De Koe draagt stokje over aan Vis
Na ruim 10 jaar actief geweest te zijn binnen stichting Op ‘e Roaster draagt Piet de Koe binnenkort het
penningmeesterstokje over aan mij, Ella Vis. De komende maanden verdelen we de taken nog, maar
vanaf juni gaat Piet genieten van zijn rust.
De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest op de afdeling personeelszaken van verschillende
bedrijven. Ik hield mij daar onder andere bezig met de salarisadministratie. Daarnaast houd ik al 3 jaar,
samen met 4 andere vrijwilligers, de website Berlikum.com in de lucht. Toen er gezocht werd naar een
nieuwe penningmeester lag het voor mij dan ook voor de hand om deze taak erbij te nemen.
Vol enthousiasme ben ik inmiddels begonnen. Mocht u vragen hebben of een advertentie willen
plaatsen? Schroom dan niet en trek mij aan mijn jas. Ook ben ik bereikbaar via ons nieuwe mailadres:
roasteradvertenties@gmail.com.
Graag tot ziens!
Ella Vis

Berltsum en Congo, een wereld van verschil
Zondagavond 22 december 2014 was er een bijzondere dienst in de Doopsgezinde Kerk,
georganiseerd door Tjeerd Lont, Jelle Eijzenga, Onijdes Sijtsma en de familie Fataki: Joseph en Roos
Fataki, Gilbert Fataki en Esther Fataki.
Centraal deze avond stond het kennismaken met elkaar. Dit onder andere door het luisteren naar
verhalen over het land Congo en naar de verhalen van de familie Fataki. Uit die verhalen blijkt dat zij
al op zeer jonge leeftijd moesten vluchten. In het vluchtelingenkamp waren ze ook niet veilig. De
wreedste zaken moesten ze meemaken! Om tenslotte na jaren van verdriet, angst en pijn in Nederland
te mogen wonen. Hier zijn ze nu twee en een half jaar.
Maar het contrast is groot! In Congo woonden ze in het oerwoud en hier op de vlakke klei. Hier
krijgen ze bovendien te maken met een ‘oerwoud’ aan regels en papieren om alles te regelen.

De avond was gevuld met Nederlandse tradities: het kerstverhaal, de traditionele kerstliederen en een
mooi muzikaal optreden van het koperkwintet ‘Nota Feliz’. Ook waren er tradities van Congo: een
lichtjesoptocht door de kinderen, zingen in combinatie met dansen, wel een start van de dienst maar
geen einde en als klap op de vuurpijl; samen genieten van heerlijk eten!

Er waren na een uurtje Berltsumers die op het klokje gingen kijken. Want ja, onze traditie wil een
dienst van een uurtje! Om Jelle zijn woorden maar even te gebruiken: “Wij hebben de klok en zij de
tijd”. Maar wees eerlijk, als de dienst zo swingend gevuld is met muziek dan vliegt de tijd voorbij. We
hebben een prachtige ervaring gehad. We hebben de verschillen van onze culturen kunnen zien, horen,
proeven en voelen! We danken dan ook de organisatie en de familie Fataki voor dit bijzondere
initiatief! Dat het een start is tot integratie van de Berltsumers richting de familie Fataki en natuurlijk
andersom. Integratie begint met begrip hebben voor elkaar en na deze avond is dat niet meer zo
moeilijk.
Meer foto’s vindt u op www.berlikum.com/beeldbank.
Jeanet

In fersiering
Yn ‘e oanrin nei it doarpsfeest 2014, fûn ik ûndersteande warskôging foar it deistige bestjoer yn ‘e
Roaster fan septimber 1996. It is in oprop om mekoar net te ferjitten.
Wat wie it wer in feest yn Berltsum, it wie kolossaal,
Ienriedich mei elkoar ûnder lieding fan Oranje Nationaal.
Oeren, moannen, dagen wie it bestjoer yn tou.
In tige geef foarbyld fan ûnbesprutsen Fryske trou.
Bestjoer , hjir en der drok yn har dwaan en litten.
Oarderjend yn en by de tinte en om de bar yn de kantine sitten.
Der fûnen sy efkes har rest lyk as de bestjoersleden A,B, en C.
B krige yn syn liif wat lest en glûpte stikem nei de WC.
Om de tiid der te deadzjen socht hy in eigen fertiering.
Mei ûnderskaat materiaal makke hy der syn fersiering.
C en A wiene nearne fan bewust en gyngen derwei.
Mei de doarren fersegele en de kaai yn ‘e bûse mei.
Bestjoerslid B, de fersiering wie dien, besefte al gau:
“Hoe kom ik hjir út”?, hy siet as in kat yn it nau
Troch in iepensteand bopperút mei yn ‘e finsterbank syn lea,
Rop hy om help, in foarbygeand frommeske skrok har benei dea.
Dy regele hommels in kaai en B koe wer in pilske bestelle
Dit ferhaal is in publyk geheim jim moatte it net fierder fertelle.
1 septimber 1996
S.K.B.

Playbackshow op vrijdag 7 februari 2014 wordt spraakmakend en tot de verbeelding sprekend!
Het jaar 2014 gaat voor de jeugdafdeling van de SC Berlikum meteen al spetterend van start met de
lancering van de zevende editie van de Playbackshow op 7 februari aanstaande. Een formule die nog
steeds staat als een sterk gefundeerd huis en sinds jaar en dag een happening is die zijn weerga niet
kent. Veelal hoger aangeschreven dan het wellicht iets bekendere ‘The Voice of Holland’, dat ondanks
de landelijke reputatie niet aan onze eigen talenten kan tippen! Ook talentenjachten als ‘Holland Got
Talent’ en ‘the X-Factor’ schieten schromelijk tekort in vergelijking met onze eigen Playbackshow
spektakel! Kortom de Playbackshow van de SC Berlikum is uniek in zijn soort, legendarisch,
avondvullend, kwalitatief hoogstaand en niet meer weg te denken van de Berltsumer activiteiten
agenda! Ieder jaar weet de speciale Jeugdcommissie-Commissie, speciaal belast met ‘beeld en geluid',
er weer in te slagen de Berltsumer dorpsgemeenschap te verrassen met een eigentijds thema, een
fantastische choreografie, dolby-surround-sound, een centraal gelegen toplocatie en uitstekende
begeleiders en oppassers achter de bar voor de ouders! Het thema van deze editie kende een lang
voortraject voordat het in zijn definitieve vorm kon worden gegoten! Maandenlange nauwgezette en
tijdverslindende denkprocessen gingen vooraf aan de totstandkoming van de uiteindelijke
onomkeerbare uitkomst van dit topberaad! En dan na een uitputtende uitverkiezing-slijtage-slag

eindelijk het groene licht of in roomse kringen,
de witte rook! Het thema zal dan ook zijn, met
een ieders goedvinden en als een uiteindelijk
unaniem gedragen keuze: Boy en Girlband!
Ja en dan gaan de raderen natuurlijk meteen
draaien want dit thema prikkelt ieders fantasie.
Een onuitputtelijke bron van ideeën en
brainstormen zal dan waarschijnlijk meteen gaan
uitbarsten. Want wie kent er niet uit de jaren
negentig bijvoorbeeld de bij leven al
legendarische Girlpowerband ‘The Spicegirls’, of
de heren van ‘Thake That’. En waren er niet in een grijs verleden de illustere namen zoals LUV met de
toen nog als vrij normaal bekend staande Patty Brard, of de ‘moeder der moeders van het vaderland’
en ‘Ik weet het veel beter’, Angela Groothuizen van de Dolly Dots met het onvergetelijke nummer ‘Do
Wah Diddy Diddy’ en de van het Songfestival bekende ‘Frizzle Sizzle’ met het liedje ‘Een beetje van
dit en een beetje van dat’! Maar iets moderner mag natuurlijk ook en in dat licht kunnen bands
genoemd worden zoals ‘One Direction’ en onze Belgische vriendinnen van K3! Desalniettemin is de
voorpret in ieder geval verzekerd want naast een keur van Boy en Girls Bands wordt er ook weer zorg
gedragen voor een uiterst deskundige jury! Met grote namen wordt momenteel nog onderhandelt en
deze gesprekken bevinden zich in de afrondende fase! Een tipje van de sluier hierover oplichten gaat
echter niet, want de kleinste aanwijzing is al genoeg voor het prijsgeven van het profiel van de
juryleden, hopelijk uw begrip hiervoor. Resumerend dan nog enige feitjes op de bekende rijtjes:
Noteer alvast de datum van 7 februari 2014, De playbackshow voor alle jeugdelftallen van de SC
Berlikum van de allerjongsten, de F4, tot aan de C-junioren. Zowel voor de jeugd als de ouders kan dit
een bepalende avond voor hun leven zijn en het begin van een schitterende loopbaan! Daarbij zijn er
schitterende originele waardevaste prijzen, een droomjury en met Sans Souci een absolute toplocatie!
Daarom zegt, mail, twitter, facebook, postduif, TNT J. Giesing, banner het voort! De
jeugdplaybackshow op vrijdagavond 7 februari. Feestzaal 18.30 uur open, officiële aftrap 19.00 uur!
Dat mag u niet missen, zorg dat u erbij bent. Dan heeft u altijd een alibi! (Nee, Ali B. mag niet, is geen
band!)
Met muzikale groet,
De Jeugdcommissie

Ik jou de pen troch
Mijn naam is Jelle Egberts en ben geboren op 26 januari 1994 en ben 1.97 cm lang.
Sinds de zomer van 2000 woon ik in Berltsum. Wij zijn verhuisd naar Berltsum vanuit Ter Aar (ZuidHolland) vanwege de tuinbouw. Mijn ouders werkten in de tuinbouw en hebben hier in Berltsum een
tuinbouw bedrijf gebouwd. Voordat we bij het bedrijf woonde heb ik eerst een korte periode in
krússtrjitte in Berltsum gewoond.
Ik heb op de basisschool ‘de Fugelsang’ gezeten en daarna ben ik naar de Ulbe van Houten gegaan in
Sint Annaparochie. Op de Ulbe van Houten heb ik Vmbo-T gevolgd en in 4 jaar heb ik daar mijn
diploma gehaald. Toentertijd wist ik niet precies wat ik wilde worden als ik later ‘groot’ ben. Ik ben
toen naar het CIOS gegaan om daar MBO niveau 4 te volgen. Na anderhalf jaar op het CIOS in
Heerenveen te hebben gezeten ontdekte ik dat het niet helemaal mijn ding was.
Ik zag in de zomer van 2011 een reclame op de televisie van ‘kom bij de politie´. Ik bedacht me geen
minuut en ik ben achter de computer gaan zitten en heb een sollicitatiebrief gemaakt en opgestuurd
naar werving en selectie van de Politie. Ik kreeg al snel te horen dat ik op intake mocht komen op de
politieacademie in Drachten. Daar heb ik te horen gekregen dat ik mee mocht doen aan de selectie. Ik
heb in 3 maanden tijd verschillende testen moeten maken, fysieke testen maar ook
taalvaardigheidstesten en cognitieve testen. Na de testen en gespreken kreeg ik te horen dat ik ben
aangenomen bij de Politie Fryslân. Ik ben momenteel al 2 jaar in opleiding van Allround

politiemedewerker op de politieacademie in Drachten. Ik hoop in december 2014 mijn opleiding te
hebben afgerond.
Verder ben ik vrijwilliger bij voetbalclub Sc Berlikum. Ik ben leider van de D2 en D3 samen met
Anne-Tsjerk Kooistra en Minne Schiphof. Zelf sport ik ook bij Sc Berlikum en speel meestal met de
3e selectie. Ik doe zelf ook nog aan Crossfit in Leeuwarden bij Endofit. Ik wens de volgende schrijver
veel succes met het vertellen van zijn of haar levensverhaal.

Elts syn rol is wer los!
De toneelploeg van ‘Elts syn rol’ is alweer druk bezig om een nieuw toneelstuk neer te zetten voor
Berltsum. Dit jaar is er gekozen voor een wel heel bijzonder stuk. Het stuk is gebaseerd op ’t Vrije
scheap’. Bij ons heet het ’Hotel de Botel’. Het is een vrolijk, humoristisch en muzikaal toneelstuk. Ja,
ja u leest het goed: een muzikaal toneelstuk. Dit jaar wordt er namelijk ook gezongen door alle
toneelspelers die mee doen. Dit verloopt zeer goed. Allemaal boven verwachting.
Hotel de Botel is een stuk waarin u zich geen tel verveelt. Het gaat
over een kroegbaas, die niet alles op een rijtje heeft op zijn park
’Hotel de Botel’. Dan heb je nog een stel wat alleen maar ligt de
’bekvechten’ in bed en nog veel meer. Kortom het is één grote
brok humor.
Hopelijk komt u allen bij de uitvoeringen van ‘Hotel de Botel’.
De uitvoeringsdata zijn: 8, 9, 14 en 15 maart. De kaarten kunt u 18
Februari bestellen. Hiervoor kunt u tussen 19:00 tot 20:00 uur
bellen naar (0518) 46 15 12. Check ook even onze site
www.eltssynrol.nl.
Ook zijn wij sinds kort te vinden op onze eigen Facebookpagina.
Dit kunt u gewoon vinden door Elts syn rol in te typen en dan te
‘liken’. Via Facebook houden wij u op de hoogte van de laatste
nieuwtjes. Wij hopen u allen in maart te ontvangen in ´t
Heechhout. En wij hopen u, uw familie en vrienden een
ontspannen avond te bezorgen.
Stichting de Grusert
Documentatiecentrum & Historisch Archief Berlikum
Onze actie ‘verkoop van Amaryllis bollen’ is goed geslaagd. Wij willen u allen hartelijk dank zeggen
voor het succes van deze actie! We hopen dat u veel plezier zult beleven als de bol straks in bloei staat.
Wij blijven op zoek naar alles wat met Berltsum te maken heeft. Dit kunnen foto’s zijn, maar
bijvoorbeeld ook documenten, kaarten, krantenknipsels etc. Dus bent u thuis aan het opruimen en
komt u iets tegen wat wij zouden kunnen gebruiken, dan zouden we het erg op prijs stellen dit van u te

mogen ontvangen. Ook zijn er nog veel foto’s aanwezig waarvan wij nog geen naam hebben van de
personen op deze foto. Komt u eens langs, misschien weet u het wel!
Elke donderdagavond vanaf 19.30 uur is het Documentatiecentrum geopend, u bent van harte welkom.
Wie wordt er 4 jaar in 2014?
Wordt uw kind dit schooljaar vier jaar? Dan bent u woensdag 29 januari aanstaande om
10.30 uur van harte welkom op de inloopmorgen van CBS De Fûgelsang.
Geheel vrijblijvend kunt u samen met uw kind langskomen om kennis te maken en een kijkje te nemen
op onze basisschool.
Programma:
10.30
Inloop in het lokaal van groep 1.
Er staat een kopje koffie voor u klaar voor de kinderen is er limonade.
10.45
Korte informatieronde over de werkwijze in groep 1 op "De Fûgelsang".
Ondertussen mogen de kinderen in de klas spelen.
11.05
Gelegenheid tot het stellen van vragen.
11.15- 11.45 Ongedwongen vervolg/kennismaking met het ontwikkelingsmateriaal en
rondleiding door de school
Graag tot ziens op 29 januari 2014!
CBS De Fûgelsang, Ds. E.v. Heslingastraat 1 in Berltsum.

Acties de Fûgelsang voor Serious Request: Let’s clean this shit up!
In de maand november heeft de Fûgelsang allerlei acties gehouden om geld in te zamelen voor Serious
Request: Let’s clean this shit up! Vrijdag 20 december mocht groep 8 van de Fûgelsang het
ingezamelde geld naar het glazen huis in Leeuwarden brengen. Met een grote cheque ter waarde van €
1.121,50 werd er afgereisd naar Leeuwarden. Op het zaailand bleek al snel dat de Fûgelsang niet de
enige school was, maar toch is het gelukt om het geld door de brievenbus te gooien, een leuke foto te
maken van de DJ’s in het huis en een glimp op te vangen van Jan Smit!

Serious Request
Ook OBS Lyts Libben heeft meegedaan aan een Serious Request actie. Groepsoverstijgend gingen de
kinderen op 11 december de hele morgen knutselen voor het goede doel. Er konden vier verschillende
knutselwerkjes gemaakt worden. De kinderen konden kiezen uit een placemat, raamhanger, ster,
kerstboomhanger, potje versieren of een tekening maken. Ook heeft iedereen een kerststukje gemaakt.
Aan het eind van de ochtend konden belangstellenden de werkjes van de kinderen kopen. De
opbrengst was €330,- en dit werd bij het glazen huis in Leeuwarden afgeleverd door juf Patricia,
Douwe-Lammert, Hester en Wessel.

Decemberactie 2013
Het jaar 2013 ligt weer achter ons en we gaan als ondernemers vol goede moed 2014 in. Wij willen U
weer bedanken voor het volop meedoen aan de decemberactie van de Ondernemersvereniging van
Berltsum Wier. Er zijn weer massaal kaartjes ingeleverd.
Er zijn vier trekkingen geweest waarbij de prijzen zijn gevallen bij dorpelingen maar ook bij mensen
uit de dorpen om ons heen. Dit stelt ons zeer tevreden. De prijzen zijn, als dit nog niet gedaan is, af te
halen bij Spar van Wigcheren in Berltsum.
De bonnen zijn in te leveren bij deelnemende bedrijven, leden UBW, onder andere; Slagerij Smit,
Bakker Wijnsma, kapsalon ‘t Steegje, Salon Grietje, kapsalon Gretina, Rewi Fashion, Salon Francy,
Maison25, rijwielhandel Feenstra, cafetaria De Poarte, Spar van Wigcheren, Keunst en Kids, Fleurig
te Berltsum en verder bij alle aangesloten leden van UBW. Hieronder vallen ook bijvoorbeeld Expert
Meijer in St. Annaparochie en Rob’s tuincentrum in Menaam.
De 1 minuut gratis winkelen is dit jaar ook door een bewoner van ons dorp gewonnen, namelijk
familie Dijkstra van de Tigchlersdijk. Met hun is inmiddels contact opgenomen en ze waren blij
verrast.
Wij hopen U ook in 2014 weer te mogen begroeten bij onze ondernemers.
Vriendelijke groet, Undernimmend Berltsum Wier.
25 januari: Beurs duurzaam bouwen en energiezuinig leven!
Op zaterdag 25 januari 2014 organiseert Undernimmend Berltsum Wier (UBW) de beurs ‘Duurzaam
bouwen en energiezuinig leven’. De beurs vindt plaats in het bedrijfspand van Saakje en Hotze Bakker
aan de Bitgumerdyk 34 in Berltsum
Hebt u bouw of verbouw plannen? Hebt u vragen over energiebesparing?
U kunt zaterdag 25 januari terecht bij UBW voor gratis adviezen.
Ondernemers met expertise op dit gebied staan voor u klaar op deze beurs en kunnen u adviseren op
onder andere het gebied van:
energiezuinige apparaten zoals bijvoorbeeld: warmtepompdrogers, stofzuigers en led verlichting
informatie over de nieuwste HR ketels en zonnepanelen

isolatiematerialen voor nieuw – en bestaande bouw en kunststofkozijnen
informatie over warmtefoto’s en isolatievlokken
informatie over: subsidies en investeringsaftrek
infrarood warmte
Binnenkort krijgt iedereen uit Berltsum en Wier een flyer in de brievenbus. Met deze flyer maakt u
kans op prijzen, onder andere op één van de 50 energieattenties.
Noteer deze datum in uw agenda en bedenk: Goed geïnformeerd bouwen of verbouwen, goed
toegerust de winter en de zomer door: u kunt uw informatie halen in Berltsum.
Tot 25 januari 2014!
Bestuur Undernimmend Berltsum Wier.

Scoren voor Serious Request
Met de actie 'Scoren voor Serious Request'
heeft SC Berlikum het schitterende bedrag van
€ 1.538,40 opgehaald. In de maand november
konden de teams van SC Berlikum per doelpunt
of voor een vast bedrag gesponsord worden. De
meeste teams hebben hierin hun bijdrage gehad,
en hoe! Namens de Activiteiten Commissie
willen wij een ieder bedanken voor de
geweldige inzet en het eindbedrag.
Op zondag 22 december is een delegatie van SC
Berlikum naar het Zaailand geweest om de
cheque aan te bieden. De toppers van de F2 zijn
gevraagd om de cheque aan te bieden. Dit
omdat zij met hun eigen team het meeste geld hadden opgehaald. Met z'n achten hebben ze
€ 409,- bij elkaar gescoord, super!

Nieuws van Stichting Berlikumer Belangen
Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. Heeft u belangstelling meld u dan aan bij een
van de bestuursleden. Voor de namen en telefoonnummers verwijs ik u naar
www.berlikum.com/BerlikumerBelangen/algemeen.
In de vergaderingen van oktober, november en december zijn de diverse werkgroepen weer aan de
orde geweest. Een belangrijk aandachtspunt is het onderzoek naar een Multifunctioneel Centrum
(MFC). De deelnemers zijn allemaal akkoord met het verdere onderzoek. Er is in december een
eindrapport gemaakt. Dit rapport is op de valreep van het bestuurlijke jaar aan het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel aangeboden. Het rapport wordt ook
online gezet op berlikum.com. Er is door de werkgroepleden MFC veel werk verzet en de presentatie
van 4 juli 2013 en het rapport is hiervan het eindresultaat. De politiek pakt dit nu op, wat de
werkgroep betreft een mooi item voor de verkiezingen in maart 2014.

De feestelijke opening van het fietspad Berltsum – Ried staat gepland op zaterdag 19 april 2014. De
werkgroep, die destijds het voortouw genomen heeft voor het fietspad, is in samenspraak met de
gemeente en de scholen uit Berltsum en Ried een opening aan het organiseren. Hierover zal begin dit
jaar meer gecommuniceerd worden.
De ledenwerfactie zal in februari en maart 2014 worden gehouden. Als SBB hebben wij meer
donateurs nodig die ons werk voor Berltsum willen steunen. Bent u nog geen donateur? U kunt zich
aanmelden bij onze penningmeester Reina Brouwer of via ons mailadres SBB@Berltsum.com.
Wij hebben een brief gestuurd naar de gemeente Menameradiel over de fietsveiligheid in verband met
de bushalte voor het tuinbouwgebied. De bus rijdt op de parallelweg waar ook de fietsers op rijden en
dit lijdt soms tot gevaarlijke situaties. Ook heeft de bus moeite om weer op de weg te komen. Hier zou
een goede oplossing voor moeten komen. Wij wachten de reactie van de gemeente af.
Elke maand schuift een bestuurslid van Undernimmend Berltsum Wier (UBW) bij ons aan om
informatie uit te wisselen. Zo zijn wij van elkaar op de hoogte. Wij hebben het gehad over een aan te
leggen glasvezelnet op het industrieterrein door de gemeente. Voor een vast bedrag kunnen bedrijven
zich hier op aansluiten. Hierover is gecommuniceerd met de betrokken bedrijven. Het is nu of nooit,
de provincie en de gemeente willen dit graag realiseren maar vragen hiervoor wel een reële bijdrage
van de ondernemers. Ondernemers pak de handschoen op! Berltsum zonder snel internet dat kan toch
niet anno 2014?
Het inloopspreekuur, dit is altijd het eerste punt tijdens onze vergaderingen, is ook weer door diverse
personen uit Berltsum bezocht. Wij vergaderen altijd op de eerste maandag van de maand en beginnen
om 19.30 uur. Hebt u ook iets te melden aan of te overleggen met SBB kom dan ook eens op het
inloopspreekuur. Voor actuele data verwijs ik u naar de agenda op berlikum.com.
Amnesty International
De werkgroep Berltsum-Menaam-Dronryp van Amnesty International stopt ermee.
Natuurlijk stopt het werk voor Amnesty niet. Via de website van Amnesty International kunt u
Amnesty nog altijd steunen door bijvoorbeeld deel te nemen aan een e-mailactie, een sms-actie of door
het online sturen van een groetenkaartje. Ga naar www.amnesty.nl en kijk of er een actievorm is die
bij u past.
Hierbij bedanken wij iedereen die de afgelopen jaren een bijdrage heeft geleverd aan het werk van
onze Amnestygroep.
Amnestywerkgroep Berltsum-Menaam-Dronryp

Kofjemoarn Berltsum
De laatste woensdag van de maand organiseert St. Welzijn Middelsee een kofjemoarn voor 55plussers. Deze kofjemoarn vindt plaats in de grote zaal van het Groene Kruisgebouw van 10.00 –
11.30 uur in Berltsum. 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 29 januari 2014.
Een vertegenwoordiger van het Omtinkersteam Menameradiel zal u allen iets vertellen over de
Omtinkery. Het belangrijkste doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 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 het gebied van wonen,
welzijn, zorg en dienstverlening. Bent u benieuwd wat een Omtinker zoal doet? Kom dan naar de
kofjemoarn!

Kofjemoarn
: Woensdag 29 Januari 2014
Tijd
: Aanvang 10.00 uur
Plaats
: Groene Kruis gebouw
Kosten
: € 1.50 per persoon
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.

Kerstviering voor alle vrouwen van Berltsum en Wier
Op dinsdag 18 december kwamen 71 dames bijeen in het sfeervol versierde ‘t Centrum voor de
jaarlijkse kerstviering.
De liturgie was samengesteld rond het thema: ‘Kerst begint in Bethlehem’. We luisterden naar een
aantal gedichten en Bijbellezingen. Het duo: ‘Eaglefield’ uit Tzum zong een zestal liederen en Frans
Zwart begeleidde de samenzang. Deze avond is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage
van stichting Dorpsdonatie Berlikum en Wier. Onze hartelijke dank hiervoor. We bedanken allen voor
hun aanwezigheid en hopen u ook dit jaar weer te kunnen ontmoeten tijdens de kerstviering.
Gezamenlijke vrouwenverenigingen
Nieuws van de Orgelconcertcommissie
Op vrijdag 7 februari 2014 om 20.00 uur is er een bijzonder concert in de Kruiskerk in Berltsum.
André Knevel zal op deze avond het orgel bespelen en Liselotte Rokyta komt met haar panfluit.
Liselotte is eerder in Berltsum geweest tijdens een kerstconcert met organist Martin Mans en twee
mannenkoren, misschien weet u het nog.
André Knevel
Organist André Knevel is geboren in Bussum. Reeds op zeer jonge leeftijd voelde hij zich tot het orgel
aangetrokken. Toen hij 8 jaar oud was kreeg hij zijn eerste orgel- en pianolessen. Zijn leraren waren
onder anderen Rutger van Mazijk en Willem Hendrik Zwart.
In 1975 emigreerde André Knevel naar Canada, waar hij in St. Catharines, Ontario, zijn onderkomen
heeft.
Hij maakt veel concertreizen door Canada, Amerika, Europa en Zuid Afrika.
Als veel gevraagd organist is hij jaarlijks op tournee in Nederland en Duitsland voor het geven van 30
tot 40 concerten. André Knevel staat bekend door zijn improvisatietalent en is voortreffelijk in het
vertolken van ‘de Grote Meesters’.Voorts is hij een veel gevraagd organist voor het begeleiden van
koren en solisten onder andere met de bekende panfluitiste Liselotte Rokyta.
Liselotte Rokyta
Liselotte Rokyta studeerde panfluit bij Nicolae Pîrvu aan het conservatorium in Hilversum en volgde
masterclasses bij Simon Stanciu en Georghe Zamfir. Ze verbleef regelmatig in Roemenië om zich de
authentieke manier van spelen eigen te maken. Ze werkt veel samen met bekende Nederlandse
organisten, geeft concerten in binnen- en buitenland en vormt daarnaast samen met haar man Jan
Rokyta een cymbaal/panfluitduo. Als docente is ze verbonden aan de Bourdon Hogeschool, het
Conservatorium in Zwolle en Scholen in de Kunst te Amersfoort.
Noteert u alvast 7 februari in uw agenda wat dit concert moet u zeker niet missen.

Eten met een praatje 2014
De eerstvolgende ´Eten met een praatje´ is op vrijdag 24 januari in plaats van op de geplande datum
van 31 januari. U bent dan ook weer van harte welkom in de Kruiskerk om 18.00 uur.
Wellicht ten overvloede, ´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 maken met de andere gasten. Maar
uiteraard is iedereen welkom!
Hebt u belangstelling om te komen eten dan kunt u zich opgeven bij U. Strooisma via telefoon (0518)
46 20 89 of bij ds. A. J. Bouwknegt via telefoon (0518) 41 99 63.

Opgave graag uiterlijk op woensdag 22 januari. Voor hen die
zich al hebben opgegeven maar verhinderd zijn ook dit graag
uiterlijk op woensdag 22 januari doorgeven. Wij kunnen 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.
In de maand februari slaan we ‘Eten met een praatje’ voor één
keer over. De laatste keer is op 28 maart. Voor eventuele
wijzigingen 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.

Veranderingen in de zorgsector
Op donderdag 12 december 2013 organiseerden de PCOB, Stichting Welzijn Middelsee en ANBO een
bijeenkomst met als thema ‘Veranderingen in de zorgsector’. Een vijftigtal belangstellenden kwamen
hier op af.
Mevrouw Roeli Mossel van Palet vertelde ons, met behulp van beelden, wat ons allemaal te wachten
staat. De gemeentes krijgen meer verantwoordelijkheden en vanuit de AWBZ gaan taken over naar de
WMO. Enkele voorbeelden hiervan zijn; hulp in de huishouding wordt inkomensafhankelijk, verplicht
hergebruik van de scootmobiel en van het Zorg-Zwaarte pakket (ZZP) vervallen de laagste bijdragen.
Pas in het najaar van 2014 wordt bekend hoe hoog de kortingen worden.
Deze cultuuromslag treft ons allemaal maar in het bijzonder de meest kwetsbare burgers
(jong en oud) onder ons. Uiteindelijk kwam het hierop neer dat we anders moeten kijken, denken en
doen. Wij kunnen en moeten met elkaar en de betreffende instanties proberen om oplossingen te
vinden voor wat ons te wachten staat. Want ook de meest kwetsbare mensen in onze samenleving
moeten een aanvaardbaar leven kunnen leiden.
Erfrecht
Op 18 februari 2014 organiseren we weer een informatieve bijeenkomst met het thema erfrecht. Iedere
55 plusser uit de gemeente Menameradiel is van harte welkom.
ANBO - Menameradiel
Wie behartigt uw belangen als u het zelf niet meer kunt?
Eigenlijk wilt u er natuurlijk niet over nadenken maar naarmate u ouder wordt, neemt de kans toe dat u
afhankelijk van anderen wordt voor huishoudelijk werk, verzorging of financiële zaken. Daarom is het
goed er tijdig over na te denken wie uw belangen behartigt als u het zelf niet meer kunt. Of hiertoe
tijdelijk niet in staat bent, bijvoorbeeld vanwege een ziekenhuis opname of ongeval. Het is belangrijk
om zelf de regie in handen te nemen en alles volgens uw wensen en behoeften te laten vastleggen. Zo
kunt u een testament of levenstestament maken of een volmacht geven aan iemand die u vertrouwt.
Als Ouderenbonden PCOB, ANBO en Stichting Welzijn Middelsee willen we u graag uitnodigen voor
een informatiebijeenkomst over het behartigen van uw belang als u het zelf niet meer kunt. Notaris
Mr. G.S. van de Hem uit Jorwert zal als gastspreker aanwezig zijn om ons het een en ander hier over te
vertellen. ook is er voldoende ruimte om u eigen vragen hierover in te brengen.

Wilt u meer weten over volmacht, levenstestament en testament kom dan naar de
informatiebijeenkomst op dinsdag 18 februari van 14.00 – 16.00 uur in Black Horse te Menaam. Tot
ziens namens de Ouderenbonden en Stichting Welzijn Middelsee.
Repair a
ena eradiel
Ook in 2014 gaan vrijwilligers door met het organiseren van het Repair Café Menameradiel. De
Repair Cafés vinden plaats in dorpshuis Op Healwei in Skingen-Slappeterp van 10.00 tot 12.00 uur op
de volgende data:
• 1 februari
• 1 maart
• 5 april
• 3 mei
Kijk voor meer informatie over het Repair Café op www.schingen-slappeterp.nl.
Meer bewegen in 2014? Doe mee aan het nieuwe beweegprogramma Middelsee Fit!
Bent u tussen de 60 en 74 jaar en wilt u in 2014 meer bewegen? Woont u in het Bildt, Ferwerderadiel,
Leeuwarderadeel of Menameradiel? Dan is het nieuwe beweegprogramma Middelsee Fit iets voor u!
Middelsee Fit is een beweegprogramma van zes weken, waarbij u twee keer per week bij een
sportcentrum in de buurt aan uw lichamelijke conditie werkt.
Binnenkort ontvangen alle inwoners in de leeftijd van 60 t/m 74 jaar uit deze vier gemeenten een
uitnodiging om mee te doen aan Middelsee Fit. Bij deze uitnodiging treft u een overzicht aan van alle
sportcentra in de regio waar u het beweegprogramma kunt volgen. U kunt zich aanmelden bij een van
deze sportcentra. Er wordt een afspraak met u gemaakt voor een intakegesprek, bedoeld om samen met
u een verantwoord beweegprogramma op te stellen. Vervolgens volgt u zes weken lang, twee keer per
week dit programma. Het programma wordt afgesloten met een eindgesprek. Meedoen aan Middelsee
Fit kost eenmalig € 39,-.
Meer informatie over Middelsee Fit vindt u in de persoonlijke uitnodiging en op www.go4sport.nl. U
kunt ook contact opnemen met GO-4 Sport of met een van de deelnemende sportcentra. Wilt u het
nieuwe jaar ook goed beginnen? Meld u dan uiterlijk 20 januari aan bij een van de deelnemende
sportcentra!

Aktie Kerkbalans 2014
In de weken van 12 t/m 26 januari is er weer de jaarlijkse ‘Aktie Kerkbalans’ met dit jaar het thema
‘Wat is de Kerk u/jou waard?’. In deze weken kunnen de gemeenteleden van de Protestantse
Gemeente Berltsum een oproep in de brievenbus vinden met de vraag om bij te dragen aan ‘Aktie
Kerkbalans’.
Wat is dat nou precies ‘Aktie Kerkbalans’?
Op deze manier wordt van alle mensen die de Protestantse Kerk Berltsum een warm hart toedragen
een financiële bijdrage gevraagd om het vele werk mogelijk te maken.
De kerk is niet alleen een plek waar mensen bij elkaar komen om hun geloof te belijden, maar ook een
plek van ontmoeting. Het gaat er dus niet om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Een
plaats waar echt iedereen welkom is!
De kerk is vaak letterlijk een baken: markante herkenningspunten bij ons in het dorp. De kerk is er
voor iedereen! Ook voor diegene die geen speciale binding met de kerkelijke gemeente hebben, een
plek van ontmoeting en inspiratie. We komen er samen voor de grote momenten in het leven, zoals
doop en huwelijk en voor momenten van rouw en verdriet. De bijdrage aan ‘Aktie Kerkbalans 2014’ is
daarom hard nodig, want die maakt het mede mogelijk dat de kerkelijke gemeente haar unieke en
onmisbare functie kan blijven vervullen.
Kortom dat is van waarde, van blijvende waarde! Het is u toch veel waard ?
College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Berltsum.

100-jarig jubileum toneelvereniging ‘Oe ening en Vermaak’
In het kader van het 100-jarig jubileum presenteert toneelvereniging ‘Oefening en Vermaak’ zaterdag
25 januari 2014 in ‘d'Ald Skoalle’ in Wier een feestelijk programma.
Mede met oud toneelspelers die in het verleden meerdere keren op het podium hebben gestaan zal het
stuk ‘Op 'e knibbels’ worden uitgevoerd. Dit hilarische stuk is onder regie van Anne Kingma uit
Dronryp.
Voor deze avond is er een ‘special guest’ uitgenodigd. Ook is er een jubileumboekje uitgebracht en
verkrijgbaar tegen een kleine vergoeding. Na afloop is er een verloting met hilarische prijzen en een
spectaculaire hoofdprijs! Mocht u persoonlijk geen uitnodiging hebben ontvangen dan kunt u dit als
zodanig beschouwen.

Programma
19:30 Aanvang, tijd voor bezichtiging van een foto-expositie van de afgelopen 100 jaar
20:00 Opening
20:30 Special guest
21:00 Pauze
21:30 Toneelstuk op 'e knibbels
22:15 Verloting
22:30 Eenmansorkest Siep Grotenhuis, bekend van de Sellina's
Deuren zijn geopend vanaf 19:15 uur.
Toegang is gratis.

Leefbaarheidsubsidie voor multifunctionele sportvoorziening te Berltsum
Wonen Noordwest Friesland heeft een bijdrage van € 15.000,- verstrekt aan de ontwikkeling van een
multifunctionele sportvoorziening en kaats- en tennis muur in Berltsum.
Dit project is geïnitieerd door de kaatsvereniging en tennisvereniging in Berltsum. De reden hiervoor
is dat het huidige clubgebouw van de tennisvereniging sterk verouderd is en de economische
levensduur verlopen is. Hetzelfde geldt voor de bestaande opslagruimte en oefenkooi. Het plan bestaat
uit de uitbreiding van de bestaande kaatskantine tot een gezamenlijk clubgebouw voor de kaats- en
tennisvereniging en daarbij een nieuwe oefenmuur voor het kaatsen en voor tennis.
De speerpunten in het leefbaarheidsbeleid van Wonen Noordwest Friesland zijn onder
andere ‘ontmoeting’ (via dorpshuizen, speeltuinen, multifunctionele sportaccommodaties), het
versterken van het sociaal cement en het verbeteren van het aangezicht van de woonomgeving
(verfraaiing). Het exploiteren van een voorziening door meerdere sportverenigingen vinden we een
positieve ontwikkeling. Sport brengt mensen samen en zeker wanneer verenigingen samenwerken.
Dergelijke accommodaties leveren in onze ogen dan ook een goede bijdrage aan de leefbaarheid.

Begin het nieuwe jaar goed en vind uw nieuwe uitdaging via Vrijwilligerscentrale Middelsee!
Vrijwilligerswerk is overal en heeft veel voordelen. 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 en
breidt je hiermee direct je netwerk uit. Daarnaast krijg je veel waardering voor het werk wat je doet en
krijg je de kans verborgen talenten te ontdekken. Wat ook mooi meegenomen is dat je vrijwillige inzet
de kans op een betaalde baan aanzienlijk kan vergroten of het opstapje kan zijn naar een compleet
nieuw werkveld!

Een greep uit onze vacatures
- Taalmaatjes
- Nieuwkomers helpen met het leren en oefenen van de Nederlandse taal
- Oppas voor een baby in Sint-Annaparochie wanneer de moeder inburgering les volgt
- Maatje voor een oudere heer in Vrouwenparochie, gezelschap houden en samen dingen
ondernemen
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. Ook kunt u ons per e-mail bereiken,
vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl. Ons kantoor staat in Berltsum aan de Sportleane 7.

