Ik jou de pen troch
Elisabeth Temme vroeg mij namens haar man Sjors of ik de volgende zou willen
zijn om een stukje te willen schrijven voor ''De pen". Nou dat vind ik best wel ff leuk om te
doen, dus zo gezegd zo gedaan.
Ik ben Freya Kuperus, geboren in Birdaard, woon samen in Berlikum met Aize Stoker en
onze 3 kinderen Damian (6), Marinthe (3) en Fayenne (1).
Voor hobby’ s heb ik met 3 kinderen en een baan niet veel tijd meer, maar ik reed altijd veel
paard. Maar aangezien je met paarden niet ff een uurtje weg bent maar een hele ochtend of
middag krijg ik dat niet rond in onze gezinsplanning (maar de kinderen zijn een heel goed
alternatief <3). Sinds kort volleybal ik wel in Berlikum en een keer per week wandel ik met
mijn beste vriendin Saskia. Eerst heb ik een opleiding gedaan op het Neijehove College voor
bakker daarna overgestapt naar de kappersvakopleiding.
Tot ongeveer mijn 17e in Menaldum gewoond en in de
weekenden vaak naar Berlikum omdat daar onze heit woont,
mijn broer Raymond en ik deden dat vaak samen op de fiets.
Na Menaldum een zomerseizoen op Texel gewoond. Op Texel
werkte ik op een manege, gaf daar les aan toeristen en Texelse
kindjes, begeleidde groepen over het strand en door de bossen,
ook elke vakantie was ik daar te vinden en werkte van 6.00 tot
19.00 uur met de paarden. Fantastische tijd gehad. Daarna een
paar jaar in Stiens gewoond.
In 2008 verhuisd naar Berlikum, de Hofsleane, naar die leuke
kleine huisjes naast de AB en tegenover Rewi.
Damian en ik saampjes, Damian is mijn zoontje uit een
eerdere relatie. Voor mij/ons was dat de beste optie omdat ik
werkzaam ben in St. Annaparochie bij Poiesz Supermarkten
en zelf niet in het bezit was van een auto en wel dicht bij mijn mem Jeanette Werkhoven in
Menaldum en heit Jan Kuperus in Berlikum wou wonen en op de fiets naar het werk moest.
In 2009 mijn vriend Aize leren kennen. Hij woonde op dat moment in Sappemeer. Eigenlijk al
vrij snel waren we het grootste deel van de tijd hier i.v.m. met Damian. Aize bleef wel werken
in de Groeve waar hij als kraanmachinist werkzaam was, dus elke dag voor hem een heel
gereis. In 2011 op nieuwjaarsdag is onze dochter Marinthe Jeaylinn geboren. In 2012 is Aize
in dienst gekomen bij Klaas Bijlsma in St Annaparochie.
Ook is in 2012 onze 2e dochter Fayenne Caithlinn geboren. We wonen nu dus inmiddels met
5 personen nog steeds in dat kleine leuke huisje op de
Hofsleane. De jongste slaapt nog gezellig bij ons op de
kamer en de oudste 2 slapen ook samen. In de zomer is het
goed te doen maar in de winter is het wel echt klein, maar
onze lieve buurvrouw Rekker zegt altijd:
"Vroeger kon het ook.” Mijn antwoord daarop is dan, “maar
toen hadden de kinderen niet zoveel speelgoed hihihihihi.”
We wonen hier dus heel fijn met leuke buren enz. maar wij
en de kinderen zijn echt aan iets meer ruimte toe. Dit najaar
gaan we als het goed is verhuizen en daar kijken wij
allemaal enorm naar uit. We blijven in Berlikum al zou ik
ook wel graag weer terug naar Menaldum willen. Maar
omdat Aize hier voetbalt bij SC Berlikum en Damian,
Marinthe en Fayenne hier op school, de peuterspeelzaal en
bij de oppas zijn, moet er één water bij de wijn doen, dus
ben ik dat maar geweest. Eigenlijk weten jullie nu al heel

veel van mij en mijn gezin. “De pen" geef ik nu door aan Pieter Kingma.
Tot ziens hier in het dorp of bij de Poiesz in St Anna, groetjes Freya

W.E.B. Womens Experience Berltsum Ladies Night
Zaterdagavond 19 april organiseert Sportclub Berlikum vanaf 20.00 uur een Ladies Night.
Voor vrouwen vanaf 13 jaar uit Berlikum en omstreken. Alles op het gebied van mode,
schoonheid en interieur. Diverse workshops en demonstraties, o.a. zelfverdediging voor
vrouwen, cupcakes versieren, een persoonlijk kleuradvies en een korte modeshow.
Entree € 1,50 inclusief een welkomstdrankje en lekkere hapjes. U bent van harte welkom op
sportcomplex “de Koekoek” te Berltsum.
Voor nadere informatie kunt u bellen met Jaap Plekkringa 06-46597017

UITNODIGING
Algemene Ledenvergadering dinsdag 29 april 2014
Deze wordt gehouden in Groene Kruis gebouw, aanvang 20.00 uur
Agenda.
1.
Opening voorzitter
2.
Vaststellen agenda en notulen vorige jaarvergadering
3.
Verslag gebouwenbeheer
4.
Financieel verslag, balans en exploitatie 2013, begroting 2014
Controle-rapport accountant en decharge penningmeester
5.
Ontwikkelingen Groene Kruis (participatie MFC Berlikum)
6.
Inbreng leden Groene Kruis/inventarisatie eventuele activiteiten
7.
Bestuurswisseling, rooster van aftreden en benoemingen
8.
Rondvraag en sluiting

Koningsnacht- en dag in Berltsum
Op vrijdag 25 april en zaterdag 26 april 2014 organiseert Oranje Nationaal in
samenwerking met de kaatsvereniging een Berltsumer Koningsnacht en -dag.
De Koningsnacht begint om 19.00 uur met een door de loopgroep Berlikum georganiseerde
Koningsloop voor jong en oud door Berltsum. Ook start om 19.00 uur een demonstratie van
muurkaatsen en tafeltennis XXL. Om 19.15 start de tennisvereniging met een demonstratie
'Teu de Pelote' op het dorpsplein. Vanaf 21.00 uur is er een podium met livemuziek van TallyHo!! Toegang is gratis.
Koningsdag begint om 09.30 uur op It Skil met een rondgang door het dorp. Om 10.30 uur is
het tijd voor koffie op het kaatsveld en is er een demonstratie van de gymnastiekvereniging.
Om 11.00 uur starten de vrijmarkt, het Pearkeatsen en de door 'It Piipskoft' georganiseerde
jeugdactiviteiten.

Het treintje ‘De Toger’ zal van 14.00-16.00 uur door het dorp rijden. Om 16.00 uur start de
barbecue, waarna de dag onder het genot van een hapje en een drankje kan worden afgesloten.
Geen 18, geen alcohol / Deelname aan alle activiteiten is voor eigen risico. Voor het
volledige programma verwijzen wij u graag naar www.oranjenationaal.nl, waar u de flyer met
het volledige programma kunt vinden. In Berltsum wordt deze flyer ook huis aan huis
rondgebracht.

Talenten OBS Lyts Libben op de gang...
Bij binnenkomst van zowel de bovenbouw alsook de
onderbouw van OBS Lyts Libben ziet u de foto's van onze
kinderen, met daarop uitgebeeld hun talent. Een prachtig
gezicht en het levert ook nog eens positieve gespreksstof op
tussen de kinderen. Menigeen vroeg aan Idwer of aan een van de leerkrachten: “Wat voor
talent is dat dan met Idwer en die visarend?” Of: “Is dat echt?”
Mocht u deze foto's eens van dichtbij willen bekijken, kom gerust even binnen.

“Lyts Libben bezit grote talenten”

Groep 3 t/m 6 heeft tennisles gehad van een echte tennisleraar via tennisvereniging
“De Vierslag”. Ze hebben allemaal een tennisdiploma gekregen en veel plezier gehad.
Vorige week zijn de kinderen van de bovenbouw gestart met de figuurzaaglessen.
Groep 7 en 8 is naar een voorstelling van Uur-Cultuur geweest in St. Anna.
Groep 1 en 2 heeft op 4 april een voorstelling bijgewoond van Uur-Cultuur in de Foarútgong.
Op 17 april gaat groep 5 t/m 8 een bezoek brengen aan het Kazemattenmuseum.

Maak kennis met tennis
Vorige maand was het weer zover: de kinderen van groep 3 t/m 6 van CBS ‘De Fûgelsang’ en
van OBS ‘Lyts Libben’ kregen 3 weken lang tennisles. Deze lessen werden gegeven door een
leraar van tennisvereniging ‘De Vierslag’ uit Berlikum. Op de meeste dagen werd er hard
getraind onder een heerlijk warm zonnetje. Soms was het zelfs zo warm dat de flesjes water er
aan te pas kwamen! De les begon elke keer met een warming up. Daarna werden er
oefeningen gedaan als voorbereiding op het ‘echte’ tennissen. We moesten stuiten met de bal
op het racket en stuiten op de grond. En de moeilijkste, het racket steeds draaien en om en om
de bal forehand en backhand slaan. Zowel voor de kinderen als ook voor de leerkrachten
bleek dit soms een echte uitdaging!!
Daarna mochten we het geleerde in praktijk brengen: we moesten de bal over het net slaan in
tweetallen. Tussen de kinderen bleken hier en daar echte talentjes aanwezig!!
Na zo’n 3 kwartier werden de wangen roder en roder en werd er soms flink gezweet!
Dan werd het tijd voor de afsluiting, meestal het lijnenspel, wat veelal favoriet was!
Alle lijnen op het veld kregen een cijfer en als de leraar het cijfer noemde, moesten de
kinderen zo snel mogelijk naar de betreffende lijn toe rennen. Het kind dat de verkeerde kant
op rende of als laatste aankwam, was af. Dat leverde soms spannende finales op.
Na afloop keerden we dan moe maar voldaan weer schoolwaarts. Aansluitend aan de laatste
les lag er voor elk kind zelfs een heus tennisdiploma klaar!
Namens de kinderen en leerkrachten van groep 3 t/m 6 willen we tennisvereniging ‘De
Vierslag’ heel hartelijk bedanken voor hun inzet!!
Wie weet volgend jaar weer??
Voorstelling Uurcultuur voor de kleuters
De kinderen van groep 1 en 2 van De Fûgelsang en Lyts Libben, hebben op vrijdag 4 april
genoten van een voorstelling in het kader van Uurcultuur. In het speellokaal werden ze door
Teke Hettinga en Peter Sijbenga meegenomen in de wereld van Flinter. Het was een
Frysktalige voorstelling.
Met sprankelende klassieke muziek op viool, piano en gitaar ging Flinter op zoek naar de
liefde. Het verhaal speelde zich af bij de boom waar Uil, Eekhoorn en Theun de mus en zijn
vriendinnetje (die hadden al verkering!) wonen. Kabouter Harley met zijn “motor” deed ook
mee. De kinderen waren van het begin tot het eind geboeid door het muzikale avontuur van
Flinter.
CBS De Fûgelsang drietalig onderwijs!
Op CBS De Fûgelsang ontstond, bij het zoeken naar een nieuwe Engelse methode, de vraag:
Hoe benutten we onze meertalige leeromgeving en hoe maken we die tot een kwaliteit voor
onze leerlingen? Hierbij heeft de school contact gezocht met het Cedin-centrum voor
meertaligheid in Drachten en van daaruit zijn de contacten gelegd met het netwerk 3TS.
Bij dit netwerk zijn inmiddels meer dan 60 scholen aangesloten en voorziet dus duidelijk in
een behoefte. Ze bemiddelt in het zoeken naar de juiste methoden maar ook in het verkrijgen
van een native speaker op school, wordt er ondersteuning geboden bij het bewaken van de
kerndoelen van het meertalig onderwijs en bij de nascholing van leerkrachten in het
Classroom Engels. Sinds de voorjaarsvakantie komt elke dinsdagmiddag Miss Margie op
school. Zij is de native speaker uit Ierland en ondersteunt de leerkracht maar praat ook zelf
met de kinderen in de klas. De onderwerpen zijn de familie, lente, de kleuren en de dagen van
de week. Soms wordt er een kwartet of memoryspel gespeeld of een vrolijk Engels liedje
gezongen. Zowel de kinderen als de leerkrachten zijn enthousiast over de drietaligheid.
Hierbij is een goede balans tussen de Nederlandse, Friese en Engelse taal van groot belang.
Vanzelfsprekend blijft Nederlands de hoofdtaal.

Opbrengst collecte Reumafonds
Onze 29 collectanten van Berltsum, Wier en Kleaster-Anjum hebben in de week van 10-15
maart 2014 weer fantastisch hun best gedaan. Dit jaar mochten we een bedrag van € 1186,87
overmaken aan het Reumafonds. De gevers en de collectanten: Hartelijk dank!
Het bestuur: Hillie Dijkstra, Corrie Andringa en Froukje Meijer
Nieuws van Stichting Berlikumer Belangen (SBB)
Tijdens de jaarvergadering van 20 maart 2014 is een nieuw bestuurslid benoemd. Wij zijn erg
blij met Grytzen Spijksma als nieuw bestuurslid. Hij zal zich o.a. bezig houden met Stichting
Hemmemapark. Ons bestuur is echter nog niet compleet en wij zijn daarom 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
berlikum.com/Berlikumer Belangen/algemeen.
In de vergaderingen van januari, februari en maart zijn de diverse werkgroepen weer aan de
orde geweest. Een belangrijk punt is nog steeds het Multifunctioneel Centrum. Het
eindrapport, dat ook online staat op berlikum.com/Berlikumer Belangen/MFC Berltsum, is
inmiddels door de werkgroep bij alle fracties besproken.
De jaarvergadering is goed bezocht. De gebruikelijke onderwerpen zijn besproken, maar ook
zijn er diverse presentaties gehouden. Een presentatie van de kaats- en tennismuur, een
presentatie van ouderen- en/of jongerenhuisvesting op het terrein van OBS Lyts Libben en
een presentatie van Stichting Hemmemapark. Ook hebben wij afscheid genomen van ons
bestuurslid Bauke Wiersma. Bauke bedankt voor je inzet in de afgelopen jaren.
De feestelijke opening van het fietspad Berltsum – Ried staat gepland op vrijdag 25 april
2014. In tegenstelling tot eerdere berichten zal de ledenwerfactie in april en mei 2014 worden
gehouden. Als SBB hebben wij meer donateurs nodig die ons werk voor Berltsum willen
steunen. Bent u nog geen donateur dan kunt u zich aanmelden bij onze penningmeester Reina
Brouwer of via ons mailadres SBB@Berltsum.com.
In de vorige Op ‘e Roaster en ook op berlikum.com stond een artikel over de afronding van
het project cultuurhistorische wandelroutes. De verkooppunten van de routeboekjes zijn de
Markthal, de Spar en Bakker Wijnsma.
Het inloopspreekuur, dit is altijd het eerste punt tijdens onze vergaderingen, is ook weer door
diverse personen uit Berltsum bezocht. Zo heeft iemand uit het dorp het inloopspreekuur
bezocht met het idee om een AED apparaat in een kast te plaatsen aan de muur bij
Berlingastate en SBB om een bijdrage gevraagd. Dit idee sprak ons zeer aan en wij hebben
hier € 500,00 beschikbaar voor gesteld. 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.

Berltsum laat Fryslân zoemen
Op 11 april is de eerste stap gezet voor de inzaai van een proefproject voor een bloemenweide
op de Pôlle. Bloeiende bloemen, zoemende bijen, fladderende vlinders, iedereen is enthousiast
over een kleurrijke omgeving met een uitbundig planten- en dierenleven. Het is mooi om te
zien, aantrekkelijk om in te wandelen én nuttig bovendien, want bijen en insecten zijn
onmisbare schakels in de voedselketen. De Nederlandse Bijenvereniging en de Friese Milieu

Federatie willen samen met gemeentes, lokale organisaties en bewoners een provinciebreed
netwerk van bloeiende bijen- en vlinderweides tot stand brengen. Onbenutte gronden zoals
braakliggende bedrijventerreinen en woningbouwlocaties zijn bijzonder geschikt om, in ieder
geval tijdelijk, omgetoverd te worden tot bloemrijke weides. Iedereen kan om zich heen zien
dat nu honderden hectares van dit soort terreinen onbenut liggen. De werkgroep schat dat er in
heel Fryslân wel 1500 ha van deze terreinen potentieel beschikbaar zijn. Het aantal soorten
planten en dieren gaat de laatste jaren steeds verder achteruit, dit geldt vooral ook voor de
bijenstand. Voor zowel de vele soorten wilde bijen als onze honingbij. Bijen leven van nectar
en stuifmeel. Door aanleg van bloemrijke bijenweides kunnen we de soortenrijkdom weer de
goede kant op helpen. Door de samenwerking met scholen, lokale organisaties en
omwonenden wil de werkgroep ook de omgeving betrekken en natuur dichter bij de mensen
brengen. Op de Pôlle in Berltsum is 0,5 ha als proefproject ingezaaid. Met het proefproject
doen we ervaring op met aanleg, beheer en kosten en met het betrekken van omwonenden.
Ook voor andere gemeenten wordt zo zichtbaar gemaakt wat de mogelijkheden zijn.
In samenwerking met de gemeente Menameradiel en Stichting Berlikumer Belangen is dit
project tot stand gekomen.
Wethouder Marten van Asperen en de kinderen van de basisscholen De Fûgelsang en Lyts
Libben hebben op feestelijke wijze de aftrap verricht.

Nieuws AED voor iedereen in Berltsum
De AED-commissie is al een heel eind op weg om de komst van de dorps-AED voor
Berltsum te realiseren. Wij zijn erg ingenomen met het feit dat Stichting Berlikumer Belangen
en Pension Welgelegen ook ons financieel goed hebben ondersteund. Opnieuw een grote stap
in de goede richting. De AED-commissie wil Stichting Berlikumer Belangen hartelijk
dankzeggen voor hun toegezegde bijdrage. Het apparaat komt te hangen bij Berlingastate als
de financiën rond zijn. Ook zijn wij ingenomen met de vele vrijwilligers die zich al
opgegeven hebben om de AED te bedienen. Het is geweldig. Voor de AED bij Berlingastate
is het van groot belang dat de vrijwilliger binnen 6 minuten bij het slachtoffer is. Op de plaats
des onheils wordt altijd direct gebeld naar 112. Bij 112 is bekend welke vrijwilligers
geregistreerd staan bij www.hartslagnu.nl. Vanuit de 112-centrale ontvangen de vrijwilligers
direct bericht via de mobiele telefoon op welk adres een hartstilstand is. Voor meer informatie
kun je terecht op www.hartslagnu.nl. Wij vragen of je daarom ook vrijwilliger wilt worden
voor de AED in Berltsum voor iedereen. Wij zijn op zoek naar zo’n 20 vrijwilligers. Een
jaarlijkse AED-opleiding van drie uur per avond per jaar wordt vanuit de EHBO-vereniging
gratis aangeboden voor vrijwilligers die zich opgeven voor de dorps-AED. Opgeven kan bij
de AED-commissie. Alvast bedankt.
AED-commissie Berltsum,
Dik en Tineke Scholten, scholten459@tele2.nl t: 0518-462505
Hieke Joostema-Greidanus, bram.hieke@gmail.com t: 0518-462542

Clubreisje JOP-Jeugd Berltsum in Bakkeveen een groot succes!!
Het clubweekend van de JOP jeugd (12-16 jaar) uit Berltsum van vrijdag 4 tot en met zondag
6 april is naar alle tevredenheid van zowel jeugd als clubleiding verlopen. Hoewel er even een
valse start viel te noteren met de autopech van Wessel Koning op de heenreis richting het
rustieke Bakkeveen verliep het overige gedeelte van het weekend in de hoogste versnelling.
Grote pluim hierbij voor de enthousiaste clubleiding die het leeuwendeel van de organisatie
voor haar rekening nam. Ook de weergoden waren jeugd en leiding uiterst gunstig gezind wat

weer zeer ten goede kwam bij al de georganiseerde activiteiten. Meteen al bij aankomst stond
er een speurtocht op het programma, uitermate ingenieus uitgedacht en uitgevoerd waarbij de
finish de verblijfplek “ De Harmsdobbe” was. Een schitterend vijfsterrenaccommodatie waar
het werkelijk aan niets ontbrak. Het zou een weekend vol met activiteiten worden waaronder
een zeskamp, boomerangworkshop, een bonte avond en aansluitend de traditionele
spooktocht, ditmaal opgeluisterd met een adembenemend kampvuur. Voor deze spooktocht
waren een tiental “spoken” speciaal naar Bakkeveen gekomen! Dank hiervoor! Maar naast
alle voorbereide activiteiten ook veel ruimte voor sport, spel en muziek. Heel mooi om te zien
was de tomeloze inzet van onze jongeren en de getoonde creativiteit bij bijvoorbeeld de bonte
avond waarbij de Olympische Spelen moest worden uitgebeeld. En natuurlijk op de eerste
avond en nacht een grote groep jongeren die bruisten van de energie en adrenaline en maar
mondjesmaat het slaapvertrek bezochten. Zelfs de allerjongsten namen manmoedig de
uitdaging aan om vooral het bed te mijden! De tweede nacht was er overigens al een geheel
ander verloop te zien en kon de slaapzaal op een aanmerkelijk groter deelnemersveld rekenen.
Dit allemaal in een weekend waarin zoveel verschillende karakters, talenten en eigenschappen
van de deelnemers samenkwamen en zorgden voor heel veel gemeenschapsgevoel en plezier.
Het doel dan ook van dit weekend! Het officiële gedeelte werd op zondagmorgen verzorgd
door jeugdwerker Nynke Oosten die met behulp van de multimedia en een onvervalste
kernachtige overdenking, waarin het elkaar liefhebben en respecteren centraal stond, voor een
bijzonder samenbindend moment zorgde. Na deze dienst werd de oudste groep “uitgezwaaid”
door Jouke Ynema in een mooi jaaroverzicht en werden de prijzen van de verschillende
“competitieonderdelen” uitgedeeld. De avond hiervoor was overigens voor het bereiden van
de macaronischotel onze eigen topkok Leo Faber ingevlogen en zijn aanwezigheid smaakte
naar meer! Maar liefst ruim 45 monden werden kostelijk gevoed en de inhoud van al die
reuzepannen verdween in de uiteindelijk goed gevulde magen. Op de zondagmorgen werd de
gehele groep tijdens het ontbijt nog eens verrast met een gekookt ei! Een uitgekookt idee en
een ware “ suprise” gezien alle reacties! Zo kwam ook aan dit geslaagde weekend een einde.
Zelfs een voetbal en een ruim afgezwaaide dartpijl door een ruit kon de pret niet drukken!
Bijna dertig kinderen en een twaalftal begeleiders keerden moe maar ook zeer voldaan terug
richting het vertrouwde Berltsum. Een ervaring rijker en zeker geen illusie armer. Nog steeds
in een flow wordt er door de clubleiding nu alweer nagedacht over het vervolg voor het
komende seizoen, een teken dat de JOP-jeugd en de leiding het clubweekend nog lang niet
willen missen!!

Het 11e 3-Banden biljart kampioenschap van Berlikum levert nieuwe winnaar op.
Het jaarlijkse 3-banden biljarttoernooi om het kampioenschap van Berlikum werd gehouden
op vrijdag 7 maart (voorrondes) en 21 maart (finales) in Café De Poarte te Berlikum en
leverde een nieuwe kampioen op. Dat het 3-Banden toch vaak anders loopt bleek ook nu maar
weer eens. Waren het de afgelopen jaren meestal Johan Zwier en Bert Schouten die tot de
finales nog meespeelden, zo niet dit jaar. Tja, dat 3-banden is en blijft een raar spelletje, zo
heb je spelers die op goed geluk de ballen over de tafel jagen en dan maar hopen dat het goed
komt, wat vaak wonderwel nog slaagt ook en je hebt spelers die er echt serieus werk van
maken, met gevoel. Vaak is dan een ongelukkige klos of een net niet, de grootste
tegenstander. Dat werkt frustrerend, maar je zult het er mee moeten doen, dat is het spel.
Voor de volledigheid hier de uitslagen van de voorronde en de finales; Lammert van SchepenFolkert Siegersma 13-3, René Halma-Piet de Vries 9-6, Miranda Zuidema-Durk van Dijk 310, Piet Braaksma-Klaske Meijer 9-6, Sije Herrema-Thom Dijkstra 7-8, Bert Schouten-Piet
van Schepen 7-4, Johan Dijkstra-Johan Zwier 10-5 en Klaas van der Meij-Arno Dijkstra 9-7.

Tweede ronde; Johan Dijkstra-Thom Dijkstra 6-10, Piet Braaksma-Bert Schouten 9-8, Durk
van Dijk-Lammert van Schepen 6-10 en Klaas van der Meij-René Halma 10-2. Na loting de
volgende halve finales; Piet Braaksma-Lammert van Schepen 4-10 en Klaas van der MeijThom Dijkstra 8-5. De finale werd dus gespeeld tussen Lammert van Schepen en Klaas van
der Meij. Daar waar de vorige partijen nog ging om 10 caramboles met een tijdslimiet van 30
minuten, de finale ging om 15 caramboles zonder tijdslimiet.
Een kort partijverslag: Klaas heeft de beste start, maar na 10 beurten is de stand gelijk 3-3,
Klaas weet in het vervolg van de partij de caramboles wat makkelijker te vinden en na 20
beurten is het 5-8. Lammert heeft moeite om te volgen, alhoewel hij hele fraaie caramboles
laat zien, weet Klaas toch de partij telkens in zijn voordeel te houden. Bij 30 gespeelde
beurten is het 8-12. Dan kabbelt het allemaal rustig voort, waar Klaas gewoon wat beter speelt
en na 40 beurten is het 11-14. Lammert weet daarna niet meer te pieken en Klaas besluit de
partij in de 46e beurt. Klaas van der Meij dus winnaar en Kampioen !
Het hoogste partijgemiddelde over alle wedstrijden was voor Lammert in de halve finale met
0,526, de hoogste serie was 4 en zowel Johan Dijkstra als Klaas van der Meij wisten die te
maken.
Uitslag; 4e Thom Dijkstra, 3e Piet Braaksma, 2e Lammert van Schepen, 1e en kampioen
Klaas van der Meij.
Het was weer een geslaagd toernooi en willen iedereen die in welke vorm dan ook zijn/haar
medewerking heeft verleend bedanken voor het doen slagen.

Nieuwe beplanting op NL-Doet dagen
Op It Skil en Hemmemaplein zijn de eerste vroege violen weer geplant op
de NL-Doet, vrijdag 21 maart. Behalve NL-Doet wordt dit project ook ondersteund
door Wonen Noordwest Friesland. In de drie lichtmasten zijn de violen kleurig en fleurig voor
bewoners en toeristen op de fiets en wandelend.
In september 2013 zijn er twee groene banken voor toeristen geplaatst op It Skil
omdat de subsidies voor de Buorren toen afliepen. Vele picknickers overdag of bezoekers
TDF of Sans Souci maakten al gebruik van deze nieuwe banken.

“Skil en Hemmamaplein tijdens NL-Doet in de bloemetjes gezet”

Dit project is een initiatief van de Vereniging De Buorren Maken We Samen (DBMWS). We
hopen de Buorren in 2014 ook aantrekkelijk te maken voor bewoners en toeristen. De plannen
voor de Buorren liggen kant-en-klaar. De Buorren beschikt over een unieke lintbebouwing die
bij de toerist in het oog springt. Door kleine veranderingen met groen en kleur zoals hier op It
Skil en Hemmemaplein krijgt de leef- en woonomgeving weer een nieuw gezicht. Op de
foto's ziet u de

drie lichtmasten met beplanting op It Skil en Hemmemaplein.
Hieke Joostema-Greidanus
Vereniging De Buorren Maken We Samen

Voorjaarsmodeshow maandag 28 april voor alle belangstellenden!
Wegens groot succes van de modeshow vorig jaar oktober zal er op maandag
28 april wederom een modeshow plaatsvinden.
De nieuwe voorjaarscollectie van Marion Mode zal te bewonderen zijn in de ruimte van het
dagcentrum in Berlingastate. De modewinkel aan huis betreft mode voor 55+ en 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 telefoonnummer van buurtverpleegkundige Marloes
Nicolai 06-51026736.
We hopen u te zien op 28 april!
Op een rijtje:
Wat
: Voorjaarsmodeshow Marion mode
Plaats
: Dagcentrum Berlingastate, Hofsleane 30A te Berltsum
Datum
: Maandagochtend 28 april 2014
Tijd
: 10:00 – 12:00 uur (na modeshow kledingverkoop)
U bent welkom vanaf 9:30 uur
Kosten
: TOEGANG IS GRATIS
Koffie/thee : €1,Opgave
: Ja, want VOL = VOL

Lêzing: Wier hat der altyd west
Op woansdei 26 maart waarden alle allinnesteande froulju en widdo’s fan
Berltsum en Wier yn de gelegenheid steld om in lêzing by te wenjen yn
Ioannis Teatertsjerke te Wier. It waard harren oanbean troch alle
tsjerkebestjoeren fan Berltsum meiinoar. Sa’n 25 froulju makken dêr graach
gebrûk fan. Se kamen mei eigen ferfier of waarden hiel galant troch in
espeltsje manlike sjofeurs brocht. Ek dizze manlju joegen har noflik oer oan
de lêzing. Dat dy lêzing ynteressant wie, bliek al gau, it gehoar wie hiel oandachtig en harke
mei sân pear earen. It begûn allegear mei it útinoar spatten fan in hiele grutte stjer, sa’n 4,57
miljard jier lyn. En at dat net bard wie, sei de sprekster Simy Sevenster, dan hiene wy hjir no
net sitten. Dan hie Wier net bestien. En Berltsum net en Minnertsgea net. Se prate oer de
moanne en de sinne, oer iistiden en rige miljarden en miljoenen jierren oanelkoar. Se prate oer

de Heidenske goaden en dat dêr de nammen fan de dagen weikamen. Se hold spannende
ferhalen oer Romeinen en Noarmannen en hoe’t dy hjir húsholden. Oer hoe’t Bonifacius it
hillich stee op de lytse terp ferneatige. En doe’t er it paad nei Frjentsjer frege, de kant fan
Dokkum opstjoerd waard, dêr’t it folk him der fierder mei rêde yn it jier 754. Om it jier 1200
hinne, waard de tsjerke yn Wier troch de biskop fan Ljouwert wijd oan Johannes de Doper.
Twa sneinen nei de bertedatum fan Johannes op 24 juny. Nei de Kerkmis waard it kermis.
Oant de dei fan hjoed ta, is de Wierster merke op de twadde snein nei 24 juny. De folle
fragen út it publyk oer de krekt restaurearre Ioannis tsjerke waarden tûk beantwurde. It wie in
tige slagge en learsume jûn.

VRIJWILLIGERSCENTRALE MIDDELSEE
Momenteel is de Vrijwilligerscentrale op zoek naar vrijwilligers voor de volgende vacatures:
Voor een mevrouw van 38 jaar met een verstandelijke en een psychiatrische beperking
in St.-Annaparochie zijn we op zoek naar een maatje die 1 keer per maand in het weekend
samen dingen met haar wil ondernemen. Dat kan zijn winkelen, knutselen, fietsen, hardlopen,
enz. We zoeken een dame vanaf ongeveer 45 jaar die ervaring heeft met psychiatrie.
Voor radio Eenhoorn, de lokale omroep van Menameradiel, het Bildt en
Franekeradeel, zoeken we presentatoren en technici. Je moet Nederlands spreken en Fries en/
of Bildts kunnen verstaan. Het werk is momenteel alleen in de weekenden; vanaf de tweede
helft van 2014 ook door de week. Er is een interne opleiding.
Voor het Burgerservicepunt in de Skalm in Stiens zoeken we een vrijwilliger die op
donderdagmiddag wil helpen bij het ontvangen en te woord staan van bezoekers: verhelderen
van de hulpvraag en informatie en advies geven. Ook doorverwijzen naar hulpverleners en
helpen bij het invullen van formulieren. Sociale vaardigheden zijn van belang en in staat zijn
om afstand te nemen en zaken geheim te houden. Je krijgt een vrijwilligerscontract en
eventuele reiskosten worden vergoed.
In overleg met maatschappelijk werk zoeken we een “oma” voor een kleuter van 5 jaar
in Stiens. Het is de bedoeling om af en toe, met name tijdens schoolvakanties, op te passen
zodat de moeder even tijd voor zichzelf heeft.
- Voor de peuterspeelzalen te Oudebildtzijl en Nij-Altoenae zijn wij nog op zoek naar
vrijwillige hulpkrachten die een of twee ochtenden per week willen helpen bij de opvang van
de peuters.
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. Meer vacatures vindt u op onze
website www.welzijnmiddelsee.nl/vrijwillige-inzet.Wij zijn bereikbaar van maandag t/m
donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur op telefoonnummer 0518-462363. Ook kunt u ons per email bereiken, vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl.

Kofjemoarn Berltsum
De laatste woensdag van de maand organiseert St. Welzijn Middelsee een kofjemoarn voor
55-plussers. Deze kofjemoarn vindt plaats in de grote zaal van het Groene Kruisgebouw van
10.00 – 11.30 uur in Berlstum. 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 eerst volgende keer zal zijn op woensdag 30 april 2014.
Tijdens de koffiemoarn zal Stien Wassenaar een gastoptreden verzorgen.
Accordeonmuziek – liedjes uit de oude doos met afwisseling van een gedicht /verhaal.
Dit alles in een feestelijke sfeer.
Kofjemoarn : Woensdag 30 april 2014
Tijd
: Aanvang 10.00 uur.
Plaats
: Groene Kruis gebouw
Kosten
: € 1.50 per persoon
Voor meer informatie/ideeën of staat u er open voor dat de deelnemers van de kofjemoarn nu
eens bij u op locatie komen, dan kunt u contact opnemen met Sieta Kuipers, ouderenwerker
van Stichting Welzijn Middelsee.0518-460805 ( e-mail: s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl )

Verslag van de CPVB gehouden op dinsdag 11 maart 2014 in ’t Centrum te Berltsum.
Onze presidente voor deze avond, Geertje Algra, kon 43 dames welkom heten.
Ze leest met ons Ps.112 :1-6. Gelukkig de mens met ontzag voor de Heer.
Genade: Je kiest je eigen leven als je op eigen benen staat.
Je verdient je eigen geld, kan doen en laten wat je wilt.
Maar liefde verdien je niet, het overkomt je of je geeft het weg.
Gezondheid krijg je als een geschenk……van wie?? Ja van wie?
Het is alles genade…. je krijgt het leven zomaar gratis , van wie….???
Van God!!!
Geertje gaat ons voor in gebed, om ook voor deze avond te vragen om Gods nabijheid .
We zingen Lied 465:1,5 ‘Van U zijn alle dingen, van U o God alleen’.
De notulen worden gelezen en goedgekeurd.
Na mededelingen en lief en leed hebben we pauze en daarna krijgt Mevr. Adrie Abbing het
woord en gaat met ons aan de slag hoe we “De Blaas de baas” kunnen blijven.
Adrie Abbing is fysiotherapeute met een bekkenaantekening, en wil ons graag helpen om
incontinentie te voorkomen door oefeningen te doen met onze bekkenbodemspieren
Ze begon met een beamerpresentatie, waarop duidelijk te zien was om welke spieren het gaat.
Urin- incontinentie komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen.
Van alle incontinente mensen is 2/3 deel vrouw en 1/3 man.
Oorzaak bij vrouwen ligt vaak, niet altijd, in zwakte van de bekkenbodemspieren.
Grote invloed hierop hebben hormonen, bij zwangerschap en overgang.

Stres incontinentie komt het meest voor, dit wordt veroorzaakt door hoesten, lachen, springen,
tillen enz. en het gevolg van slechte controle van de bekkenbodemspieren.
We kunnen oefeningen doen om sterkere spieren te krijgen en gaan hier terplekke mee aan de
slag. Voor deze oefeningen krijgen we briefje mee naar huis zodat we alles nog eens rustig
kunnen nalezen.
We hebben vanavond weer veel informatie gekregen en door de oefeningen samen uit te
proberen was het ook heel gezellig.
Geertje bedankt Adrie voor de leerzame avond en de goede tips.
Geertje sluit de avond af met een gedicht van A.F. Troost: ‘Niemand weet…….’.
Ze wenst ons allen wel thuis en tot dinsdag 8 april, wat alweer de laatste avond is van ons
CPVB seizoen 2013/2014.
Mevr. Miep Westendiep-Niemeijer uit Westerbroek geeft dan een lezing over ”herkomst en
gebruik van poesiealbums”.

Gearkomste mei ds. H. Poot
De Protestantse Christelijke Ouderen Bond (PCOB) ôfd. Menameradiel hie op
moandeitemiddei 17 maart yn “de Molewjuk” te Bigummole har ledegearkomste.
Nei de iepening en de notulen krije wy de meidielings. Derby wurdt fermeld dat wy,
yn gearwurking mei “St. Welzijn Middelsee” en ANBO, op 13 maaie o.s. mei
de “Museum Plus Bus” nei it “Joods Historisch Museum” yn Amsterdam kinne.
Der is goede belangstelling foar, dat it liket derop dat de bus fol komt.
Fierders komt it bestjoer mei it foarstel fan it jierlikske reiske.
Dit is op 16 juni o.s. nei “It Damshûs” yn Ny Beets. De kosten binne €25.= en opjefte
derfoar kin oan’t 28 april.
Nei it skoft krijt ds. H. Poot it wurd. Ds. Poot is “Israëlpredikant”by de stichting “Christenen
voor Israël” en hâldt yn it hiele lân lêzingen.
Dûmny Poot jowt oan hoe’t ferskate útspraken en hannelingen fan Jezus, mar ek
ûntjouwingen yn de hjoeddeistige tiid, werom te finen binne yn de boeken fan de Profeten yn
it Alde Testamint. Oan de hân fan in hiel soad teksten lit hy ús sjen de belutsenens fan it folk
Israël troch de tiiden hinne. De foarsitter betanket ds. Poot foar syn nijsgjirrige lêzing wêr’t
goed 40 oanwêzigen mei oandacht nei lústere ha.
De earstkommende ledegearkomste is op 15 septimber 2014.

40 jaar Bliid Boadskip Sjongers
Jarig zijn en een feestje vieren! Dat heeft de jubilerende vereniging Gospelkoor Bliid
Boadskip Sjongers, zaterdag 5 april 2014, gedaan tijdens met een prachtig concert in de
Kruiskerk. De vereniging had voor dit concert een gedurfd en bijzonder programma
samengesteld: samenwerking met pop- en jazzorkest De Basic uit Sneek. Deze combinatie
zorgde voor extra swing en pit in de prachtige gospels die de Bliid Boadskip Sjongers voor
ons zongen. Volgens de dirigent Wim Dijkstra is deze samenwerking in eerste instantie niet
voor de hand liggend maar de gospel en de jazzmuziek hebben allebei de roots in de blues.
Dus zo vreemd is het dus niet. Voor pop- en jazzorkest De Basic is het begeleiden van

bekende artiesten gesneden koek. Maar de begeleiding verzorgen van een gospelkoor was
voor hen een nieuwe uitdaging die in mijn ogen geslaagd is!
Bliid Boadskip Sjongers deden natuurlijk ook enkele liederen met hun vaste pianiste Gelske
Bergsma. Het publiek kwam ook aan hun trekken met enkele meezingers zoals: You raise me
up en Hallelujah! Ik weet zeker dat vele aanwezigen door de muziek en de teksten geraakt
zijn. En dat is volgens mij ook de bedoeling van gospel. Een van de liederen: Glorious;
dancing, singing, jumping, leaping, shouting make his praise glorious heeft hier zeker aan
bijgedragen. De Basic had een soliste meegenomen: Janne-Marije Oosterhaven. Zij is bekend
van het trio Frisse Friese Meiden. Het luisteren naar haar was een feestje; ik werd er vrolijk
van. De muziek gespeeld door de Basic liet mensen “zwingen”, zeker het nummer Coconut
Champange! Kortom, een prachtige muzikale avond met natuurlijk zoals het gospels betaamd
met een mooie boodschap. Bliid Boadskip Sjongers bedankt voor dit prachtige feestje, kan
niet wachten tot het volgende jubileum!

”Gospelgroep Bliid Boadskip Sjongers vieren 40-jarig jubileum met concert”

Fedde van der Graaf erelid Kv Berlikum en Lid van
Verdienste van de KNKB.
Tijdens de ledenvergadering van KV Berlikum op 27 maart
is Fedde benoemd tot erelid van KV Berlikum. Tevens werd
hij benoemd tot lid van verdienste van de KNKB.
In 1978 werd Fedde gekozen als bestuurslid van CHr.
Kaatsvereniging Wardy.
Al redelijk snel werd hij penningmeester bij Wardy. Na de
fusie van Wardy met VVV in 1994 bleef hij binnen KV
Berlikum de man van de penningen. Daarnaast is Fedde van
1983 tot 1992 ook actief geweest binnen de voormalige CFK
als hoofbestuurslid en is hij van 1994 tot 2006 redactielid
geweest van de WIS IN, het bondsblad van de KNKB. Nu na
36 jaar heeft Fedde besloten om te stoppen met zijn
bestuursfunctie. De onderscheidingen zijn dan ook meer
dan verdiend. Van voorzitter Johannes Siegersma van KV
Berlikum kreeg Fedde het speldje behorende bij het
erelidmaatschap opgespeld. Door bondsdirecteur Geert Faber van de KNKB werd Fedde
beloond met de onderscheiding Lid van Verdienste van de KNKB.

Terug naar de zeventiger jaren.
Het onderstaande bericht was te vinden in “Op ‘e Roaster” van november 1970. Het geeft een
beeld omtrent de veranderingen van ons dorp, met een kleine knipoog naar zijn bewoners.
Misschien kunnen we dit jaar opnieuw kuierkes maken en daarmee onze kleinkinderen over
heel veel jaren laten lezen dat er altijd wel iets verandert zonder dat deze veranderingen
bewust als verandering worden gerealiseerd.
“Een klein kuierke”.
Het sloot dempen aan de Bitgumerdyk gaat gestaag door; nu zijn Bertus Schouten en zijn
“nieuwe buurman” Hijltje Kl. Smits druk bezig met gebiedsuitbreiding voor de huizen
nummer 33 en 35. Het aantal meters gedempte sloot groeit gestadig langs de Bitgumerdyk.
Tot hoelang zullen de “slootbewoners” hun sloot nog kunnen handhaven?
Inderdaad, het huis Bitgumerdyk 33 krijgt een nieuwe bewoner. Hijltje K.S. heeft kennelijk
genoeg van het heen en weer geloop tussen Hôfsleane 19 en het Scania-kantoor van Gebr.
Rinsma; valt de afstand hem nu zo langzamerhand wat zwaar? Hijltje zet zich precies
halverwege die afstand tot (zelfstandig) wonen en daarmede Berlikum verlaten, wegens –
zoals dat heet – zijn vertrek naar Het Bildt. Dag Hijltje!
Even verder, hoek Bildtdyk/Bitgumerdyk, is een slootdempingsproject zowat klaar en met wat
voor resultaat: de M.F.-garage van gebr. Siderius heeft er een mooi aangelegd “show-plein”
bijgekregen en de dorpsentré is er een stuk mee opgeknapt. Complimentje!!
Scheef daartegenover doen de nieuwe rood-wit gemetselde palen voor Hofsleane 1 het ook
niet onaardig; het dorp vraagt zich intussen met spanning af: a. Of er nu ook nog een hek (of
hekken) tussen de inritpalen komt. b. Zo ja, wanneer. c. Wat voor soort (de zware ijzeren
ingemetselde haken wijzen misschien op iets zeer monumentaals en doen veel verwachten. ’t
Kan ook tegenvallen.”

Kaatsmuur Berltsum
Op het sportcomplex van Berltsum komt een kaatsmuur annex tenniskooi. Ook wordt naast
het bestaande clubgebouw van de kaatsvereniging KV Berltsum een kantine gebouwd voor de
Tennisvereniging De Vierslag. Zoals u op de foto kunt zien, is met de bouw inmiddels
begonnen. De multifunctionele voorziening is het resultaat van een gezamenlijke inspanning
van de beide sportclubs. De muur is aan twee zijden te bespelen. Het muurkaatsen is aan een
sterke opkomst bezig in Fryslân. Het huidige clubgebouw van de tennisvereniging was nodig
aan vervanging toe en renovatie van het huidige gebouw was geen optie. Aansluiting bij het
clubgebouw van de kaatsvereniging geeft het voordeel dat er diverse voorzieningen gedeeld
kunnen worden om zo de kosten voor beide verenigingen zo laag mogelijk te houden. Naast
de inbreng van eigen middelen hebben de twee clubs voor het verwezenlijken van hun
bouwplannen subsidies gekregen van diverse instanties.

Stichting de Grusert
Documentatiecentrum & Historisch Archief Berltsum
Wij zij ontzettend blij met alle donateurs die we hebben, zonder deze bijdrage zou het
documentatiecentrum niet kunnen bestaan. Binnenkort kunt u weer een van onze vrijwilligers
bij u aan de deur verwachten voor het ophalen van de jaarlijkse contributie. Hierbij willen wij
de donateurs die deze contributie per bank overmaken vragen om dit voor 1 juli a.s. te doen.
t.n.v. Stichting De Grusert, rekeningnummer: NL37 RABO0146042492
Graag o.v.v. uw adres. Denkt u om het nieuwe nummer?
Hierbij ook onze hartelijke dank aan diegene waarvan we onlangs giften hebben ontvangen.
Geweldig dat mensen ons op die manier steunen.
Bewaar uw oude foto’s en krantenknipsels alstublieft
Het komt nogal eens voor dat opruimacties leiden tot het weggooien van oude foto’s.
Krantenknipsels etc. Men denk dan “Och wie heeft er nou wat aan” of “de kinderen en
kleinkinderen geven er toch niks om”. Dat is dan erg jammer voor het nageslacht. Er zijn heel
wat mensen in Berltsum bezig met de historie van Berltsum en die zouden heel graag zien dat
oude foto’s en krantenknipsels door u worden bewaard. Dus bent u thuis aan het opruimen en
komt u iets tegen, gooi het niet weg. Wij zouden het erg op prijs stellen dit van u te mogen
ontvangen. Ook zijn nog veel foto’s met daarop personen waarvan geen namen bekend zijn,
het zou fijn zijn als u ons daarmee kunt helpen.
Elke donderdagavond vanaf 19.30 uur is het Documentatiecentrum geopend, u bent daar van
harte welkom.

Werkgroep ontwikkelingssamenwerking Menameradiel
Bêste ynwenners fan Menameradiel**,
Wy ha besluten yn 2014 gjin kollekte te hâlden, De WOM giet troch mei it begelieden fan wat
yn Roemenië opset is en hat noch jild om nije saken ynearsten te beteljen. Ek slaggen de
túnders, dy’t jild fan ús liend hawwe, der ferline jier wer yn harren skulden foar in grut part ôf
te lossen.

Nije WOM-leden socht!!!
It fuortsetten fan ús wurk en benammen it opsetten fan nije inisjativen slagget net sûnder nije
leden. Dat wurk kin útienrinne fan it mei organisearjen fan in kollekte, it betinken fan better
PR-materiaal of it ferkeapjen fan Fair Trade produkten oant it meitsjen fan in reis nei
Roemenië om te sjen wat de WOM yn gearwurking mei de minsken dêr opset hat.
Mear witte oer de WOM? It jierferslach 2013 is te lêzen op’e site fan de gemeente
Menameradiel (ûnder ‘WOM’) of wurdt brocht as jo der om freegje.
Mei freonlike groetnis,
fan de leden fan de WOM,
Yde Faas, skriuwer
058 2541542
**Moeite met de Friese taal? Neem even contact op met ondergetekende of één van de andere
leden genoemd in het jaarverslag

Tsjerk en Tineke Greidanus leggen hart en ziel in “Zorgreizen op maat”
Tsjerk en Tineke Greidanus, een twee-eenheid in het dagelijkse leven als echtpaar maar ook
in hun beroep als reisorganisatie in het aanbieden van “Zorgreizen op Maat”. Dit voor
voornamelijk verzorgingstehuizen, gehandicapten en ouderenreizen voor onder meer de
Zonnebloem, het Rode Kruis en kerkelijke instellingen zoals PCOB, ANBO en SWO.
Tsjerk is hierbij de “betûfte” chauffeur die met zijn liefde voor het besturen van voertuigen
geheel in zijn element is en daarbij ook nog eens zijn reizigers van de nodige informatie
voorziet. Tineke vervult met verve hierbij de rol van gastvrouw waarbij zij haar reizigers
begeleidt, op hun gemak stelt en in de donkere uurtjes van een rit in het sfeerlicht van de bus
voorleest uit een zorgvuldig samengesteld gedichten- en verhalenboek. Maar liefst vier bussen
zijn voor hun ritten beschikbaar, geheel uitgerust naar de maatstaven van de huidige tijd met
onder meer toilet, rolstoellift en de zogenoemde “slowtrap” die een schuine aanloop mogelijk
maakt en laagdrempeligheid in de luxe uitgevoerde bussen bewerkstelligt. Bolsward was een
groot aantal jaren de vaste uitvalsbasis voor hun busvervoer en met de wens dit vertrekpunt
dichterbij huis te krijgen werd er een thuisbasis gezocht in de nabijheid van hun woonplaats.
Met deze zoektocht voor ogen was er serieuze belangstelling voor een gedeelte van het vorige
bedrijfspand van Bakker Vak Keukens in Berltsum, maar uiteindelijk kon de eigenaar een
huurder krijgen die de complete ruimte kon benutten. Toen echter Tsjerk de nieuwe weg
richting Stiens eens wou uitproberen kwam hij daar toevalligerwijs op het nieuwe
industrieterrein terecht en vond een ideale ruimte beschikbaar voor hun wagenpark. Een
uitstekende verbinding door de nieuwe aangelegde weg en een prachtige loods maakt voor de
komende jaren de weg vrij voor een succesvol vervolg van hun nu vijf jaar bestaand bedrijf.
Niet voor niets prijkt op de bus dan ook de uitnodigende tekst “Wat binne wy moai fuort net!”
“It hin en wer reizgjen nei Boalsert koste altyd in soad energzy en tiid. No binne wy folle
effisjinter wurden en krije sa ek mear rêst.” Met het besturen van voertuigen is meteen ook de
grootste hobby van Tjerk benoemd. Maar liefst 35 jaar had het echtpaar Greidanus een
rijschool voor (vracht)auto en bus. De passie voor de touringcar was toen al sluimerend
aanwezig en de lesbus werd meermaals gebruikt voor het vervoeren van groepen. “Doe’t ik
noch in bern wie, fûn ik auto’s en bussen al machtich om te sjen en woe ik neat leaver as sels
ride te kinnen yn sokssoartich reau.” Hoewel het lesrijden de nodige voldoening gaf werd de
drang om een reisorganisatie op te richten steeds sterker. Een wens die zowel bij Tsjerk als
Tineke leefde want het aangaan van een dergelijk avontuur vergt de inzet en passie van beide
echtlieden. Een vijftal jaren terug was de tijd rijp voor de start van hun eigen busbedrijf en

begon een nieuw hoofdstuk in hun leven. De kern van hun bedrijfsvoering lag al meteen in
een dienstverlenende karakter waarbij een zekere roeping een hoofdbestanddeel vormt. “It is
foar de minsken dy’t mei ús reizgje in útstapke. Efkes in dei as in wike der op út. Se moatte
harren by ús thús fiele en wy moatte de tiid foar harren nimme en freonlikheid en
belutsenheid útstriele.”
De reizen die dus voornamelijk voor de oudere doelgroep zijn en eveneens voor mensen met
een zekere beperking kenmerken zich door een groot sociaal karakter. Tsjerk en Tineke
loodsen de reizigers eerst al in de bus met de nodige zorg en behulpzaamheid. Dankzij hun
aangepaste bussen kunnen ook de mensen met rolstoel of een andere beperking met een gerust
hart instappen. Wanneer een ieder zich in hun zetel heeft genesteld is er van Tsjerk en Tineke
de presentatieronde en een uiteenzetting over het doel van hun reis. Maar ook gedurende de
reis vermaakt Tsjerk zijn gasten met een bloemlezing van bijzonderheden van de tocht terwijl
Tineke daar waar nodig is met raad en daad kan bijstaan. “Je sjogge de minsken genietsjen en
merke dat se harren noflik fiele. It is hiel tankber as je fiele dat de gasten it nei ‘t sin hawwe.”
En dat is dan ook meteen de kracht van hun “Zorgreizen op Maat” reisorganisatie, hun
gemeende betrokkenheid en liefde voor hun vak. Het is niet alleen het reizen van A naar B,
maar vooral de interactie tussen hen en hun gasten die vermaakt moeten worden en zich thuis
horen te voelen. Pas wanneer dit gevoel wederzijds is, is er sprake van een geslaagde rit.
Maar liefst vier bussen zijn er beschikbaar voor de uitoefening van hun bedrijf. Voor het
vervoeren van acht, vijftien, vierendertig en zelfs zesenvijftig personen! Allemaal uitgerust
voor speciaal vervoer en de grootste bussen voorzien van toilet en alle andere noodzakelijke
aanpassingen en voorzieningen. En zoals dat hoort in een goed huwelijk met een geleidelijk
gegroeide rolverdeling is dat ook bij hun bedrijf van toepassing. Terwijl Tsjerk voor de
mond-tot-mondreclame gaat en ieder jaar de tehuizen en instellingen afreist met het woord als
wervend wapen daar is Tineke actief op de computer met het verzorgen en beantwoorden van
mails, het samenstellen van arrangementen, tussenstopplaatsen inpassen voor het nuttigen van
een versnapering in de vorm van koffie met gebak tot een geheel verzorgde maaltijd of
koffietafel. Al met al vormen Tsjerk en Tineke een ingespeeld en vloeiend geheel waarin de
gasten immer centraal staan. Kortom een gouden combinatie! En dan is daar na afloop van
een geslaagde dag, week of weekend rit de thuiskomst. Allereerst wordt de bus “na bewezen
dienst” weer op zijn vertrouwde stekje geplaatst, waarna het opruimen en gereedmaken voor
de volgende trip volgt. Hierna wellicht het allerbelangrijkste van de afsluitceremonie: Het
“petear”, oftewel de evaluatie van de rit op het aloude vertrouwde tuinbankje. Zoals in het
bekende friestalige lied “It Bûthúsbankje”. Altijd staat het “Ree foar mannich petear.” In
Bolsward een baken van rust, bezinning en overdenking en nu in Stiens in diezelfde rol
prominent aanwezig, want aan een vaste basis mag niet getornd worden en goede tradities
verdienen vervolg! Ook de allernieuwste aanwinst, een bus met maar liefst 56
zitplaatsen(waarbij inpasbaar tien rolstoelplaatsen), zal straks in de vertrouwde kleuren aan de
start verschijnen. Helderwit met de tekst “Zorgreizen op Maat” duidelijk vertoond met als
eerder gememoreerd de subtitel: “Wat binne wy moai fuort net.”
Het is niet voor niets dat Tsjerk en Tineke regelmatig worden teruggevraagd om ook het
volgende jaar van de partij te zijn. Hun gastvrijheid en behulpzaamheid samengevoegd met
eens stukje engelengeduld en betrokkenheid maakt de geslaagdheid van hun ritten. Naast het
aanbieden van “oud en vertrouwd”, staan Tsjerk en Tineke uiteraard ook altijd open voor
vernieuwing en nieuwe uitdagingen. Zo is er de kerkelijke stichting “Het Brandpunt” uit
Doorn die vakantiereizen (tweemaal een midweek per jaar) aanbiedt voor ouderen en
diegenen die iets minder ter been zijn. Met een speciaal programma vol dagtochten, excursies
en voldoende tijd voor rust en bezinning genaamd “Van Deur tot Doorn.” Tsjerk en Tineke
zijn hierbij verantwoordelijk voor het vervoer en de speciale dagtochten en zijn tevens
gastheer en gastvrouw. Een rol die hen op het lijf is geschreven. “We hawwe der in protte sin

yn en binne hjir ek foar frege omdat de lieding fan ‘Het Brandpunt” ús kin en witte hoe’t wy
mei de gasten omgean. Mûle op mûle reklame dus!”. Ondanks hun pensioengerechtigde
leeftijd bruisen Tsjerk en Tineke nog van de energie en gaan voorlopig nog wel even een
tijdje door. De sleutelwoorden blijven dan ook gastvrijheid, behulpzaamheid, menselijkheid
en vermaak maar ook nu onlosmakelijk verbonden met dat tuinbankje dat na afloop van
iedere rit van onschatbare waarde blijft!
Voor meer informatie zie de website: www.zorgreizenopmaat.nl.

