Levenswerk van ‘meester’ Floris Visser in Berltsumer Belang
In hun gedachtegang ontliepen de welgestelde Romeinen uit de oudheid hun klassegenoten uit
het Berlikum van eind negentiende eeuw niet zoveel. Ook in Berltsum deed het motto “Brood
en spelen” voor de arme bevolking opgeld. Zolang de iets minder bedeelden genoeg te eten
hadden en er enig vertier was, zoals met de oprichting van de kaatsvereniging en ijsbaan, was
de kans op sluimerende onvrede of eventueel een opstand tegen de gegoede klasse al een stuk
kleiner. Deze achterliggende gedachte vormde de basis voor de oprichting van Dorpsbelang in
1895. En dit nog wel onder Koninklijke goedkeuring.
Een bestuur en daarbij de nodige leden, die financieel enige draagkracht mogelijk maakten,
hadden hierin een beslissende rol. Dankzij de bijgehouden notulen bleef het verloop en de
geschiedenis van meer dan 100 jaar Berltsumer belangen voor ons dorp bewaard.
De in de volksmond als ‘Meester Visser’ bekend staande oud hoofdonderwijzer van de
Fûgelsang, dook in de notulenmaterie en maakte er na intensief speur- en leeswerk een
geolied verhaal van. Dit verhaal is als geschiedkundig document van onschatbare waarde!
Ruim dertig jaar bestuurlijke betrokkenheid bij de vereniging Dorpsbelang (vanaf 1969
omgedoopt tot de Stichting Berlikumer Belangen) geeft al aan hoe sterk de familie Visser na
hun verhuizing naar Berltsum in 1961 verbonden is geraakt met dit, van oorsprong,
gerniersdorp. “Doe’t wy yn Berltsum kamen fielde dat foar ûs fuort en daliks goed. Minsken
út de omlizzende doarpen tochten dêr oars oer en seinen: “Dy Berltsumers, dat binne gjin
minsken.” No wy koenen al rillik gau sizze dat wy in protte goede minsken yn Berltsum fûn
hawwe.”
In die tijd was het gebruikelijk dat het hoofd van de school verbonden was aan Oranje
Nationaal en meewerkte aan het dorpsfeest in Berltsum. Het gezin Visser arriveerde in april
en in augustus stond hun eerste dorpsfeest in Berltsum op stapel. “Sa moetsjen wy in protte
minsken út it doarp en de fergaderingen yn Hof van Holland wienen gesellich!” Een betere
manier van integratie was er welhaast niet voorhanden en het betekende een vliegende start
voor hen in hun nieuwe woonplaats. Visser’s werkzaamheden op school en deelname binnen
het bestuur van Dorpsbelang legden dan ook een stevig fundament voor het gezin in Berltsum.
Dan weer even terug naar de opgediepte notulen. De geschiedenis van Dorpsbelang begint, zo
valt te lezen uit de eerste bewerkte notulen in 1894, wanneer enkele vooraanstaande en
welgestelde Berltsumers het plan opvatten om een vereniging van Dorpsbelangen op te
richtten. Ruim een jaar later op 27 augustus 1895 zijn de statuten vastgesteld en is de
nieuwbakken vereniging een feit. In aanvang stond vooral de werkverschaffing voor de arme
bevolking van het dorp Berltsum centraal en werd ondermeer de kans geboden om vlas te
bewerken. Het werk was echter zwaar en vond plaats in koude, tochtige en zeer stoffige
‘braakhokken’. Wellicht goed bedoeld en gunstig voor de werkgelegenheid, maar zeer slecht
voor de gezondheid! Binnen het bestuur was er daarbij al snel ergernis over de besteding van
het werkloon van deze ‘arbeidende klasse’ want in veel gevallen werd het verdiende
traktement bij de plaatselijke kastelein geconsumeerd. In de notulen wordt dan ook met de
nodige zorg vermeld dat de kastelein hierop aangesproken diende te worden of dat het loon bij
de vrouw des huizes in bewaring moest worden gegeven.
Ook zaken als een fietspad naar Menaldum, de (on)betrouwbaarheid van de tram (ook toen al
actueel betreffende wachttijden en punctualiteit), de vertragingen bij de posterijen en de
plannen voor de oprichting van een volksbibliotheek komen in de oudste notulen aan de orde.
Kortom allemaal nieuwsgierige zaken die Visser uit een van handgeschreven notulen heeft
weten op te diepen. Zaken die vaak vergelijkbaar zijn met zaken die ook in onze huidige tijd

nog steeds raakvlakken hebben. Zoals de ruimtelijke indeling van een dorp, infrastructuur en
voorzieningen.
Vermakelijk is ook de aanvraag van een groep geitenhouders die, nota bene uit monde van de
Doopsgezinde predikant Reinders, verzoeken tot de aankoop van een Zwitserse bok om het
gehouden geitenras te behouden en te versterken. Uiteindelijk koopt Dorpsbelang de bok aan
en stelt tevens 0.50 cent per week beschikbaar voor de verzorging van het dier terwijl als
springgeld 0.25 cent in rekening wordt gebracht. Dan spreken wij over het jaar 1908 en twee
jaar later wordt de bok als eigendom overgedragen aan de geitenvereniging. Kortom, bij tijde
zaken van levensbelang! “It jout dan wol in protte wurk, mar ik fyn it ek prachtich om te
dwaan. It is somstiiden opmerklik wat je fine.”
Visser heeft schrijversbloed en hij niet alleen, ook zijn vrouw Joukje had een grote voorliefde
voor schrijven in de vorm van verhalen en gedichten. Ze volgden er beide tussendoor nog een
cursus voor om nog even de puntjes op de i te kunnen zetten! Dat schrijven leidde bij Floris
Visser tot een indrukwekkend oeuvre voornamelijk gedocumenteerde geschiedkundige
boeken zoals 125 jaar Christelijk onderwijs in Berltsum, 100 jaar Gereformeerde kerk in
Berltsum, een brochure over het 100 jarig bestaan van de Bazuin en ook de eigen
familiegeschiedenis van Visser en zijn vrouw Joukje Kuipers is geheel in kaart gebracht.
Monnikenwerk waaruit blijkt dat schrijven verslavend kan werken. “Speurwurk bygelyks mei
in famyljestambeam wurket yndie ferslavend. Je komme efter allerhande saken en fine
allegear nijsskjirriche dingen.” Generaties dorpsgenoten kwamen op de Fûgelsang aan hem
voorbij waar Meester Floris Vissser vanaf 1961 tot en met 1985 de school leidde.
Al bijna vanaf die beginperiode was Visser betrokken bij de Berltsumer Dorpsbelangen. Het
dorp ontwikkelende zich sterk op het gebied van infrastructuur, ruilverkaveling,
dorpsvernieuwing, ontwikkeling industrieterreinen, tuinbouw en de recreatie waaronder de
sportvelden.
In 1969 verandert de Vereniging Dorpsbelang in de Stichting Berlikumer Belangen (SBB) en
dat kon Visser alleen maar toejuichen. “De feriening bestie út it bestjoer en de leden en no
mei de stifting krigen ferieningen yn it doarp mear ynfloed en koenen al de bewenners fan it
doarp ek meitinke en harren ideeën hearre litte op de algemiene gearkomste.” Visser heeft het
allemaal meegemaakt en na zijn actieve periode als bestuurslid (1963-1994, waarvan vanaf
1985 als voorzitter) werd hem gevraagd de historie van Berltsumer Dorpsbelangen in kaart te
brengen met behulp van de gevonden notulenboeken. Aanvankelijk met de bedoeling er een
mooi boekwerk van te maken over een periode van 100 jaar Berltsumer Belangen, maar daar
is het helaas door omstandigheden nog niet van gekomen. Wellicht dat enige
miscommunicatie in het toenmalige bestuur ten tijde van de voltooiing (1998) van het
´manuscript´ daaraan ten grondslag heeft gelegen, maar een gemiste kans is het zeker. Nu is
het op de website van SBB geplaatst en voor iedereen toegankelijk. “Ik ha doedestiids de
fraach krigen om ien en oar út te wurkjen en foar in boek ree te meitsjen. It hie moai west dat
der in boek fan makke wie mar wa wit, it kin noch hieltiden.”
Meester Floris Visser nadert nu in leeftijd (bijna 89 jaar) de tijdspanne van veel van zijn
boekwerken maar is nog steeds nieuwsgierig naar alles wat er in zijn dorp gebeurt. Nauwgezet
volgt Visser het dorpsgebeuren van school, verenigingen, kerkenwerk en de activiteiten van
toch ook zijn SBB. Graag had Visser dit nog samen met zijn vrouw Joukje beleeft maar na
bijna 60 jaar huwelijk was er begin dit jaar haar plotselinge overlijden. Het is nu in huis stiller
geworden en Visser mist de gezelligheid en de aanspraak maar is blij met de aandacht van

zijn kinderen, kleinkinderen en ook zijn dorpsgenoten. Schrijven blijft Visser doen en ook het
reeds geschrevene van hem en zijn vrouw teruglezend brengt mooie herinneringen naar
boven.
Visser vindt het mooi dat de historie van Berltsumer
Belangen nu eindelijk in de belangstelling komt en
dat er nu gelegenheid is meer over de geschiedenis
van Berltsum te weten te kunnen komen. De ultieme
en terechte beloning voor al deze noeste arbeid voor
onze dorpsgemeenschap zou de realisatie van een
mooi verzorgd boek zijn. Een boek over deze
waardevolle geschiedkundige periode waarin het hart
van de dorpsontwikkeling van Berltsum beschreven
staat en zichtbaar is op welke terreinen SBB zich
voor inzette en nog steeds doet.
Lezend op de monitor van de computer is alvast een
mooi begin maar haalt het bij lange na niet bij een
mooi stevig gebonden documentair boek, want waren
ook onze vrienden uit de tijd van de oude Romeinen
niet uiterst zorgvuldig wat betreft het blijvend in
beeld brengen van hun geschiedenis?
De geschiedenis van meer dan 100 jaar Berltsumer
Belangen is terug te lezen op de website van SBB via
www.Berlikum.com.
JAN J
Dog Listeners regio Noordwest
Als de roedel na een scheiding weer bijeenkomt, wie is dan de baas? Als iets of iemand de
roedel aanvalt of als er eventueel gevaar dreigt, wie beschermt de roedel dan? Als de roedel
op jacht gaat, wie leidt er dan? Als de roedel voedsel tot zich neemt, in welke volgorde eten
de roedelleden dan?
Dog Listeners geven u inzicht in de communicatie en denkwijze van honden en wolven. Een
band met uw hond gericht op samenwerking, volgens de methode van Jan Fennell uit
Engeland. Zij werd geïnspireerd door Montey Roberts, de Amerikaanse paardenfluisteraar.
Dog Listening betekent niets anders dan luisteren naar honden. Waarom doet een hond wat hij
doet? Waarom vertoont een hond ongewenst- of probleemgedrag? Dit komt voort uit zijn
instinct in combinatie met het misverstand dat ontstaat door twee totaal verschillende talen,
die van mens en hond.
Doglisteners leren eigenaren de wereld te zien door de ogen van een hond. Door te leren
kijken naar uw dier en dit (probleem)gedrag als spiegel van uzelf te herkennen, krijgen wij de
mogelijkheid om van ze te leren, waardoor de band alleen maar sterker wordt. U wordt zich
meer bewust waardoor u aan uzelf kunt werken. Bent u daartoe bereid?
Bel dan één van de gecertificeerde Dog Listeners van regio NoordWest. Burdineweg 7,
9078PW Oudebildtzijl, (06) 105 65 852, www.passievoordieren.nl.

Nieuwe ‘Brede School’ in gebruik!
Op maandag 19 augustus is de nieuwe ‘Brede School’ in Berltsum in gebruik genomen door
de verschillende partijen. Zo krijgen onder anderen de leerlingen van de Fûgelsang en Lyts
Libben vanaf nu les in het nieuwe gebouw aan de Ds H van Eyck van Heslingastrjitte.
Op vrijdag 18 oktober is de officiële opening van de Brede School en zal ook de nieuwe naam
onthuld worden.

De Fûgelsang: Het nieuwe schooljaar in het nieuwe gebouw
Op 19 augustus was het zover; de school ging open! De kinderen mochten naar binnen om
alvast hun lokaal te bekijken, hun meester of juf te ontmoeten en het schoolgebouw te
ontdekken. Ook vele andere belangstellenden kwamen het nieuwe gebouw bewonderen.
Verderop in deze editie van de Roaster vindt u een sfeerimpressie van de nieuwe school.
Op 20 augustus begon dan toch echt de eerste schooldag. Het was eerst even wennen: waar
moeten we naar binnen? Welke deuren gebruiken we? Via welke trap gaan we en waar
moeten we langs lopen? Inmiddels is iedereen gewend en kunnen we genieten van het mooie
gebouw en het grote plein.
Op 27 augustus waren de informatieavonden. Dit jaar kregen de ouders de informatie niet van
de leerkracht maar van hun eigen kinderen. De leerlingen wisten na een week hun weg al
goed te vinden in de school en mochten de ouders uitleggen hoe alles werkte en wat ze in de
klas allemaal deden. Wat doen wij met rekenen? Wat voor regels gelden er in de klas en hoe
zit het eigenlijk met het vervolgonderwijs? Heel knap van alle kinderen dat ze al zoveel over
hun eigen onderwijs kunnen vertellen!

Nieuws van ‘Lyts Libben’
Wat is het een goed gevoel om als gezonde school een start te mogen maken in ons prachtige
nieuwe gebouw. In de laatste week van de vakantie werd er door directie en leerkrachten nog
hard gewerkt om de klassen en ruimtes in orde te brengen. We zijn blij met de vele positieve

reacties en de eerste schoolweek is voor iedereen zeer positief verlopen. Verderop in deze
editie van de Roaster vindt u een sfeerimpressie van de nieuwe school.
Vreedzame school
Vorig schooljaar zijn we gestart met de vreedzame school. Door allerlei andere perikelen
vorig schooljaar is de balans hierin een beetje verdwenen. De komende tijd komt ‘de
vreedzame school’ hoog op de agenda en gaan wij ‘als leerkrachten’ aan de slag met de
wekelijkse lessen en teamtrainingen onder leiding van Jan Oosterhuis. De komende periode
gaan we aan de slag met blok 1. Het thema ‘onze klas’ staat de komende tijd centraal.
Nieuwe lesmethoden
We zijn dit schooljaar gestart met een aantal nieuwe lesmethoden. Voor Rekenen hebben we
nu ‘Alles Telt’. Deze is ingevoerd voor de groepen 3 t/m 8. De
leerkrachten krijgen binnenkort een training om de methode zo
optimaal mogelijk in de klas te benutten. De eerste indrukken zijn
zeer positief! Meer informatie vindt u op www.allestelt.nl. Voor de
groepen 5 t/m 8 hebben we nieuwe methoden voor aardrijkskunde
en geschiedenis, namelijk ‘meander en brandaan’.
HVO
Voor HVO (humanistisch vormingsonderwijs) is er een nieuwe leerkracht aan de school
verbonden. Haar naam is Ria van Holten en zij geeft op maandagmiddag les aan groep 6, 7 en
8.
Opening
De officiële opening van de nieuwe Brede School is op vrijdag 18 oktober. Burgemeester Van
Mourik zal hierbij aanwezig zijn. Op deze dag wordt ook de naam voor de ‘Brede School’
onthuld. Tot 13.00 uur is er een programma voor de kinderen. U kunt er vanuit gaan dat de
kinderen de rest van de middag vrij zijn, hier komen wij zo spoedig mogelijk op terug. Vanaf
15.30 uur is er een programma voor genodigden.
Doorverwijzing voortgezet onderwijs
Op wat voor niveau zijn de kinderen van groep 8 vorig jaar uitgestroomd?
HAVO:
6 leerlingen
VMBO –T: 4 leerlingen
VMBO-K:
3 leerlingen
VMBO-B:
2 leerlingen
Nieuwe openingstijden Lytse Bieb Berltsum
De openingstijden van de Lytse Bieb Berltsum zijn gewijzigd. De Lytse Bieb is verhuisd naar
de Brede School en heeft haar plaats gevonden in de gemeenschappelijke ruimte. De ruimte
wordt gedeeld met Kinderopvang Friesland.
Nieuwe openingstijden Lytse Bieb:
Dinsdag van 9.00 uur tot 11.30 uur met service
Vrijdag van 9.00 uur tot 11.30 uur met service
Net als op de vorige locatie kunnen klanten met alle vragen op het gebied van boeken,
reserveringen en informatievoorziening terecht bij de aanwezige bibliotheekmedewerker. Ook
het lenen en inleveren is ongewijzigd; het zelfservicestation is meeverhuisd. Buiten de

openingstijden van de Lytse Bieb staan onze medewerkers graag voor u klaar bij Bibliotheek
Dronryp, St.-Annaparochie, Franeker, Stiens en Harlingen of in een andere vestiging in
Fryslân. Actuele informatie over openingstijden en contactgegevens zijn te vinden op onze
vernieuwde website www.bnwf.nl. Op deze website zijn inmiddels meerdere online diensten
te vinden. Zoals ‘Mijn menu’ voor het online verlengen van geleende media en het lezen van
E-books.
Werkgroep Dorpsplein Berltsum per 28 maart onderdeel van Stichting Berlikumer
Belangen (SBB)
Bij de voorbereidingen voor de aanleg van het dorpsplein is door de gemeente gevraagd om
één aanspreekpunt voor alle dorpszaken. Dit om de contacten met de gemeente te
stroomlijnen en duidelijkheid te scheppen wie voor welk onderwerp het aanspreekpunt is.
Voor alle overige zaken was en is dat SBB, voor het dorpsplein was dat de werkgroep
Dorpsplein Berltsum.
Na de realisatie van het plein is daarom contact gezocht met SBB. Het was al snel duidelijk
dat ook SBB graag weer het aanspreekpunt voor alle Berltsumer zaken wou zijn. De
gesprekken hebben er uiteindelijk toe geleid dat op de jaarvergadering van SBB, op 28 maart
jl., SBB en de Werkgroep de gemaakte afspraken hebben ondertekend en dat de Werkgroep
Dorpsplein Berltsum onderdeel wordt van SBB. Ondergetekende heeft sinds kort weer zitting
genomen in het SBB bestuur en vertegenwoordigd SBB in de Werkgroep Dorpsplein
Berltsum.
Over het gebruik en beheer van het dorpsplein zijn met de gemeente afspraken gemaakt. De
gemeente zal, om zwerfvuil te voorkomen, nog voor een blikvanger zorgen. Inmiddels is bij
de Brede School een water- en stroomtappunt voor het plein aangebracht. Over het gebruik
hiervan moeten nog afspraken worden gemaakt. Indien men het plein voor activiteiten wil
reserveren kan dat via een speciaal formulier dan bij ondergetekende ingeleverd moet worden.
Zie hiervoor de website van www.berlikum.com SBB/dorpsplein. Hiermee wordt voorkomen
dat straks twee partijen op hetzelfde moment het plein willen gebruiken. Het plein is het
gehele jaar beschikbaar, met uitzondering van de dagen die gereserveerd zijn voor de kermis,
het drie jaarlijks dorpsfeest en Koningsdag. De werkgroep blijft qua samenstelling verder
ongewijzigd.
Duurzaam bouwen en energiezuinig leven!
UBW organiseert op zaterdag 12 oktober de beurs ‘Duurzaam bouwen en energiezuinig
leven’ in het Heechhout in Berltsum.
Heeft u bouw of verbouw plannen? Of heeft u vragen over energiebesparing? Op zaterdag 12
oktober kunt u voor gratis advies terecht in het Heechhout. Ondernemers met expertise op het
gebied van bouwen en verbouwen staan voor u klaar!
De exacte invulling van deze dag komt in een volgende editie van de Bildtse Post te staan.
Noteer deze datum vast in uw agenda en bedenk; goed geïnformeerd bouwen of verbouwen,
goed toegerust de winter door: u kunt uw informatie halen in Berltsum.
Tot 12 oktober, bestuur UBW.

Startzondag Berlikum
Op zondag 15 september vindt de startzondag plaats van de PKN gemeente Berlikum. Het
thema van de startzondag en het nieuwe kerkelijk seizoen is: `Geloven met hart en ziel´.
Tijdens de dienst zal Hendrie Westra voor de muzikale begeleiding zorgen op de marimba.
Hendrie werkt regelmatig mee aan CD/DVD en televisieopnames (onder andere ‘Nederland
Zingt’ van de Evangelische Omroep), concerten, (koor)uitvoeringen en Erediensten. Ds. A.J.
Bouwknegt gaat in deze dienst voor. De dienst vindt plaats in de Kruiskerk en begint om 9.30
uur. Iedereen is van harte welkom!
Dansen bij Happy Dance
De scholen zijn weer begonnen en dus ook het nieuwe seizoen van Happy Dance! Ben jij nog
op zoek naar een nieuwe sport? Vind je dansen leuk en ben je 3 jaar of ouder? Kom dan eens
langs bij 1 van de lessen. Bij de jongste kinderen wordt door middel van spelletjes op muziek
de basis gelegd van dans. De oudere meiden werken wekelijks aan hun dans die ze aan het
einde van het seizoen mogen laten zien tijdens één van de optredens die we elk jaar hebben.
Dit seizoen gaan de jongste groepen onder andere weer voor Sinterklaas dansen tijdens een
optreden in een verzorgingstehuis. De oudere meiden gaan in dit winterseizoen weer hard
trainen voor de wedstrijd. Zo is er voor jong en oud genoeg uitdaging!
Kom langs en meedoen tijdens onze lessen
Dinsdagmiddag in Dronryp
16:00 - 16:45 3 t/m 5 jaar
16:45 - 17:30 6 t/m 8 jaar
17:30 - 18:15 9 t/m 10 jaar
18:15 - 19:00 11 jaar en ouder.
Locatie: zaal achter de bibliotheek.
Woensdagmiddag in Marsum
15:30 - 16:15 4 t/m 7 jaar
16:15 - 17:00 8 t/m 12 jaar
Locatie: gymzaal.
Donderdagmiddag in Berltsum
16:00 - 16:45 3 t/m 5 jaar
16:45 - 17:30 6 t/m 9 jaar
17:30 - 18:15 9 jaar en ouder
Locatie: gymzaal van de brede school.
Waterwerken, wurk oer wetter yn oaljeferve
Cherie de Boer wennet mei har man Jean-Pierre Guiran sûnt 2007 yn de pastorije fan Sint
Jabik. Se binne as duo ferneamd oer de hiele wrâld mei har accordeonoptredens mei eigen
composities. Ek dyjinge dy’t tocht net sa folle fan akkordeonmuziek te hâlden wurdt alhiel
wei yn de sêfte muzikale composities fan Duo Accordéon Mélancolique.

Cherie de Boer waard berne yn Djakarta yn 1950. Sy hat in
Yndyske mem en in Fryske heit, út Boalswert. Nei de twongen
repatriearing út Yndonesië kamen se úteinlik yn Amersfoort te
wenjen. Cherie woe graach nei de keunstakadeemje en hie har dêr
ek al foar opjûn. Spitigernôch kaam har heit te ferstjerren en
Cherie, as âldste fan trije fammen, moast in wissere baan sykje, dy’t
wat opsmiet. Se waard skoaljuffer en beliedsmeiwurkster foar de
provinsje Utert. Banen, dêr’t se har draai net yn fine koe. Yn Utert
moete sy har partner. Tegearre spilen se akkordeon en ûntwikkelen
in hiel eigen styl. Einlings wat kreatyfs. Mar Cherie hie mear yn har
marse. Ek it ynrjochtsjen fan huzen en tunen lei har tige. En wat
alhiel net tsjin te hâlden wie, wie it skilderjen. Tusken alle drokte
fan wurk, it opfieden fan bern ensafuorthinne yn, pakte se de
pensielen en sette har oan it skilderjen fan mânske skilderijen, faak
ta de nacht út. En dizze skilderijen wurde no oan it publyk toand yn
Ioannis, dè Teatertsjerke yn Wier.
Alle sneontemiddeis oant ein septimber fan 13.30 – 17.00 oere. De
tagong is fergees.
Lekker in je vel!
Heeft u ook even dat zetje nodig om meer te bewegen? Wij organiseren deze winter
sportstimulering voor de 55 plusser in de gymzaal van de nieuwe Brede School. Geef u nu op,
dan zetten we samen de volgende stap.
Jelle Eijzenga Fysiotherapie start per 12 september van 9.30-10.30 uur met sportstimulering
voor 55 plussers in de gymzaal van de nieuwe Brede School in Berltsum. Er wordt een
combinatie van beweegvormen aangeboden. Bewegen op muziek, circuittraining,
fitnesstraining en sport- en spelactiviteiten wisselen elkaar af tijdens deze bijeenkomsten.
Voor iedereen die graag samen met andere 55 plussers meer wil gaan bewegen en zich fitter
en gezonder wil voelen is deze beweegvorm zeker een nieuwe uitdaging. Het (her)winnen van
plezier in sportieve activiteiten. Samen bewegen met anderen en hierdoor ook nog lekkerder
in je vel zitten. U krijgt meer plezier in bewegen, een betere conditie, gaat zich gezonder
voelen en u blijft langer fit.
Het is mogelijk om eerst een proefles te volgen. Elke sportieve bijeenkomst wordt afgesloten
met een kopje koffie, thee of limonade. Bent u wel geïnteresseerd maar past de tijd u niet?
Neem dan even contact met ons op. We kunnen dan samen op zoek gaan naar een ander
tijdstip.
Geef u nu op, dan zetten we samen de volgende stap!
Jelle Eijzenga, fysiotherapie, Prommehôf 3, 9041 GH Berltsum tel. (0518) 46 16 38
info@eijzenga.nl / www.eijzenga.nl.

Start nieuw seizoen ANBO-Menameradiel
Zoals gebruikelijk de afgelopen jaren starten we het nieuwe seizoen met een bijeenkomst die
we samen met het PCOB organiseren. Het ene jaar pakken wij die taak op, dit jaar doet het
PCOB dit, elk jaar in gezamenlijk overleg.
Dinsdag 15 oktober
Jaarlijkse Gezamenlijke bijeenkomst PCOB en ANBO in de Black Horse te Menaam.
Cabaret onder leiding van Klaske Noordenbos.
Aanvang 14.00 uur. Entree: € 5.
Zaterdag 30 november 2013
De jaarlijkse Bingo in de Black Horse te Menaam.
Zaterdag 25 januari 2014
Nieuwjaarsborrel en etentje in de Black Horse te Menaam.
Zaterdag 1 maart 2014
Senioren orkest: Ryk troch muzyk in de Black Horse te Menaam.
Aanvang 14.00 uur.
Donderdag 10 april 2014
Lezing en jaarvergadering in de Black Horse te Menaam met een lezing van Dick Jongma
(voormalig reisleider bij reisbureau KRAS). Hij neemt u mee naar de Baltische Staten.
Aanvang: 14.00 uur.
Wilt u iets betekenen voor een dorpsbewoner?
Vrijwilligerscentrale Middelsee is er voor iedereen die informatie of advies wil over:
- Vrijwilligerswerk
- Mantelzorgondersteuning
- Maatschappelijke stages
- Burenhulp
- Maatschappelijk Betrokken Ondernemen
Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk is er in vele vormen. Structureel door bijvoorbeeld iedere woensdagmiddag
te gaan kaarten met de buurvrouw die zich eenzaam voelt. Maar ook incidenteel, zoals ieder
jaar helpen bij het versieren van het dorpshuis of eenmalig, bijvoorbeeld door te helpen bij het
afbreken van een schuurtje van iemand uit de buurt.
Mensen doen om meerdere redenen vrijwilligerswerk:
- goed doen: Mensen helpen die het hard nodig hebben, dat geeft gelijk een goed gevoel over
uzelf.
- nieuwe sociale contacten: Inspirerend en motiverend om af en toe in een hele nieuwe
omgeving te stappen.

- gevoel van eigenwaarde vergroten: Vrijwilligerswerk staat goed op een CV.
- opgedane kennis en ervaring gebruiken. Hoe zonde is het om kennis en ervaring niet te
delen met anderen?
Vacatures:
 Maatjes zijn verrijkt je leven!
Voor diverse ouderen en mensen met een beperking in de Middelsee gemeenten
zoeken wij een ‘maatje’ om bijvoorbeeld eens per week op bezoek te gaan en/of
samen iets te ondernemen: wandelen, fietsen, vissen, boodschappen doen, spelletje
doen of voorlezen.
 Coördinator mantelzorgondersteuning (vrijwillig) in het Bildt en Menameradiel
In opdracht van Humanitas is de Vrijwilligerscentrale op zoek naar een coördinator
die gaat regelen dat mantelzorgers maximaal 2 dagdelen per week worden vervangen
door een vrijwilliger zodat de mantelzorger even vrij is of andere dingen kan doen. De
taken zijn onder andere de plek bekijken waar de mantelzorger werkt en met de
vrijwilliger de werkplek bezoeken (de klik maken).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VrijwilligersCentrale Middelsee via
telefoon (0518) 46 23 63 of e-mail vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl.
Kofjemoarn Berltsum
De zomerstop zit er weer op. We genieten met elkaar nog even van een lekkere nazomer maar
ondertussen heeft de werkgroep van de Kofjemoarn niet stil gezeten. Vanaf woensdag 25
september 2013 kunt u weer aansluiten bij de maandelijkse kofjemoarn voor 55-plussers.
Tijdens de kofjemoarn is het de bedoeling dat er zo nu en dan een gastspreker komt of dat er
een activiteit wordt georganiseerd. Daarnaast is er volop tijd om even met uw buurvrouw of
buurman te praten.
Kofjemoarn
Tijd
Plaats
Kosten

:
:
:
:

woensdag 25 september
aanvang 10.00 uur.
Groene Kruis gebouw
€ 1.50 per persoon

Voor meer informatie en ideeën kunt u contact opnemen met Sieta Kuipers, ouderenwerker
van Stichting Welzijn Middelsee via telefoon (0518) 46 08 05 of e-mail
s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl.

Lotgenoten, een onmisbare steun in de rug!
’Heb jij ook wel eens behoefte om te praten met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt als
jij, maar weet je niet waar je zo iemand kunt vinden? Wist je dat er in Friesland groepen
bestaan waar je ervaring kunt uitwisselen met lotgenoten? In deze groepen kun je erkenning
en herkenning vinden. Het Steunpunt Zelfhulp, een project van AanZet, kan je helpen om
deze mensen te vinden.
Het Steunpunt Zelfhulp is te bereiken via telefoon (058) 284 90 20 of e-mail
steunpuntzelfhulp@st-aanzet.nl. Kijk ook eens op www.zelfhulpnetwerkfriesland.nl of
www.st-aanzet.nl.
Repair Café Menameradiel gaat van start
Op zaterdag 5 oktober kunt u van 10.00 uur tot 12.30 uur in het dorpshuis op Healwei in
Skingen-Slappeterp de eerste bijeenkomst bezoeken van het Repair Café.
Heeft u een kapotte vaas die u dierbaar is of een kapotte zoom in uw rok? Een boormachine
die de dienst weigert of iets anders wat niet meer werkt? Loop op 5 oktober even binnen bij
het Repair Café Menameradiel in het dorpshuis Op Healwei gelegen tussen de dorpjes
Skingen en Slappeterp
Deskundige vrijwilligers proberen samen met u het probleem op te lossen. Weet daarbij dat
het ook de bedoeling is dat u zelf de handen uit de mouwen steekt. Want wie weet kunt u
meer bijdragen aan de reparatie dan u zelf denkt. De reparaties zijn, buiten de kosten van het
materiaal, gratis.
Vrijwilligers gezocht
Langs deze weg willen we ook graag in contact komen met vrijwilligers die als
reparatiedeskundige kunnen optreden. Als u handig bent op één of meer van de genoemde
gebieden en u ook vindt dat we iets moeten doen tegen de trend om allerlei goede spullen snel
van de hand te doen, dan nodigen we u uit om mee te doen.
Ter voorbereiding op het eerste Repair Café houden we vooraf een bijeenkomst voor de
vrijwilligers die als reparateur zullen optreden. Het is onze bedoeling om eenmaal per maand
een Repair Café Menameradiel te houden. Vrijwilligers kunnen contact opnemen met Feike
Wagenaar tel (0517) 233410, feike.wagenaar@hetnet.nl of Wimmy Bouma tel. (0518)
451854, kuikenbouma@hetnet.nl
Met dit initiatief sluiten we aan bij het landelijk netwerk van Repair Cafés. Daarmee stelt men
zich ten doel om spullen te repareren in plaats van weggooien en nieuwe kopen, reparatiekennis te
benutten en te verspreiden en te ervaren dat we iets voor elkaar kunnen doen.

We hebben een initiatiefgroep gevormd die zich actief wil inzetten om reparatiekennis in onze
regio te mobiliseren en een bijdrage te leveren aan een meer duurzame samenleving om
allerlei voorwerpen en producten een langer leven te geven.
In eerste instantie willen we ons richten op de volgende gebieden:
1.
2.
3.
4.

elektrische apparaten
kleding
kleine meubels, speelgoed en andere gebruiksvoorwerpen zonder snoer
allerlei zaken die door eenvoudige reparaties weer bruikbaar zijn.

Diet bliuwt favoryt
Jou dy op foar de ‘Diet bliuwt Favoriet’ gedichtemiddei!
Op snein 20 oktober om 15.00 oere yn Ioannis, de Téatertsjerke yn WIER.
Binne Tutte, Abe Sjipkop, Klaas Krintsje of Wipke Wopke ek noch altyd dyn favoriten? Ast
wolris in gedicht fan Diet Huber (1924-2008) foardroegen hast, kinst se fêst wol. Hawwe
jimme earder in gedicht fan Diet foardroegen en wolle jimme dat wol wer? Of binne jimme
nije foardragers, dy't in gedichtsje fan Diet Huber foardrage wolle? Meskien wolle jimme wol
in gedichtsje sjonge! Dat mei ek. Jou jimme op en fertel hokker gedicht jimme foardrage
wolle.
Op 17 oktober 2013 is it 60 jier lyn dat it ferske 'Tutte mei de linten' foar it earst yn de krante
stien hat. Foar guon is it nostalgy, oaren komme op 'e nij yn 'e kunde mei dizze boartlike,
humoristyske en tiidleaze fersen. De gedichten libje noch altyd, want se wurde noch altyd
foardroegen by feesten en partijen en by festivals.
Omdat it 60 jier lyn is dat it earste Tutte gedicht yn de krante kommen is, is der op
sneintemiddei 20 oktober fan 15.00 – 17.00 oere yn de Ioannis-teatertsjerke fan Wier in ‘Dietbliuwt-favoryt’ feestje.
It is in Diet-bliuwt-favoryt-feest foar âld en jong en dêr tuskenyn. Jimme binne allegear fan
herte wolkom op 20 oktober yn de Ioannisteatertsjerke yn Wier. It is gjin kriich, dus gjin
prizen, mar elk dy’t meidocht krijt wol in nijsgjirrich oantinken oan dit gesellich barren. Neist
jim bydragen wurde der ek ferhalen ferteld oer de jeugd fan Diet Huber .
Wolle jimme meidwaan? Graach foar 25 septimber opjaan. Of wolle jimme mear ynformaasje
oer dit Diet-bliuwt Favoriet-feestje, belje, skriuw of mail dan nei Siets Ypenga-Keulen,
Hofstraat 16 8861 EP, Harns, (0517) 235983 of ypengakeulen@gmail.com.

INEZ
Muzikaal cabaret met sketches, verhalen, grappen en confrontaties.
Zondag 22 september in de Ioannis, Theatertsjerke in Wier
Aanvang 15.00 uur
Entree € 10,Inez Timmer, afkomstig uit Leeuwarden, eertijds frontvrouw van Irolt, de afgelopen 20 jaar
professioneel zangeres in Nederland, Duitsland en Oostenrijk in vele musicals. Inez geeft nu
stem aan haar heimwee naar het Heitelân door middel van het gloednieuwe programma
‘Inez’. Het is haar achtste soloprogramma.

Veelzijdig zangeres Inez Timmer geeft ook jazzconcerten over de hele wereld en verzorgt
musicalworkshops. Samen met pianist Peter van der Zwaag brengt ze nu originele Friese
liedjes en sketches ten gehore in Wier. Peter van der Zwaag, componist en welbekend als
begeleider van Rients Gratama, arrangeur bij vele Tryaterproducties maar ook dè pianist van
o.a. Jenny Arean, Willeke Alberti en Liesbeth Liszt, begeleidt haar virtuoos op de piano.
Live te beluisteren op zondag 22 september 2013 in de Ioannis Theatertsjerke te Wier.
Nieuws uit de Vermaning
Boekenmarkt XL
Noteert u vast de datum, hij is wat eerder dan anders: zaterdag 2 november aanstaande van
10.00 tot 16.00 uur. Op twee locaties: in de Doopsgezinde kerk zelf en in onze ‘boekwinkel’
op Buorren 4. Meer bijzonderheden vindt u in de volgende Roaster.
Boekpresentatie
Zaterdag 5 oktober aanstaande om 11.00 uur zal in de Doopsgezinde kerk aan de
Wirdumerdijk in Leeuwarden een nieuw boek worden gepresenteerd door de schrijfster,
mevrouw Mireille Geus. Titel: ‘de andere weg’. Bedoeld voor kinderen vanaf een jaar
of 10 maar voor volwassenen ook zeker niet te versmaden. Het speelt in 1573, een tijd
waarin ‘Wederdopers’ of Mennisten fel vervolgd werden. Het boek is na afloop te koop
voor € 13,95. Toegang vrij.
Menno Simons Lezing
Deze lezing zal plaatsvinden op zaterdag 5 oktober aanstaande in de Doopsgezinde
kerk in Leeuwarden. Spreker is mevrouw Louise Fresco, verbonden als hoogleraar aan
de Universiteit van Amsterdam. Zij is landbouw- en voedseldeskundige, Het thema ligt
in het verlengde hiervan: ‘Vrede, voedsel & vooruitgang’. Een actueel en spannend
onderwerp. Muzikale omlijsting wordt verzorgd door pianist Arjen Nauta. Inloop vanaf
14.00 uur, aanvang om 14.45 uur. Toegang vrij.
De Kringe
De Gesprekskring onder leiding van onze predikante, zr. Geja Laan komt bijeen op de
2e donderdag van de maand in de Mennozaal (achter de kerk) om 9.30 uur. De
Leeskring onder leiding van br. Onijdes Sijtsma komt bijeen op de derde donderdag
van de maand om 20.00 uur, ook in de Mennozaal. Wij lezen momenteel het boek van
Geert Mak, getiteld ‘Het Stadspaleis’. Dit gaat over het Paleis op de Dam,
oorspronkelijk het Amsterdamse stadhuis. Eerstvolgende bijeenkomst is op 19
september.

Najaarsmodeshow maandag 7 oktober
Wegens groot succes van de modeshow afgelopen maart zal er op maandag 7 oktober
wederom een modeshow plaatsvinden.
De nieuwe najaarscollectie van Marion Mode is dan te bewonderen 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 en 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 7 oktober!

Wat
Plaats
Datum
Tijd
Kosten
Koffie/thee
Opgave

Najaarsmodeshow Marion mode
Dagcentrum Berlingastate, Hofsleane 30A te Berltsum
Maandag 7 oktober 2013
10.00 - 12.00 uur (na modeshow kledingverkoop).
U bent welkom vanaf 9:30 uur
Toegang is gratis
€1,Ja, want vol=vol

WOM op ‘ynspeksjereis’ nei Roemenië
Jos Steggerda, Durk van der Schaaf en Anton Schrama fan Bitgummole en Tjibbe Rodenhuis
fan Boksum makken as leden fan de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Menameradiel
fan 7 o/m 14 july in reis nei Roemenië om nei te gean wat der terjochte komt fan de plannen
dy’t de WOM mei lytse boeren en túnders dêr opset hat. Ek waard yn oerlis mei de
Roemeenske meiwurker fan de WOM, de hear Somogyi, besjoen wat nij oppakt wurde kin.
In ferslach fan de reis, makke troch Anton Schrama, kin lêzen wurde op ‘e site fan
Menameradiel; www.menameradiel.nl of wurdt jo besoarge as jo kontakt opnimme mei Yde
Faas, skriuwer fan de WOM, te Blessum

