Kleaster”.  

Ik voetbal graag en ik speel ook graag spelletjes op de Playstation. Mijn favoriete spel is 

Minecraft. Dit is een spelletje waarin je, je eigen wereld maakt. Ik zit op de KBS de 

Fûgelsang in groep 8 en ik vind Blits en Rekenen de leukste vakken op school. Blits is 

begrijpend lezen. Ik denk dat ik naar de AMS in Franeker wil na groep 8. Maar dat weet ik 

nog niet precies. Ik weet ook niet wat ik later wil worden. Wat betreft de voorzieningen: Het 

nieuwe voetbalveld in Berltsum vind ik heel mooi. Ook het nieuwe schoolgebouw vind ik 

heel mooi. Alleen is het er erg warm. Te warm! 

Berltsum is een heel mooi dorp om in te wonen. Ik ben dan ook blij dat ik in Berltsum woon. 

Ik wist ook wel dat er een krant is met stukjes over Berltsum, maar ik wist niet dat deze ‘Op 

‘e Roaster’ heette. Ik vind het daarnaast mooi dat aan ons wordt gevraagd wat we wel en niet 

goed vinden, maar ik vind alles wel goed in Berltsum. 

Groeten van Tomas Jansen. 

Volgende maand mogen we weer een ander jeugdig persoon uitnodigen om vervolg te geven 

aan onze nieuwe jeugdrubriek!  

Op ‘e Roaster hat jim noadich 

Sa as jimme fest sjoen hawwe, is de site ‘berlikum.com’ alhiel yn in nij jaske stutsen. Precies 

op’e tiid want tidens it doapsfeest hat de nije opset tige fetutten dien. De redactie fan de site is 

der dan ek tige trots op. Se hawwe de oansluting mei de nije generaesje alhiel te pakken.  

No as dit siteproject alhiel yn kal en sement is, is ek de krante oan bar. Sa is yn it afroune jier 

de layout fan  it foarbled al feroare. Mar no is ek de ynhald oan bar. We binnen as frywilligers 

eltse moane op paed om fia de krante ynteressante underwerpen under jim oandacht te 

bringen. Sawol it skriuwen fan de stikken as it halden fan yntervieuw is in tige nijskierrig 

barren. We krije soms eftergrunferhalen te hearren wer’t mennich ynwenner fan Berltsum fan 

opsjocht. 

 



De takomst lit ek sjen dat we us mear op ‘e jeugd richte moatte. We moatte de krante sa 

ombuge dat dizze ek utnodigjend is foar begjionnende krantleasers. Wy binne dan 

foarnimmens om mear ferhalen fan die jeugd op te pakken en foaral ek yn de krant mei te 

nimmen wat hun ynteressearret en oanslut by hun dagelijkse libben. 

Jimme kinne us derby helpe. 

 

Eltseneien heart om him of har hinne soms opmerkingen dy’t  te moai binnen om te ferjitten 

en allinne foar jo selts te halden.. De redaksje nodigt jo dan ek ut om dizze opmerkingen efkes 

fest te lissen en us te maulen (roaster.berlikum@gmail.com). 

 

 

Speelpark Berltsum 

In april van dit jaar schreven wij al een uitvoerig artikel over de totstandkoming van de 

speelplaats in het centrum van Berltsum. Toen werd de verwachting uitgesproken dat het 

speelpark rond de zomervakantie beschikbaar zou zijn. Dit is net niet gelukt, maar het is nu 

bijna zover. 

Met hulp van vele vrijwilligers is het de Projectgroep Speelpark Berltsum gelukt om het 

braakliggende terrein om te vormen tot een aantrekkelijke speelplaats. De meeste toestellen 

zijn inmiddels geplaatst en het gras is binnenkort beloopbaar en bespeelbaar. Het wachten is 

nu nog op de aanleg van de kabelbaan; daarna zal de speelplaats worden opengesteld en 

bruikbaar zijn voor jong en oud. Hier en daar zijn bankjes gesitueerd en aan de schoorsteen 

van de oude school is een prachtige bank geconstrueerd, waar je een prachtig overzicht over 

het hele terrein hebt en je het spelende kroost goed in de gaten kunt houden. Wij wachten de 

opening met spanning af! 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

Stand van zaken over het MFC, een update: 

Het is alweer een tijdje terug dat wij u informeerden over de stand van zaken over de 

realisatie van het Multi Functioneel Centrum (MFC) in Berltsum, hoog tijd dus voor een 

update. 

 

Hoe zat het ook alweer? 

In november 2012 is Stichting Berlikumer Belang (SBB) een onderzoek gestart naar de 

haalbaarheid van de bouw van een MFC met integratie van de huidige KruisKerk aan de 

Hofsleane. Dit alles op verzoek van de Protestantse Gemeente te Berltsum. SBB is hier na 

kort beraad voortvarend mee aan het werk gegaan. In december 2012 is onder aansturing van 

SBB een werkgroep gevormd uit de mogelijke gebruikers van het te realiseren MFC. Deze 

werkgroep bestaat naast SBB uit (bestuurs)leden van het Piipskoft, OpMaat, Heechhout, 

Groene Kruis en Protestantse Gemeente Berltsum. Eind juni 2013 waren de plannen gereed 

voor een presentatie aan het dorp die onder grote belangstelling gehouden werd op 4 juli 

2013. Vervolgens is op 23 november 2013 de intentieverklaring voor deelname getekend door 

alle leden van de werkgroep. Met het ondertekenen van deze verklaring was de voorbereiding 

(fase 1) afgerond en kon fase 2 worden opgestart. 

 

En nu verder 

Waar in fase 1 vooral werd gewerkt aan het inventariseren, uitwerken en samenwerken, staat 

fase 2 vooral in het teken van de financiering en ‘funding’ van de plannen. 

Om de plannen goed en duidelijk weer te geven is er een projectboek ontwikkeld; ‘in doarp 

smyt de lapen gear’ (zie hiervoor: www.berlikum.com/sbb/multifunctioneel-centrum). Dit 

projectboek is aan het college van B&W en alle politieke fracties van Gemeente 

Menameradiel overhandigd. In de gesprekken die daarop volgden met de bestuurders en 

politiek verantwoordelijken van de Gemeente Menameradiel hebben we alles uitvoerig en 

duidelijk mogen en kunnen onderbouwen.  

 

Allen waren onder de indruk van de plannen en van de professionele manier van 

voorbereiding vanuit het doarp Berltsum. ‘Leefbaarheid en samen’ waren hier de 

sleutelwoorden. Volgens velen zal de realisatie van een MFC, met verwijzing naar de onlangs 

gerealiseerde brede school, Berlingastate en de aanwezige sportvoorzieningen, Berltsum tot 

een absoluut kern-dorp maken waarin mensen graag willen komen (en) wonen. Tevens was 

men onder de indruk van de voorgestelde financiering; vooral de gedachte van aankoop 

gebouwen vond men bijzonder.  Zo bijzonder dat door het college is gevraagd om dat deel 

van de financiering nog eens onder de loep te nemen. Deze gedachte is door de werkgroep 

meegenomen. Het college van B&W daarentegen heeft voorgesteld een onderzoek te laten 

uitvoeren door een onafhankelijke partij. Dit onderzoek heeft als doelstelling een objectief 

rapport te genereren waarin wordt ingezoomd op de voorgestelde financiering en exploitatie 

van het MFC en tevens wordt gekeken naar overige en aanvullende mogelijkheden tot 

subsidievertrekking. De werkgroep heeft met het op realisatie gerichte onderzoek ingestemd 

en op 14 augustus 2014 is na een positief gesprek met de uitvoerders dit onderzoek van start 

gegaan.  

 

Verder is het goed te melden dat de werkgroep is aangevuld met een aantal specialisten op het 

gebied van ontwikkeling en bouw en specialisten op het gebied van subsidieaanvragen. Er is 

al een inventarisatie gedaan naar mogelijke subsidienten, een aantal aanvragen is verstuurd en 

gesprekken worden gevoerd. Alle betrokkenen hebben regelmatig contact en zijn heel druk 

http://www.berlikum.com/sbb/multifunctioneel-centrum


bezig de benodigde middelen rond te krijgen. De vooruitzichten hierin zijn vooralsnog 

positief te noemen. Blijft natuurlijk dat het grootste deel van de financiering moet komen van 

de gemeente. Zonder deze toezegging zullen ook andere subsidienten hun middelen niet 

beschikbaar stellen. De uitkomst van het onafhankelijke rapport zal dan ook (waarschijnlijk) 

velen in beweging zetten. Vanuit de voorgestelde juridische structuur is inmiddels Stichting 

Vastgoed MFC Berltsum opgericht. 

 

De werkgroep is ook nog benaderd met het idee om niet de KruisKerk maar de discotheek 

TDF als hooflocatie om te bouwen. Het voormalige discotheekgebouw voldoet volgens de 

werkgroep niet aan de eisen en de wensen om alle functies te kunnen huisvesten. Dit geldt 

met name voor de activiteiten van het Groene Kruis. Ook voor de PGB is een MFC waar het 

kerkgebouw geen deel van uitmaakt niet echt een optie.  Kiezen voor dit pand betekent dus 

dat er geen recht wordt gedaan aan het multifunctionele karakter en uitgangspunt van het 

MFC.  

 

Tot slot 

Als werkgroep zijn we enthousiast begonnen en nog steeds optimistisch over de voortgang. In 

de wetenschap dat een grootschalig project als het MFC een wat langere adem vraagt. 

Vol trots op ús mooie doarp Berltsum smyte wy de lapen gear foar in prachtig MFC! 

Tot zover, wanneer u vragen heeft schroom niet te bellen of te mailen. 

 

Namens SBB-werkgroep MFC, 

Johan van der Graaf 

 

 
Sfeerimpressie van een prachtig MFC 

 

 

Wy binne wer los! 

5 Septimber wie it sa fier, de earste jûn dat It Piipskoft wer iepen wie. En hoe!! 40 Bern fan 

groep 6,7&8, in grut skomkanon, goeie muzyk, entûsjaste  frijwilligers en fansels sjips en fris. 

Dit alles wie in resept foar garandeard sukses. De bern wiene oan it bubbeljen, dûnsjen, 

glydzjen en gek dwaan yn it skom. It mei allegear yn It Piipskoft. Wy sjoche werom op in 

sear slagge iepeningsjûn. 

 

 



Neist it organisearjen fan de iepeningsjûn 

steane der ek alwer in soad nije aktiviteiten 

op ús aginda. Sa binne wy drok dwaande mei 

in Teenage Party foar de jeugd fan 12-16 

jier. Wy geane hjir mei werom nei wêr It 

Piip eins foar is. De earste edysje is op 27 

septimber.  It wurdt in grut feest mei DJ 

Almer bekend fan TDF. De yntree is mar 

€2,00, dat is gjin jild, want de jeugd kriget 

der ek nog in gratis konsumpsje by! Kom net 

te let want fol=fol! 

 

Fierder binne wy al wer drok dwaande mei 

de yntocht fan ús grutte freon út Spanje. En 

fansels stiet der in spooktocht op de 

planning. Lekker griezelje by nacht. Wy 

sjoche ek nei de mooglikheden om in feest 

foar boppe de 18 te organisearjen. 

 

Wat ek super om te sjen wie, is dat wy op ús 

lêste frijwilligersfergadering hast te min 

stuollen hiene! Mar der is altyd plak foar 

mear minsken dy’t wat betsjutte wolle foar It 

Piipskoft. 

Wy wolle hiel graach Heidi Terpstra fan www.heidisign.nl bedanke foar it meitsjen en 

beskikber stellen fan de nije posters. 

 

 

Entûsjaste frijwilligers, entûsjast bestjoer, entûsjaste besikers.... Dit wurdt in topseizoen! 

 

Froukje -Berber Oliver 

Bestjoerslid 

 

 

 

Kofjemoarn Berltsum 
Iedere laatste woensdag van de maand organiseert Stichting Welzijn Middelsee een 

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

Kruisgebouw in Berltsum van 10.00 - 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 langskomt 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 24 september 2014. Durk Reitsma is dan 

aanwezig als gastspreker. Aan de hand van verhalen neemt hij ons mee in de belevenissen die 

hij tijdens de vele fietstochten meegemaakt heeft. 



Kofjemoarn  :   Woensdag 24 september 2014 

Tijd  :   Aanvang 10.00 uur 

Plaats  :   Groene Kruis gebouw 

Kosten  :   € 1.50  per persoon  

Let op: op donderdag 30 oktober vindt de kofjemoarn niet plaats in Het Groene Kruis 

gebouw, maar gaan we op locatie naar Berlingastate. 

Meer informatie 
Voor meer informatie en ideeën kunt u contact opnemen met Sieta Kuipers, ouderenwerker 

van Stichting Welzijn Middelsee via telefoon (0518) 460805 of e-mail 

s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl. U kunt contact opnemen als u openstaat om eens gastspreker 

te zijn tijdens een kofjemoarn. Wij kunnen dan ook bij u op locatie komen.  

 

 

Juf Ineke 25 jaar juf met hart en ziel 

Afgelopen 9 augustus was juf Ineke Lautenbach 25 jaar werkzaam binnen het Christelijk 

onderwijs. Het grootste gedeelte van haar carrière is ze werkzaam aan de Christelijke 

basisschool De Fûgelsang in Berltsum. Ze heeft in diverse klassen lesgegeven en de laatste 

jaren is ze de leerkracht van groep 3. Ondertussen heeft ze al veel kinderen onder andere het 

lezen, rekenen en schrijven aangeleerd. 

Juf Ineke is een juf met passie voor haar vak en het welbevinden van de kinderen. De school 

is haar grootste motivatie om nog jaren door te gaan en daar is de vereniging CBO Noardwest 

Fryslân, waar de Fûgelsang bij hoort, enorm blij mee! 

 
Juf Ineke te midden van haar leerlingen uit groep 3 

 

 

mailto:s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl


Fit op freed! 

Bewegen en eten is momenteel een veel besproken thema. Om daar in uw dorp iets aan te 

doen hebben Palet en Jelle Eijzenga Fysiotherapie een nieuw project opgezet. We beginnen de 

ochtend met de valpreventie training ‘In Balans’. Deze cursus bevat fitheidsoefeningen, 

balans en spierkrachttraining en is niet alleen bedoeld voor mensen die problemen hebben met 

het evenwicht, alle ouderen hebben er baat bij. 

Samen bewegen, plezier hebben en afsluiten met een gezonde, gezamenlijke warme maaltijd 

aangeboden door vrijwilligers uit ons eigen dorp.  

Dit project zal in deze opzet bestaan uit 10 bijeenkomsten op vrijdagochtend. 

Wanneer Start vrijdag 3 oktober 2014 

Waar  Berlingastate, Hôfsleane 30a, Berltsum 

Tijd  10.00 – 11.00 uur ‘In Balans’ 

   12.00 – 13.00 gezamenlijke maaltijd 

Kosten €8,50 per keer (verblijf, maaltijd en drinken) 

De cursus ‘In Balans’ wordt via de aanvullende verzekering van uw zorgverzekeraar vergoed. 

 

Opgave kan via Jelle Eijzenga Fysiotherapie, telefoon (0518) 46 16 38 en bij de 

buurtverpleegkundige van Palet, Marloes Nicolai via telefoon (06) 51 02 67 36. U kunt zich 

ook opgeven bij het dagcentrum van Berlingastate. Problemen met vervoer? Wij denken graag 

met u mee! 

 

Nieuwbouw ijsclubgebouw Berltsum afgerond 

De buitenkant van het ijsclubgebouw is inmiddels afgemaakt! Dit is gedaan door Gommers 

Houtbouw uit Kollumerzwaag. Veel bewoners uit Berltsum en bezoekers uit de regio hebben 

al een kijkje genomen en de nieuwbouw van het ijsclubgebouw bewonderd tijdens het fraaie 

wandel- en fietsweer begin september.  

Het bestuur van IJsclub Berlikum heeft mooie plannen gemaakt om het terrein passend in te 

richten voor de winter- en zomergasten. Voor de aankleding van het terrein om het 

clubgebouw heen, heeft het Rabobank-Coöperatiefonds een voorlopige subsidie van € 1.800,- 

beschikbaar gesteld. 

Om deze subsidie te 

mogen ontvangen 

hebben we uw hulp 

nodig! 

Alle Rabobankleden 

van Noordwest 

Friesland ontvangen 

eind september een 

stemkaart met de 

mogelijkheid om een 

stem uit te brengen 

op IJsclub Berlikum 

via de website 

www.rabobank.nl/ln

wf. Het bestuur van 

http://www.rabobank.nl/lnwf
http://www.rabobank.nl/lnwf


IJsclub Berlikum vraagt daarom alle Rabobankleden in deze regio op het terrein van IJsclub 

Berlikum te stemmen van 1 t/m 12 oktober. Alleen bij voldoende digitale stemmen ontvangt 

IJsclub Berlikum € 1.800.- subsidie van de Rabobank.  

Alvast hartelijk dank voor uw stem! 

Bestuur IJsclub Berlikum 

 

Beweeg je fit 
'Beweeg je fit' is een speciaal ontwikkeld beweegprogramma voor de doelgroep 55 jaar en 

ouder, wat is opgestart door fysiotherapie praktijk Jelle Eijzenga. Het programma is ontstaan 

vanuit de wens van een aantal 55 plussers om (meer) te bewegen. Met dit beweegprogramma, 

gegeven in de gymzaal, is hier gehoor aan gegeven.  

De inhoud van het programma bestaat voornamelijk uit bewegingsgerichte activiteiten, 

gerelateerd aan een reguliere sport. Per les worden er meerdere eenvoudige oefeningen 

gedaan vanuit een bepaalde tak van sport, bijvoorbeeld korfbal, volleybal, badminton, 

basketbal of slagbal.   

Als gediplomeerde lesgever pas ik de activiteiten waar nodig aan, zodat ieder op zijn/haar 

eigen niveau kan deelnemen. Meedoen is het belangrijkste. Daarnaast zorg ik voor het nodige 

plezier, uitdaging en afwisseling in de lessen. Beweeg je fit is in september 2013 als pilot van 

start gegaan. Langzaam groeide het aantal deelnemers tot een groep van 12 personen. Deze 

groep bestaat uit mannen en vrouwen en deelname aan de groep is vrijwillig. De motivatie 

van de huidige deelnemers is hoog. Conditieverbetering, plezier maken, sociale contacten en 

ontspanning door inspanning zijn hierbij voornaamste doelen.  

In september willen we starten met een nieuwe groep. Vraag/bel de praktijk voor meer 

informatie en meld u aan voor een gratis proefles in september. De lestijden zijn donderdag 

van 9.00 - 10.00 uur en dinsdagavond van 18.30 uur - 19.30 uur. 

Kijk voor meer informatie op www.eijzenga.nl. U kunt ons ook bereiken via telefoon (0518) 

46 16 38. Praktijk Jelle Eijzenga, Prommehôf 3 in Berltsum.  

 

 

 

Mannenkoor ‘Sjongendewiis’ uit Berltsum zoekt leden  

Wij, het mannenkoor ‘Sjongendewiis’ uit Berltsum zijn op zoek naar nieuwe leden. Wij 

hebben op dit moment 30 leden maar willen ons mannenkoor graag uitbreiden met nieuwe 

aanwas. Deze leden mogen uit Berltsum maar ook best uit de omliggende dorpen komen. 

Wij repeteren op woensdagavond van 18.30 tot 21.30 uur onder leiding van dirigent Jan 

Hoogterp. Dit doen wij in het gebouw achter de Doopsgezinde kerk aan de Vermaningstrjitte 

in Berltsum. Wij zingen vier stemmig, eerste en tweede tenor en eerste en tweede bas en 

hoofdzakelijk geestelijke muziek. 

Meer informatie 
Voor informatie kunt u terecht bij Bram Joostema, Mulseleane 23 in Berltsum, telefoon  

(0518) 46 05 35 en (06) 53 54 67 42 of e-mail a.joostema@hetnet.nl.  

http://www.eijzenga.nl/
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KIKA WK-actie weer een groot succes, met blije winnaars!  

In de afgelopen weken heeft Fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga uit Berltsum samen met 

Folkert van der Wei, de oud-kaatser uit Witmarsum, tijdens het WK-voetbal weer een KIKA- 

actie georganiseerd. Voor € 2,50 mocht iedereen de uitslagen van alle WK-wedstrijden 

voorspellen. Op de speciale website konden de deelnemers de actuele tussenstand bijhouden. 

Voor de winnaars is er een fantastische prijs; het bezoeken van de enige echte Friese derby 

tussen SC Heerenveen en Cambuur op zondag 19 oktober in het Abe Lenstrastadion in 

Heerenveen. Tussen de winnaars zitten zowel 

Heerenveen als Cambuur fans. Wat is er mooier dan 

gebroederlijk in de KIKA skybox deze wedstrijd 

beleven!  

Naast de deelname aan de WK-actie hebben we ook 

speciale KIKA-beren in onze praktijk verkocht. 

Uiteindelijk werd het fantastische bedrag van € 690,- 

opgehaald. De cheque wordt tijdens de wedstrijd op 

19 oktober op de middenstip overhandigd aan een 

vertegenwoordiger van KIKA. 

Winnaars van de WK-actie zijn: 

1. Alex Heitmeijer (406 punten) 

2. Hein Joostema (403 punten) 

3. Peter Huisman (396 punten) 

4. Hielke Miedema (391 punten) 

5. Iris van Schepen (391 punten) 

 

Alle winnaars gefeliciteerd we maken er op zondag 

19 oktober een leuke dag van. ! 

 

 

Voorlichtingsbijeenkomst ‘Steun bij rouw en verlies’ door Humanitas en Palet 

Als je je partner, je kind of een andere dierbare verliest door overlijden, is dat verlies vaak 

moeilijk te verwerken. Veel mensen kunnen dat niet alleen, ze missen begrip en steun uit hun 

omgeving en voelen zich alleen gelaten met hun verdriet en emoties.  

Om mensen te ondersteunen bij verlies en rouw organiseren Humanitas en Palet op 2 oktober 

2014 een voorlichtingsbijeenkomst. Tijdens deze voorlichting wordt gesproken over de 

gevoelens en emoties die met een verlies gepaard gaan en hoe dit een plek kan krijgen in uw 

leven. Vaak ondervinden mensen veel steun aan herkenning van anderen. Om die reden wordt 

er in het najaar een vervolg aan deze voorlichting gegeven met een serie van 8 bijeenkomsten. 

Daarover hoort u in de voorlichting meer. Ook mantelzorgers zijn hier van harte welkom. Bij 

mantelzorgers kan er sprake zijn van ‘rouw en verlies’ wanneer de partner door ziekte 

verandert in een ander persoon en je daardoor je maatje bent kwijtgeraakt. 

Datum en locatie 
De bijeenkomst vindt plaats op 2 oktober in woonzorgcentrum Nij Statelan in Menaam van 10 

tot 12 uur én op 28 oktober in Zorgsteunpunt Berlikum, Hofsleane 30a, van 14.00 tot 16.00 

uur.  De kosten bedragen €3,- inclusief koffie/thee. U kunt zich opgeven bij het 

KlantAdviesCentrum van Palet via telefoon (0900) 321 321 3.  



Vind uw nieuwe uitdaging via Vrijwilligerscentrale Middelsee 

Vrijwilligerswerk is overal. 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. 

De voordelen op een rij 
Vrijwilligerswerk kun je altijd en overal doen. Je bepaalt altijd zelf hoeveel uren en wanneer 

je inzetbaar bent. Door je vrijwillig in te zetten ontmoet je interessante mensen uit je directe 

omgeving, krijg je veel waardering voor het werk wat je doet en krijg je de kans verborgen 

talenten te ontdekken. De vrijwillige inzet kan de kans op een betaalde baan aanzienlijk 

vergroten of kan het opstapje zijn naar een compleet nieuw werkveld! 

 

Momenteel zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor de volgende functies: 

 Vrijwilligers voor het organiseren van de collecte van het Fonds Verstandelijk 

Gehandicapten in Bitgum en/of Dronryp                                                                 

De werkzaamheden bestaan uit contact onderhouden met collectanten en verschillende 

administratieve werkzaamheden. Er is begeleiding aanwezig en onkosten worden 

vergoed. Het is ook mogelijk dat een vereniging of club uit het dorp de collecte 

‘adopteert’. Hierbij ontvangt deze vereniging 15% of 30% van de opbrengst voor 

eigen kas. Natuurlijk zijn collectanten ook van harte welkom. De collecte wordt 

gehouden van 22 t/m 27 september 2014. 
 

 Vrijwilligers tussen schoolse opvang Nij Altoenae en asielzoekerscentrum St.- 

Annaparochie 

Hebt u altijd al met kinderen willen werken? Dan is dit uw kans om (nog meer) 

ervaring op te doen!  

 

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. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m 

donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur op telefoonnummer (0518) 46 23 63. U kunt ons ook 

per e-mail bereiken: vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl.  

 

 

 

Najaarsmodeshow Marion Mode 

Op maandag 6 oktober om 10.00 uur is de nieuwe najaarscollectie van Marion Mode te 

bewonderen in de ruimte van het dagcentrum in Berlingastate. De modewinkel aan huis heeft 

mode voor 55+. Aansluitend aan de modeshow is er een kledingverkoop. Er is gelegenheid 

om de kleding te passen. Een mooie en gezellige gelegenheid om dicht bij huis de nieuwe 

najaarscollectie te bewonderen. De modeshow is voor alle belangstellenden in de omgeving 

van Berltsum. Koffie/thee met iets lekkers staat voor u klaar om 10:00 uur. 

Omdat de ruimte beperkt is willen we graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. U 

kunt zich opgeven op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag tijdens kantooruren op 

telefoonnummer (0518) 461465 of via buurtverpleegkundige Marloes Nicolai, telefoon (06) 

51 02 67 36. We hopen u te zien op maandagochtend 6 oktober! 
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Reserveren Mennozaal   

Wilt u de de Mennozaal of de Doopsgezinde kerk afhuren? Voor het reserveren van één of 

meer van deze ruimtes neemt u contact op met onze kosteres Jeltsje Kooistra-Van 

Dokkumburg via telefoon (058) 289 7028 of e-mail jeltsje1958@hotmail.com.  

Jeltsje Kooistra beheert de reserveringsagenda en zij kan u meteen uitsluitsel 

geven over de verschillende data. Belt u alstublieft niet meer met leden van onze 

kerkenraad voor verhuur en data. Dit geeft namelijk alleen maar vertraging omdat 

Jeltsje de agenda beheert.  

 

Bij voorbaat onze dank! 

Bernard Posthumus  

 

 

 

Cursus snoeien van fruitbomen in Berltsum 

Bij voldoende deelname organiseert de Stichting Hemmema een cursus ‘Snoeien van 

fruitbomen’. De cursus bestaat uit twee theorie-avonden en één praktijkdag. De data zijn op 

dit moment nog niet bekend. De cursus wordt gegeven door de heer Auke Kleefstra uit 

Aldeboarn. De kosten bedragen €40,-, normaal zijn deze €80,- maar door een subsidie van 

Landschapsbeheer Friesland kunnen wij dit voor een gereduceerd tarief aanbieden. De kosten 

zijn inclusief een cursusboek. 

 

Heb je belangstelling? Meld je dan aan bij Rienk Bouwma, Hemmemastate 20 via telefoon 

(0518) 84 01 51. 
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