Bruggen krijgen grote onderhouds- en schoonmaakbeurt
Siegersma Gevelrenovatie maakt de komende weken de bruggen in de gemeente
Menameradiel schoon. Op de foto staat Jelmer Westra uit Berltsum die het druk heeft met het
schoonmaken, het coaten en de herstelwerkzaamheden aan de bruggen. Jelmer maakt eind
november de brug aan de Wiersterdyk schoon en de betonrot zal weggewerkt worden. Als
laatste wordt de brug nog gecoat. ‘Het is leuk werk want het verschil is direct te zien’, aldus
Jelmer. De opdrachtgever van deze klussen is de gemeente Menameradiel.

Brouwersfonds
De Diaconie van Protestantse Kerk Berltsum houdt de jaarlijkse zitting van het
Brouwersfonds. De zitting vindt plaats op dinsdag 31 december van 10.00 uur tot 11.30
uur in ’t Centrum. Iedere weduwe uit Berltsum kan dan persoonlijk een steur en een
pakje roomboter ophalen. Volgens het reglement van het Brouwersfonds mag het
brood en de boter niet door derden worden opgehaald. Diegene die door
omstandigheden niet zelf kan komen, kan dit tot 30 december telefonisch doorgeven aan
Hieke Hoogterp, tel. 0518-462143 of Jitty Koning, tel. 0518-462261.
Het brood en de boter worden dan 31 december thuisbezorgd.
Tijdens de zitting is er ook gelegenheid om een kopje koffie te drinken.
Wanneer:
dinsdag 31 december 2013
Waar:
’t Centrum
Tijd:
10.00 tot 11.30 uur

Tweedehands schaatsen gevraagd
Heeft u een paar kinderschaatsen over die
al jarenlang te klein zijn, die ongebruikt op
de plank liggen? Of bent u gestopt met
schaatsen en liggen de schaatsen
onaangeroerd in een doos? Het bestuur van
IJsclub Berlikum wil schaatsen verzamelen
en weer tweedehands aanbieden voor
kinderen en volwassenen die nog geen
schaatsen hebben. De schaatsen kunt u
brengen naar: Roelof Berga, De Pôlle 9 of
Hieke Joostema, Wiersterdyk 6A, tel. 0518462542. Als bestuur van IJsclub Berlikum
willen hiermee een extra service bieden voor de jonge en volwassen rijders. Het grote
voordeel is dat u niet grote afstanden met de auto door Fryslân hoeft te rijden om een paar
tweedehands schaatsen voor een dure prijs te kopen als het ijs hard genoeg is. Wij hopen dat

er in Berltsum veel schaatsen liggen voor de jeugd, die voor u te klein zijn, maar waarmee u
andere kinderen van dienst kunt zijn. Of voor oudere jeugd die uw schaatsen opnieuw kunnen
gebruiken. Als IJsclub Berlikum hopen wij veel schaatsen te verzamelen en weer aan te
bieden.
Als IJsclub Berlikum hebben we ook een nieuwe website: www.ijsclubberlikum.nl Neem een
kijkje op deze mooie site. Het spreekt voor zich dat alle binnengekomen schaatsen op de
nieuwe website gepubliceerd worden.
Bestuur IJsclub Berlikum

Vind uw nieuwe uitdaging via Vrijwilligerscentrale Middelsee
Vrijwilligerswerk is overal. Ook in de Middelsee gemeenten. Naast dat vrijwillige inzet direct
bijdraagt aan de leefbaarheid in de directe omgeving zijn de persoonlijke voordelen
onbetaalbaar. Rijk zal je er niet van worden maar de alternatieve beloning op sociaal,
professioneel vlak is royaal te noemen.
De voordelen op een rij
Vrijwilligerswerk kun je altijd en overal doen. Je bepaalt altijd zelf hoeveel uren en wanneer
je inzetbaar bent. Door je vrijwillig in te zetten ontmoet je interessante mensen uit je directe
omgeving 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
Momenteel zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor de volgende functies:
Voorlezers – In Stiens en Sint Jacobiparochie
Gemiddeld 1 keer per week bij kinderen thuis voorlezen om de taalontwikkeling te
bevorderen en het bibliotheekbezoek te stimuleren. Dit is een project in samenwerking met de
bibliotheken en de peuterspeelzalen. Vrijwilligers krijgen begeleiding door middel van
intervisiebijeenkomsten.
Maatjes – In alle dorpen
Voor diverse ouderen en mensen met een beperking zoeken wij een maatje die af en toe
gezelschap wil houden, samen naar de winkel wil gaan, een spelletje doen, enz.
Opzetten Heit&Mem café – In alle dorpen
Dit is een project in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin. In de eigen
woonplaats een Heit&Mem-café opzetten waar ouders elkaar kunnen treffen en kunnen
bespreken waar ze in de opvoeding tegenaan lopen.
Begeleiden van nieuwkomers – op het Bildt
Ondersteuning bieden aan nieuwkomers die een verblijfsvergunning hebben gekregen en die
een woning toegewezen hebben gekregen op het Bildt.
Helpen bij zaken als inschrijven bij de gemeente, woning bekijken en helpen bij het inrichten,
gas, water en licht aanvragen, administratie, uitkering aanvragen, enz.
Vrijwilligers worden begeleid vanuit de Vrijwilligerscentrale, onder andere tijdens
intervisiebijeenkomsten.

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 0518-462363.
Ook kunt u ons per e-mail bereiken, vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl.

Kerstconcert in Theaterkerk Wier
Dinsdag 24 december 20.00 uur entree € 15.00
Tetsje van der Kooi
Sopraan
Luba Podgayskaya
Piano
Yulia Kharitonova
Cello

Nieuws van de Orgelconcertcommissie
Op vrijdag 7 februari 2014 20.00 uur zal er een bijzonder concert zijn in de Kruiskerk.
André Knevel zal 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. Hieronder een korte beschrijving.
André Knevel
Organist André Knevel is geboren in Bussum, Nederland. 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 o.a. 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 voor zijn improvisatie talent, en is
voortreffelijk in het vertolken van “de Grote Meesters”.
Voorts is hij een veel gevraagd organist voor het begeleiden van koren en solisten o.a. met de
bekende panfluitiste 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.

Welkom Sinterklaas
Terwijl de kinderen van de Fûgelsang al druk aan het zingen waren, kwam er een piet op
donderdagochtend 5 december aanrennen. Hij meldde dat hij te laat was en vroeg zich af
waarom Sinterklaas er nog niet was.
Na het zingen van vele Sinterklaasliedjes zagen een aantal kinderen de beste Sint bij de
voetbalkantine rondlopen…. met een ladder. Terwijl de piet Sinterklaas ophaalde, was een
andere piet al in het schoolgebouw met een heel groot cadeau. Hij stond in het lokaal van
groep 5.
Gelukkig was de goedheiligman nog op tijd om langs alle groepen van de Fûgelsang te gaan.
Na een feestelijk onthaal ontvingen de kleuters Sinterklaas in het speellokaal. Daar zagen de
kinderen dat de andere piet in de lift vast zat. Na wat hulp wist hij er uit te komen met het
grote cadeau. De kleuters kwamen er achter dat er een derde piet in verstopt zat. Die had
zichzelf in Spanje stiekem ingepakt om ook
naar Berltsum te komen.
Elke groep kreeg de gelegenheid om een
optreden te geven voor Sint en de drie
pieten. In groep 1 zaten bijvoorbeeld een
paar kinderen die heel goed kunnen
gymnastieken. En in groep 2 waren heel wat
kinderen die al heel goed kunnen zwemmen,
omdat ze op zwemles zitten.
We moeten doorgeven van Sinterklaas en de
pieten dat ze een geweldige dag hebben
gehad en dat ze het niet zullen vergeten. Tot
volgend jaar!
Tankwurd foar ûndernimmers Berltsum en Wier
Desimber is in moanne wêryn minsken efkes stil stean by itjinge it ôfrûne jier lâns kommen
is. De redaksje makket der gjin útsûndering op.
Doarpskrante “Op ‘e Roaster” makket sûnt 1977 elke moanne diel út fan ‘e Bildtse Post. De
ynhâld wurd gearstalt troch frijwilligers, en de ûndernimmers fan Berltsum en Wier meitsje it
finansjeel mooglik dat drukkerij Van Leer & de De Jong ien en oar op passende wize yn’e
Bildtse Post opnimt. Wat dat oanbelanget litte ús ûndernimmers harren bêste kant sjen.
Hjirfoar tige tank.
Litte wy as ynwenners ús it kommende jier nei harren ta, ek fan ús bêste kant sjen!

ANBO-Menameradiel
Zaterdag 30 november kwamen ruim 50 leden naar de jaarlijkse bingo-middag. Voorzitter
Kuipers opende de middag met een aantal mededelingen over de komende activiteiten.
Donderdag 12 december was er een bijeenkomst in samenwerking met Stichting Welzijn
Middelsee en PCOB over “Veranderingen in de Zorg” en werden de grote veranderingen in
de zorgsector puntsgewijs behandeld. Zaterdag 25 januari is er de jaarlijkse Nieuwjaars borrel
en het etentje voor de leden. Ook wordt er informatie ingewonnen over een boottocht op 21
mei 2014. Nadere informatie volgt nog.
Daarna werd er gebingood.
De nieuwe website is te bereiken via Google met de zoekopdracht “anbo menameradiel”.
Daar vindt u meer informatie, verslagen en foto’s. (www.anbo.nl/afdelingen/menameradiel )

Majoor v/d Werf fertelt oer “Sinding yn Súd-Afrika”.
De Protestantse Christelijke Ouderen Bond ( PCOB) ôfd.Menameradiel hie op
moandeitemiddei 18 novimber yn “de Molewjuk” te Bigummole har ledegearkomste. Neidat
de gebrûklike aginda ôfwurke is, krijt ús gast fan dizze middei
Majoor F.van der Werf van het Leger des Heils út Ljouwert it wurd.
As sindeling hat hy jierren yn Súd- Afrika wurke.
Hy is opgroeid yn Frjentsjer en is yn de famylje al de tredde generaasje dy’t by it Leger des
Heils is. Dêrby hat hy ek de oplieding ta officier folge.
Yn 1966 is hy mei syn frou útstjoerd nei Sud-Afrika.
Dat wie yn de tiid fan de “Apartheid”. By de oankomst op it fleanfjild fan Johannesburg
waard hy dêr direkt al mei konfrontearre:
in donker jonkje kaam op him ôf mei in parasol en woe beslist syn koffer drage. It duorre
efkes foardat v.d.Werf de bedoeling dêrfan troch hie en it jonkje syn koffer oerjoech. Dat wie
mar goed ek, want fierderop stie in blanke man ta te sjen as it jonkje syn wurk wol goed die.
Oeral wie de skieding tusken blank en swart, sels de blanke leden fan it Leger des Heils
wienen ‘anti-swart’.
Van der Werf wie dêr foar alle minsken, dat liede faaks ta negatieve reaksjes, mar troch syn
leauwen, dat’ as je de wil fan de Hear dogge’ it goed komme sil, koe hy syn wurk dwaan
Hy fertelt oer de rituelen by houliken en begraffenissen.
Nei in oantal jierren wurdt hy troch de commandant fan it “Leger” freege om yn in lyts
doarpke yn de bergen wenjen te gean. Dat wie in hiele feroaring, dêr wie fan alls neat, gjin
wetterlieding, hast gjin iten, gjin skoalle. Mei syn frou hat hy dêr in skoaltsje oprjochte. De
bern krigen net allinich ûnderwiis, dêr waard ek foar iten soarge, want meastal kamen de bern
mei in lege mage op skoalle en koe V.d.Werf it “knorren” hearre. Bibelferhalen hat hy ferteld
en ek in protte mei de âlders en bêrn songen,want dat kinne se hiel goed. Se sjonge samar 7stimmig. Fierders fertelt hy oer de tankberens en ynset fan de minsken yn de tiid fan
“Apartheid”. Tsjinwurdich hat de donkere Afrikaan it folle better .
Ien fan de oanwêzigen freget hoe’t dêr no de politieke sitewaasje is.
Momenteel is dêr in demokratyske keazen donkere mearderheid oan it regear en is it dêr mei
de feiligens noch net echt better op wurden.
Foarsitter Durk v.d.Schaaf betanket majoor v.d Werf foar syn bydrage oan dizze middei.
De earstkommende ledegearkomste is op moandei 20 jannewaris 2014.
Dan komt “ St. Zorgcombiatie ‘Interzorg’ út Ferwert mei ynformaasje oer de ûntwikkelingen
by de WMO en is dêr in priuwerij fan de “Maaltijdsevice”
Cursus ‘In Balans’: Valpreventie loont !
Scheve stoeptegels, natte bladeren in het bos, net iets te gehaast de trap af. Zowel binnen- als
buitenhuis zijn er veel situaties waarbij u lelijk kunt vallen en verwondingen kunt oplopen.
Bang om te bewegen
Uit onderzoek blijkt dat senioren meer risico lopen om te vallen dan jongeren. Een op de drie
thuiswonende ouderen valt minstens een keer per jaar. Zo’n val heeft nogal eens vervelende
gevolgen. Per jaar belanden 50.000 mensen met een botbreuk op een spoedeisende hulp
omdat ze gevallen zijn. Daarnaast worden veel mensen na een val banger om te bewegen of
ervaren gevoelens van hulpeloosheid. Ze gaan activiteiten vermijden waardoor hun conditie
verslechtert.
Wanneer je ouder wordt neemt bovendien de kans om te vallen toe, dit komt doordat het
evenwichtsgevoel, de kracht en de coördinatie achteruitgaan. De belangrijkste oorzaak van
vallen is beweegarmoede.

Minder valincidenten en meer zelfvertrouwen
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat rond 65-jarige leeftijd motorische problemen
optreden die de mobiliteit in negatieve zin beïnvloeden. Ook blijkt dat de deelnemers veel
baat hebben bij een preventief trainingsprogramma. Het aantal valincidenten vermindert met
ongeveer de helft waardoor veel leed voorkomen wordt. Deelnemers geven ook aan na het
programma meer zelfvertrouwen te hebben en minder bang te zijn om te vallen. Ook kunnen
ze mogelijke gevaren beter herkennen en hier beter mee omgaan.
Senioren die regelmatig actief zijn, vallen minder. Daarom is het belangrijk om rond deze
leeftijd aan preventieve valprogramma’s deel te nemen. De senioren die deelnemen aan deze
preventieve cursus valpreventie, staan letterlijk steviger in hun schoenen en krijgen meer
zelfvertrouwen door de beweegoefeningen. De cursus bestaat uit een combinatie van
praktische oefeningen en informatie.
Voor wie is de training bedoeld?
Als u 65 jaar bent of ouder komt u in aanmerking voor deelname.
Inhoud training
Voor en na het programma heeft u individueel nog een afspraak bij de begeleidende
fysiotherapeut om enkele loop- en balanstesten te doen. Met deze testen kan de fysiotherapeut
vaststellen welk effect het oefenprogramma voor u persoonlijk heeft.
Het programma vindt plaats in groepsverband en bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1 uur per
week. De cursus Valpreventie bestaat uit een combinatie van praktische oefeningen en
informatie.
Waar kunt u terecht voor de training?
Vanaf 20 januari 2014 start de cursus in de gymzaal van De Foarútgong te Berltsum.
De cursusduur is 6 weken o.l.v. Anna Hester Slob - van Dijk van Fysiotherapiepraktijk Jelle
Eijzenga, Prommehôf 3 te Berltsum.
Meer informatie en opgave voor deze cursus kan telefonisch of per mail via tel.nr. 0518461638 en/of per mail info@eijzenga.nl.
Ook kunt u informatie vinden op de NISB website: www.nisb.nl/inbalans.
Op www.berlikum.com kun u het interview lezen met mevrouw Zoodsma, zij heeft
deelgenomen aan de cursus.

Sluiten Lytse Biebs Menameradiel
Doordat de gemeenteraad van Menameradiel zich genoodzaakt ziet om te bezuinigen op het
bibliotheekwerk sluiten de Lytse Biebs in Menameradiel per 20 december 2013.
Leden kunnen, zoals nu ook al het geval is, in alle bibliotheken in Fryslân lenen. Naast
natuurlijk in de bibliotheek in Dronryp blijven klanten welkom bij onze bibliotheken in
Franeker, St.-Annaparochie, Stiens en Harlingen.
Minder mobielen waarvoor het bezoeken van een andere bibliotheek een probleem is, kunnen
gebruik maken van de Bibliotheek aan Huis. Deze service van Bibliotheken NoordWest
Fryslân (BNWF) is speciaal opgezet voor leden die aan huis gebonden zijn. De medewerkers
van de bibliotheek verstrekken hierover graag meer informatie.
Voor kinderen is taalontwikkeling erg belangrijk voor hun toekomst. Door samenwerking met
basisscholen en de financiële steun van de gemeente kan de bibliotheek voor de kinderen
dichtbij blijven. Op alle basisscholen in Menameradiel (behalve in Dronryp)
worden collecties voor deze doelgroep geplaatst.
In week 51 (16-20 december 2013) kunnen geleende materialen tijdens huidige
openingstijden in de Lytse Bieb worden ingeleverd. Daarna kunnen de klanten lenen en
inleveren in één van de andere vestigingen. Van harte welkom, onze medewerkers maken u
graag wegwijs.

BNWF gaat d oor met gestalte geven aan haar beleidsplan 2013-2016 waarbij de kwaliteit van
het bibliotheekwerk in NoordWest Fryslân gewaarborgd blijft.
Kijk voor meer informatie over bibliotheken en openingstijden op www.bnwf.nl

Berltsumer ferienings wolle fierder ûnder ien dak
Op 4 july fan dit jier hat de foarsitter fan SBB de ynwenners fan Berltsum kennis meitsje
litten omtrint in tal fan gedachten foar in ûnderkommen fan ferienings yn Berltsum. Hjirby
waard de krústsjerke ta in multifunctioneel centrum (MFC) omtovere. Ta dit plan beheart ek
in grutte ferbouwing, mei as doel in oantal oare gebouwen yn it doarp te sluten of ôf te
brekken. Hjirmei kin it jild bestimd foar ûnderhâld fan de ferskate gebouwen yn ien
ferbouwing stutsen wurde. Al mei al in foardiel foar alle partijen.
Op 23 novimber 2013 hawwe 6 ferienings, t.w. Het Groene Kruis, Doarpshûs ’t Heechhout,
Jeugdsoos It Piipskoft, Muzykferiening Opmaat, Protestantse Gemeente Berlikum, en
Stichting Berltsumer Belangen, in intentieferklearing ûndertekene om ien en oar fan no ôf mei
faasje oan te pakken. De plannen binnen der en de tekening leit klear (sjoch op berlikum.com/
berlikumer belangen/MFC_Berltsum).
Sa as de foarsitter fan de wurkgroep Erik Jansen yn syn taljochting sei: “Nei in jier fan folle
wurden is it no tiid foar trochpakken. We witte yntusken dat it doarp efter us stiet. Wy hawwe
it doel de realisaasje mei faasje ter hân te nimmen troch optimaal mei elkoar gear te wurkjen.
Hjirby nimme wy de bou fan us nije skoalle as foarbyld. Troch in goeie gearwurking fan alle
belutsen partijen kinne we wat moais foar ús doarp ta stân bringe. Mei it nije MFC kinne wy
in nij hert yn Berltsum realisearje, wer’t plak is foar jong en âld.”

Gemiste kans?
In “Op ‘e Roaster” van 20 oktober 2004 viel mijn oog op het verslag van de
voorlichtingsavond Brede School Berlikum. Hier werd door de directeuren van Lyts Libben
en Fûgelsang een gloedvol betoog gehouden omtrent de kansen van samenwerking en
verbreding. Met hoofdletters en geaccentueerd werd geschreven: Kansen-Meerwaarde,
Samenwerking, Verbreding.
Ook het hoofd van de bibliotheken in Noord Fryslân had in een enthousiast betoog iets verteld
hoe zij de samenwerking met de scholen zag. Ze sprak hierbij de woorden: “de bibliotheek
ziet een duidelijk meerwaarde in het concept Brede School, waarbij situering in één gebouw
van diverse instellingen veel kansen en (uitbouw)mogelijkheden biedt.”.
Wat schetst mijn verbazing? Deze week bereikten mij geluiden waaruit blijkt dat we in
Berltsum nu al afscheid gaan nemen van de Lytse Bieb. Als oorzaak worden de bezuinigingen
genoemd. Een bezuiniging is iets dat van bovenaf wordt opgelegd en lastig te beïnvloeden.
Het vervolg is dan om de tering naar de nering zetten.
Het betekent wel de eerste afbraak van een van de pijlers van de opzet van de brede school.
Daarnaast viel mij de afgelopen weken nog iets anders op. In de eerste dagen van december
kwam de man met de mijter samen met zijn gekleurde trawanten. Op woensdag 4 december
liep hij met een O onder de arm. Hij ging op bezoek bij de kinderen die voorheen in het
schoolgebouw van Lyts Libben waren ondergebracht. De volgende dag kwam hij opnieuw en
toen had hij een C onder de arm. Ze gingen deze keer op bezoek bij de kinderen die eerder in
het schoolgebouw van De Fûgelsang onderdak vonden.
Met mij hebben veel inwoners van Berltsum zich de vraag gesteld: Dit zijn toch de momenten
waarop wij als dorpsgenoten kunnen laten zien wat er bedoeld werd met de woorden Kansen Meerwaarde, Samenwerking, Verbreding.
Zullen we volgend jaar aan de Sint vragen om de letter S mee te nemen?

Verslag van de CPVB gehouden op dinsdag 12 november 2013 in’t Centrum te
Berlikum.
Er zijn 35 dames aanwezig. Onze presidente Matty Weijer heet ons allen hartelijk welkom op
deze feestelijke vergadering waarin we vieren dat we 65 jaar bestaan.
Dhr. Piersma uit Nylan is onze gast vanavond.
Matty begint met de dames te feliciteren met het 65 jarig jubileum en wij mogen aan alle
dames een cadeautje aanbieden in de vorm van een flesje parfum met een speciale tekst,
65 jaar AOW. Altijd OnderWeg.
Het geluk is een parfum. Wij kunnen het niet over een ander uitstorten, zonder dat er een paar
druppels op onszelf vallen. Dit was een heel bijzonder feestelijk begin en dan ook nog de
mededeling dat we oranjekoek bij de koffie krijgen in de pauze.
Matty vraagt eerst een zegen voor ons samenzijn en dankt voor de vele goede en mooie jaren.
Uit de Bijbel leest ze Joh. 12:3 en Matth.26:6.
De meditatie heeft als titel: Geuren wekken herinnering op.
We zingen Gez.44:1,2 Dankt dankt nu allen God. Dan volgende gebruikelijke huishoudelijke
mededelingen en is het tijd voor koffie met ……..
Dhr. Piersma komt ons vertellen over het proces hoe en waarvan parfum wordt gemaakt.
Hij neemt ons mee in de wereld van geuren. Het gebruik van geuren is al heel oud en stamt al
uit de tijd van de eerste Bijbelverhalen.
Het bewerken van bijv. viooltjes met was , krijg je door stoomdestillatie een zuivere geurstof.
Maar ook door persen van citrusvruchten. Dit zijn natuurlijke geurstoffen die met de hand
geproduceerd worden. Er zijn ook dierlijke grondstoffen.
Degradatie in geuren: van parfum tot eau de cologne; dit geldt dan ook voor de prijs.
De Neus is iemand die ingehuurd wordt voor het componeren van geuren.
Je ruikt eerst de voetnoot(10 min) dan de hartnoot (2 à 3 uur) en daarna de topnoot.
In de pauze mogen we allerlei geurtjes aanbrengen, de tafels staan vol met verschillende
soorten eau de parfum. ’t Centrum wordt een geurige zaal…………
Na de pauze krijgen we nog wat tips over het aanbrengen van parfum, hoe en waar is de beste
bewaarplaats.
Waarschuwing voor imitatie geuren, die aangeboden worden op markten en braderieën en ook
in Griekenland en Spanje.
Geuren hebben een bepaalde naam, ze moeten een afzender hebben. Je ziet dan ook vaak
bekende namen voorbijkomen als het om parfums gaat.
Een bedrijf vraagt een bekende artiest of die zijn of haar naam aan een product wil koppelen.
Dan gaat De Neus aan de slag met bijv. Katy Perry en zij wordt dan helemaal meegenomen
in het proces, alles wordt met haar doorgenomen: de geur maar ook de vorm van de fles en de
verpakking. Op jaarbasis komen er 150 nieuwe geuren, maar 6 op de 10 floppen.
Het was de bedoeling van Dhr. Piersma om ons mee te nemen door het proces van geuren om
dan beter te kunnen begrijpen waarom parfums erg duur kunnen zijn.
Dit is hem goed gelukt, het was een bijzondere fleurige, kleurige en geurige avond, hij wordt
hiervoor door Matty dan ook hartelijk bedankt.
Matty sluit de avond af met het gedicht “Vriendschap.”
Ze wenst ons allen wel thuis en herinnert nog aan de kerstviering voor alle vrouwen van
Berltsum en Wier die gehouden wordt op dinsdag 17 december a.s.om 19.45 uur in ’t
Centrum

Kerstprogramma 2013 Protestantse Gemeente Berltsum
De Protestantse Gemeente Berltsum organiseert rond de Kerst diverse diensten en activiteiten.
Kerstnachtdienst, 24 december Om 21.30 uur in de Kruiskerk
In deze speciale dienst zullen Krijn en Jacob ons muzikaal ondersteunen. In deze dienst
nemen we u mee in het kerstverhaal op een bijzondere wijze.
Ds. G. Laan zal deze dienst voorgaan.
Na afloop wensen we elkaar onder het genot van een glaasje Glühwein of chocolademelk een
gezegend en vrolijk kerstfeest toe.
In de kerstnachtdienst wordt er gecollecteerd voor UNICEF Help de Syrische kinderen:
Miljoenen mannen, vrouwen en kinderen die hulp nodig hebben. Het is de harde realiteit die
het gevolg is van het langdurige geweld in Syrië. UNICEF doet er alles aan om zo veel
mogelijk kinderen te voorzien van schoon drinkwater, zorg, voeding, onderwijs en
bescherming.
Eerste kerstdag, 25 december Om 9.30 uur in de Kruiskerk
Vroeg in de morgen gaat de jeugd van JOP kerstliederen zingen door het dorp.
In deze ochtend zal Gospelgroep Joyfull uit Leeuwarden o.l.v. Hans Bergman muzikaal
begeleiden. Ds. A.J. Bouwknegt gaat deze dienst voor.
’s Middags kinderkerstfeest “Op zoek naar de ster”
De kindernevendienst gaat dit jaar met kerst op zoek naar de ster. De ster die aanwijst waar
het kindje Jezus geboren is. We laten ons leiden door de Heraut, die de geboorte aankondigt,
en reizen mee met de wijzen, die ook een Koningszoon zoeken. Waar zouden we het kindje
kunnen vinden? Laat je deze kerst meenemen op een zoektocht langs de sterren!
Datum:
Tijdstip:
Plaats:
Voor wie:
Let op:
Ouders:

Woensdag 25 december 2013
16.30 uur (later dan gebruikelijk)
Koepelkerk
Alle kinderen t/m groep 8 en hun familie en vrienden.
Trek warme kleding aan!
Zet geen auto’s in de Tjerkestrjitte, L.M. Kuperusstrjitte, Bûterhoeke en
Molestrjitte, kom zoveel mogelijk lopend en op de fiets.
Na afloop van het kinderkerstfeest krijgen alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 een boek
aangeboden namens de Kindernevendienst.
Als er kinderen zijn die graag een boekje willen, maar niet kunnen komen op het kerstfeest,
dan kunt u bellen naar Eva Zijlstra. Tel: 461870.
Het boekje wordt dan in de kerstvakantie langs gebracht.
Wees welkom!
De kindernevendienst
Tweede kerstdag, 26 december Om 9.30 in de Kruiskerk
Muzykferiening “Op Maat” o.l.v. Tjipke Pasma zal ons in deze kerstmorgen muzikaal
begeleiden. Ds. P. Dijkstra zal in deze dienst voorgaan.
Knutselmiddag 27 december, van 14.30 tot 16.30 uur
Zoals elk jaar in de kerstvakantie, gaan we ook dit jaar iets moois knutselen. Op vrijdag 27
december van 14.30 tot 16.30 uur zijn alle kinderen van groep 3 t/m groep 8 welkom in het
lokaal onderin de Kruiskerk.
Wat we gaan maken blijft nog even een verrassing! Hopelijk zien we je dan!
Opgeven voor maandag 22 december via Petra Wassenaar, telefoon: 461850 of via de mail
petrawassenaar@gmail.com

Namens de kerstcommissie wensen u veel plezier en bezinning tijdens de kerstdiensten en
activiteiten en hopen dat de invulling van deze kerst u daarbij zal ondersteunen.

Logo gymvereniging
Nieuws van Gymnastiek Vereniging Berlikum
Op 30 november jongstleden vond in Easterein de eerste wedstrijd van het seizoen 2013/2014
plaats. De KNGU heeft sinds kort nieuwe oefenstof en een nieuwe niveau indeling
geïntroduceerd. Wat voorheen de categorie van de recreanten was, is nu de Fun-categorie. De
wedstrijd in Easterein was dan ook een ‘Fun-wedstrijd’.
Maar dat maakte voor de deelnemers & deelneemsters natuurlijk helemaal niet uit. Een
wedstrijd is een wedstrijd… Ze hadden allemaal flink geoefend en de spanning was dan ook
bij sommigen van het gezicht te lezen. En wat waren we weer trots aan het einde van de dag.
Er gingen namelijk maar liefst 6 prijzen mee naar Berltsum. Hieronder een overzicht van de
winnaars en winnaressen in de verschillende klassen:
Eerste prijzen werden gewonnen door:
 Nathan Bouwknegt, Instap F2
 Mila Dijkstra, Pre-instap 1
Een hele mooie tweede prijs voor:
 Tineke Osinga, Pre-instap 1 F2
En dan hadden we óók nog een aantal derde prijzen, namelijk voor:
 Wytske Runia, Pre-instap 2 F1
 Daniëlle Petersen, Pupil 2 F1
 Reza Kroese, Pupil 1 F1
Een heel goed begin van het wedstrijdseizoen! Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd,
super goed gedaan allemaal! De organisatie van de wedstrijd was zoals altijd in Easterein
weer prima voor elkaar en voor iedere deelnemer was er dan ook een leuke
herinneringsmedaille zodat er niemand met lege handen naar huis ging.
Bestuur Gymnastiek Vereniging Berlikum

Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met een broodrooster die niet meer
werkt? Met een wollen trui waar mottengaatjes in zitten? Weggooien? Mooi niet!
Repareer ze in het Repair Café.
Er is nu ook een Repair Café in onze gemeente. In het dorpshuis “op Healwei” te SkingenSlappeterp is sinds oktober Repair Café Menameradiel van start gegaan. Tot nu toe is er drie
keer een Repair Café geweest, elke keer goed bezocht. De bezoekers komen vanuit de hele
Noordwesthoek. En naast succesvolle reparaties levert dat ook veel gezelligheid op. Praters
genoeg!
Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Op de
locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle
mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen,
speelgoed etc. Ook reparatiedeskundigen zijn aanwezig, zoals elektriciens, naaisters,
timmerlieden en fietsenmakers.
Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze samen met de
deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren,
neemt een kop koffie of thee. Of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders.

De reparaties worden gratis
gedaan,
voor
eventuele
materialen
die
gebruikt
worden, zoals een nieuw
stekker, moet betaald worden.
In Nederland gooien we
ontzettend veel weg. Ook
dingen waar bijna niets mis
mee is, en die na een
eenvoudige reparatie weer
prima bruikbaar zouden zijn.
Het Repair Café brengt daar
verandering in! Waardevolle
praktische
kennis
wordt
overgedragen.
Spullen
worden langer bruikbaar gemaakt en hoeven niet te worden weggegooid. In het Repair Café
leren mensen op een andere manier naar hun spullen te kijken. En er opnieuw de waarde van
in te zien. Het Repair Café draagt bij aan een mentaliteitsverandering. Die is noodzakelijk om
mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving.
Maar bovenal wil het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk.
Kom het ook eens proberen!
Elke eerste zaterdag van de maand van oktober tot en met mei kunt u terecht vanaf 10.00 u tot
12.30 u in het dorpshuis “op Healwei” te Skingen-Slappeterp.

Opbrengst collecte Multiple Sclerose
Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het mooie bedrag van € 1.088 in
Berltsum opgehaald.
Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald blijft het Nationaal MS Fonds zich
inzetten voor onderzoek naar MS en een betere kwaliteit van leven. Dat doet zij echter niet
alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers.
We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door weer en wind op pad zijn
gegaan, hartelijk voor hun bijdrage. Hebt u de collectant gemist, dan kunt u uw bijdrage
overmaken op giro 5057 te Maassluis!
Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant? Neem contact op met
Pamela Zaat, tel. 010-5919839 of via www.nationaalmsfonds.nl
+ stopper MS bedankt

Als Jezus in Congo geboren was….
Ruim twee jaar geleden kwam de familie Fataki, twee broers en zuster met vrouw en
kinderen, als vluchtelingen uit Congo in ons dorp Berltsum wonen. Bij toeval kwamen wij
met hen in contact. Twee totaal verschillende werelden ontmoeten elkaar hier in Berltsum.
Maar wat heeft een familie uit Congo gemeenschappelijk met onze samenleving?
Dat bleek ons geloof in God en Jezus te zijn!
Om aan onze samenleving deel te kunnen nemen, moeten zij
integreren in onze samenleving, ze moeten de Nederlandse
taal leren spreken. Hun kinderen gaan ondertussen naar de
basisschool ‘De Fûgelsang’. Als je hen vraagt naar het
verschil tussen Congo en Nederland komt er telkens een
antwoord: “YOU HAVE FREEDOM”.
Maar om elkaar te kunnen begrijpen moeten wij ook iets
weten van hun samenleving. Daarom organiseren wij, samen
met de familie Fataki en hun vrienden, een speciale
bijeenkomst (een soort ‘kerkdienst’) op zondagavond 22
december, ’s avonds om 20.00 uur in de Doopsgezinde Kerk.
In deze dienst ontmoet de Nederlandse samenleving de
Congolese; er wordt verteld over de geschiedenis, de
aardrijkskunde, de natuur van Congo, maar vooral zullen zij
hun verhaal vertellen over de oorlog aan de oostkant van hun
land waar zij vandaan komen. Begin deze eeuw was er de grote Afrikaanse oorlog in de
buurlanden Rwanda en Burundi, waar zij slachtoffer van werden. Ze vertellen over hun vlucht
via Kenia naar Nederland.
Maar ze willen ons vooral ook vertellen over hun vieren van het geloof, met hun zang en
dans. Als we willen samen leven moeten we samen zijn. Verder werken mee aan deze dienst
Tjeerd Lont en Nota Feliz (5 enthousiaste jonge meiden uit ons korps).
Iedereen is van harte uitgenodigd om op 22 december samen deze ‘dienst’ te vieren, in een
mix van Hollandse en Congolese tradities. Na afloop kunnen we met elkaar kennismaken.
HOLLAND MEETS CONGO ON 22 DECEMBER 20.00uur, Doopsgezinde kerk Berltsum.

Ik jou de pen troch
Hallo ik ben Harry Nienhuis en woon nu 2 jaar in Berltsum.
Ik ben geboren en getogen in Stedum (Groningen) maar mijn werk heeft mij naar Friesland
gebracht. Ik werk voor Empatec in de kassen aan de Bûtenpole waar wij siergrassen kweken.
In de jaren ‘50 zijn mijn ouders geëmigreerd naar Brazilië samen met mijn opa en oma en nog
een broer van mijn vader. Na een jaar hadden ze het daar wel gezien en gingen weer terug
naar Nederland waar mijn opa een kwekerij kocht in Loppersum. Hij verbouwde
hoofdzakelijk groente. Mijn ouders zijn in Stedum gaan wonen waar ik na 2 zussen en 1 broer
geboren ben. Mijn vader begon in Stedum een kwekerij. Het kweken zat ook bij mij in het
bloed en ik ging daarom naar de tuinbouwschool waar ik gestudeerd heb voor bloemkweker.
Daarna heb ik nog een opleiding gedaan voor hovenier. Tijdens mijn studie moest ik in
militaire dienst. Omdat actie en avontuur mij wel aantrok ben ik als militaire voor ruim een
half jaar naar Libanon gegaan. Dit was voor mij een mooie en leerzame periode maar je neemt
wel een stukje bagage weer mee naar huis door alles wat je daar hebt meegemaakt en gezien.
Toch had ik het niet willen missen. Toen ik weer terug kwam heb ik mijn studie weer
opgepikt en afgerond. Ik heb nog een aantal jaren bij de gemeente Groningen gewerkt maar
kwam er toch achter dat werken in de kassen mij veel voldoening gaf. Ik hielp mijn vader
waar ik kon en kreeg het telen van verschillende groentes steeds beter onder de knie. Door het
vroege overlijden van mijn vader heb ik de kwekerij overgenomen en kweekte hoofzakelijk
komkommers. Na 7 jaar komkommers ging ik over naar 1-jarige zomerbloeiers en vaste
tuinplanten. Dit was hard werken omdat ik naast de kwekerij samen met mijn vrouw ook nog
een bloemenwinkel runde. Acht jaar later deed de mogelijkheid zich voor om alles te
verkopen en kon ik als planner bij een kassenbouwbedrijf aan het werk. Dit was voor ons
gezin met 4 kinderen een stuk rustiger. Helaas ging dit bedrijf failliet maar ik vond weer werk
bij Novatec. Dit is een sociale werkvoorziening in Leek. Dit beviel prima maar toch miste ik
de kassen en alles daar omheen. Toen ik dan ook een vacature van Empatec in de krant zag
was ik meteen enthousiast.
Nu werk ik dus weer in de kassen en dat
bevalt prima. Na ruim een jaar op en neer
rijden van Menaldum naar Stedum kocht
Empatec een kwekerij met woonhuis aan
de Bûtenpole in Berltsum. Mij werd
aangeboden om daar met mijn gezin te
komen wonen. De oudste dochter wilde
niet mee verhuizen. Natuurlijk is het wel
een hele stap om al het oude en
vertrouwde achter te laten maar we
hebben er ook veel moois voor terug gekregen. We wonen hier prima en krijgen veel hulp
van Friezen en niet-Friezen met de taal en ons sociale leven.
Een grote hobby van mij is voetbal. Tot voor kort speelde ik zelf ook nog en ging ik kijken
bij de wedstrijden van mijn zoon en dochter. Nu ik hier woon ga ik wel regelmatig kijken
naar een wedstrijd hier in Berltsum. Daarnaast ben ik vrijwilliger bij FC Groningen.
Een andere grote hobby van mij is motorrijden. Elk jaar zit ik op de hoofdtribune tijdens de
TT in Assen.
Terug kijkend denk ik dat we ons plekje hier wel gevonden hebben.

“Yn Tanzania ha ik in part fan myn hert ferlern”
Jelma Wassenaar had altijd al veel bewondering voor haar vader die als een van de
initiatiefnemers van de stichting “UROLGY FOR ALL” (STUFA) in Tanzania op medisch en
humanitair gebied dankbaar werk mocht verrichten. Voornamelijk vanuit die bewondering en
dat respect wou Jelma dan ook eens zelf het werk aanschouwen wat mede door haar vader in
een tijdsbestek van ruim dertien jaar was neergezet. Maar al vanaf het eerste contact op
Tanzaniaanse bodem en de gevoelsmatige aanraking door geur, smaak en sfeerbeleving was
Jelma terstond verkocht. “Al fan it begjin ôf wie dêr de minsklike waarmte, de oprjochte
leafde en fielde ik in grutte tefredenens by dizze befolking nettsjinsteande earmoed en
somtiden muoilike omstannichheden. Dat die my in hiel protte.”
Het voelde voor Jelma als een warme deken. In het vliegtuig gestapt met die bekende Friese
nuchterheid en aanvaarding van een tiendaags verblijf in een zeer arme en warme omgeving
kwamen de emoties al snel naar boven. “Ik sil it wol út de genen fan myn heit hawwe, mar ik
wie fuortendaliks om. It soe in ûnferjitlik ferbliuw wurde.”
We hebben het dan over Jelma haar vader Bart Vis die daar ter plaatse als bekend persoon in
de regio overigens “Samaki” wordt genoemd wat “vis” betekent en refereert aan zijn
achternaam. Als een van de mede oprichters van STUFA wist hij de urologische problemen in
Afrika op waarde te schatten en samen met een groep enthousiaste en sociaal bewogen
collega’s werd Moshi in Tanzania als uitvalsbasis gekozen voor hun vrijwilligerswerk. Dat
was alweer in 2000 en nu dertien jaar later is het urologisch thema nog steeds nadrukkelijk
aanwezig in hun programma maar uitgebreid met de zorg voor een weeshuis in het
bergachtige gedeelte van Moshi. Samen met nog zeven deelnemers aan de reis waaronder een
Intensivist met twee verpleegkundigen en twee ICT deskundigen voor de organisatie en
werkbaarheid van computers in het ziekenhuis en de universiteit werd de reis ondernomen.
Vader Bart, 65 jaar en pas sinds kort gepensioneerd, was tientallen jaren aan het MCL in
Leeuwarden verbonden als verpleegkundige in de KNO “divisie” en later als operatie
assistent.
De urologie die zich als chirurgisch vakgebied in de geneeskunde bezighoudt met
voornamelijk operatieve behandelingen van de urinewegen van mannen en vrouwen en de
behandeling omvat van aandoeningen zoals nierstenen, prostaatkanker en ondermeer seksueel
overdraagbare ziektes zoals HIV en AIDS staat in Afrika nog in de kinderschoenen. Er is een
schreeuwend tekort aan urologische specialisten en verpleegkundigen. Door de inzet van
STUFA vindt er jaarlijks een uitwisseling
plaats van medici en studenten, maar
daarmede ook van kennis en ervaring. Stukje
bij beetje is de vertrouwensband met de
medici in Moshi opgebouwd wat
geresulteerd heeft in een groot onderling
respect en waardering voor elkanders inzet.
Daarbij zorgt de stichting voor medisch
materiaal en andere goederen zoals kleding
en allerhande andere gebruiksvoorwerpen.
Maar ook wordt er geld ingezameld voor de
bouw van ondermeer kinderverblijven en
scholen.

Met deze achterliggende gedachte was het dan ook altijd al eens de wens van Jelma om haar
vader op een van zijn reizen terzijde te staan en zijn jarenlange en eigenlijk levenslange
sociale bewogenheid te ervaren. “It wie dan wol mei de gedachte: “ik meitsje it in kear mei en
ha dan de ûnderfining en it gefoel in kear meimakke.”En fierder eigentlik gjin bybedoelings.”
Maar zoals eerder gememoreerd viel de Tanziaanse mango niet ver van de boom toen bleek in
welke mate Jelma gelijk als haar vader werd geraakt door de mensen die zij in Tanzania
ontmoette. Meteen na aankomst was er al de ontmoeting met de weeskinderen en hun
begeleiders, waarna een indrukwekkende kerkdienst volgde. “Sa at dy dûmny oanwêzich wie
en it joech my kâlde rideling. Wat in passy en entûsjasme. Ek it sjongen fan de minsken
makke yndruk. En dy bern. Se wienen earst noch wat ferlegen mar dat feroare hiel gau.” In
haar beroep van kinderopvang aan huis “It Bernehoekje” in Berltsum gaf de ontmoeting met
kinderen uiteraard een stukje extra emotie. “Foar ien fan de bern hienen wy in fuotbal
meinommen en sels kinst dy dan net begripe hoefolle blydskip dat dizze jonge joech.” De
groep van Jelma en haar vader werd “ koninklijk” en met open armen ontvangen. Het deed
Jelma heel veel en bracht emoties naar boven die zij nooit in deze mate had verwacht. Mensen
die vaak in een zekere armoede leven in een zeer onzeker bestaan. In een leefgemeenschap
waar de kindersterfte en moedersterfte tijdens de bevallingen hoog is en de voorzieningen op
een heel laag niveau. En dan toch een gemeende tevredenheid uitstralen met een gastvrijheid
die wij in ons eigen land vaak vreemd zijn. Niets hebben en toch alles geven is een
levensinstelling die Jelma dan ook in deze tien dagen in Tanzania daadwerkelijk kon ervaren.
Jelma had dan vooraf wel veel gehoord over de manier van leven van de bewoners die zij
bezochten maar voor een echt oordeel moet je het dan nog wel zelf meegemaakt hebben om
het ook te kunnen voelen.
Na de warme verwelkoming op de eerste dag volgde het harde werken. Containers vol met
allerhande goederen moesten worden geleegd, uitgezocht en verdeeld onder de mensen en
instellingen. Ruim twee jaar van verzamelen bracht een enorme hoeveelheid bij elkaar en
Jelma’s oproep op Facebook om oude kleding te doneren vond eveneens gretig aftrek. “Dêr
waard hiel goed op reagearre. In soad minsken dêr’t wy west hawwe, hawwe no klean oan út
Berltsum. It is hiel grappich at je in jonkje as famke yn klean sjogge dêr’t je fan witte wêr’t it
wei komt.” Naast het harde werken met ondermeer de emotioneel zware bezoeken aan de
kinderafdelingen in het Kilimanjaro Christian Medical Centre bracht de kennismaking met
een ongelofelijke diversiteit van flora en fauna van een absolute schoonheid een welkome
afleiding. Een rijkdom die je kende van boeken en tv zag je nu met eigen ogen en door de lens
van je camera met een bijna onophoudelijke drang alles vast te leggen. Zo was er tijdens een
safari trip het verblijf in een van de natuurparken waarbij je sliep in het uitgestrekte landschap
in de nabijheid van leeuwen, giraffes, zebra’s, hyena’s en nog tal van groot en klein wild
waaronder zelfs de uiterst zeldzame neushoorn! Zoveel indrukken, zoveel emoties. Een
nieuwe vriendenkring in een geheel vreemde cultuur waarbij je hun dankbaarheid in alle
cellen van je lichaam ervaart geeft het leven ineens een andere dimensie. “It jout je in gefoel
dat je no mei ien reis net klear binne. Je wolle mear dwaan en sa’t ik wolris hearde: “It libben
hat in bedoeling mei elk minsk”, wurdt dan wol hiel taastber.”
Nu na thuiskomst is er die immense overgang. Van 38 graden in de plus naar gevoelsmatig -8,
het gestructureerde en gehaaste leven van alledag tegenover het leven op gevoel, kleur, geur
en smaak. Enorme contrasten die om voorrang dringen in de gedachten van een nuchtere
Friese jongedame uit Berltsum. Onvergetelijk en een blijvende herinnering die smaakt naar
meer.
(Op de website www.urologyforall.com vindt u alle informatie over de stichting)

Hulde aan de winnaars!
Kaatsvereniging Berlikum zet vrijdagavond 29 november de winnaars van de Nederlandse
Kampioenschappen 2013 terecht in het zonnetje.
Harmke Siegersma, Ilse Tuinenga en Leonie Zeinstra- van der Graaf
Johannes Siegersma, Fedde van der Graaf en Sape Nauta.
Dit afgelopen kaatsseizoen was uniek. Op een en dezelfde dag wonnen de dames en de heren
50 plus de NK wedstrijd. En helemaal uniek is het feit dat bij het dames partuur Harmke
Siegersma en bij het heren partuur Johannes Siegersma, vader en dochter, elkaar met deze
winst konden feliciteren.
Winnen is een reden voor een feestje. Laat dat maar aan de kaatsvereniging over, die weten
hoe een huldiging vorm moet krijgen. Dit jaar werd gekozen voor een prachtige afwisseling
tussen de huldigingen en enkele liedjes en sketches uit de revue van het jubileumjaar. Oud
Berltsumers Richard en Walter Miedema waren verantwoordelijk voor de huldigingen. Zoals
we van hen gewend zijn waren er naast lovende woorden richting de beide partuurs ook
prachtig foto-en filmmateriaal.
Leonie van der Graaf is net als vorig jaar clubkaatser van KV Berlikum geworden. Dit jaar
wist zij 56 punten te winnen in de dames hoofdklas. Tevens werd Leonie ook
klassementswinnaar bij de dames hoofdklas. Op de tweede plaats Ilse Tuinenga met een
goede score van 49 punten. De derde plaats werd veroverd door Patrick van Dellen met 27
punten.

Trainer van de Berltsumer jeugd: Jan Volbeda, wist in zijn zelf geschreven en voorgedragen
gedicht de kern van het thema vriendschap juist te raken. Namens de Gemeente
Menameradiel sprak wethouder Lute Pen enkele woorden richting de sporters en richting de
zaal. Na het officiële gedeelte was er live muziek van de Berltsumer band TALLY HO.
Er was echter één puntje van kritiek op deze avond te bedenken: er waren bedroevend weinig
mensen op deze huldiging aanwezig. Naast de familie en de vrijwilligers van de revue en de
genodigden waren er maar enkele leden van de kaatsvereniging Berlikum of dorpsgenoten
aanwezig. Jammer, want winnen is uniek.
En iets wat uniek is, mogen we trots vieren met een feestje.
Meer foto’s zijn te vinden in de beeldbank van Berlikum.com.

Nieuwjaarsloop
Berlikum - Het nieuwe jaar sportief beginnen? Op zaterdag 4 januari 2014 organiseert
Loopgroep Berlikum samen met SC Berlikum de jaarlijks terugkerende SC Berlikum
Nieuwjaarsloop. Afstanden zijn: 2,5 km, 5 km, 7,5 km en 10 km. Inschrijven kan vanaf 14.30
uur. Voor meer informatie zie website SC Berlikum.

Duurzaam bouwen en energiezuinig leven!
UBW organiseert zaterdag 25 januari 2014 in het bedrijfspand van Saakje en Hotze Bakker
aan de Bitgumerdyk 34 Beurs duurzaam bouwen en energiezuinig leven.
Hebt u bouw of verbouw plannen?
Hebt u vragen over energiebesparing?
U kunt zaterdag 25 januari terecht bij UBW voor gratis adviezen terecht.
Ondernemers die expertise over dit onderwerp hebben staan geheel voor u klaar op deze beurs
en kunnen u adviseren op dit gebied.
De exacte invulling van deze dag komt in een volgende editie van de Bildtse Post te staan.
Noteer vast 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 UBW

Japero Berlikum maakt vuist tegen pesten!
Op zaterdag 28 december 2013, organiseert Japero Berlikum een Promo- avond.
Deze avond heeft als rode draad, het anti-pestprogramma met behulp van de grote kudde
eigen paarden van Japero.
Gedurende deze avond vertelt de ervaringsdeskundige van Japero hoe ze op dit idee kwam en
hoe ze dit programma heeft ontwikkeld. Er worden een aantal paarden in de binnenbak
losgelaten om vervolgens een stukje uit de workshop van het anti-pestbeleid aan u te kunnen
laten zien.
Het belangrijkste motto voor Manege Japero is, dat mens en dier respect voor elkaar hebben
en kunnen werken vanuit de ontspanning. Een klein meisje met haar grote paard zal u dit laten
zien, door middel van lichaamstaal en paardenlogica.
Iedereen over de hele wereld zou kunnen samenwerken, met behulp van deze communicatie.
Tijdens deze promo-avond krijgt u ook verschillende shows te zien door lessers van Japero,
zowel te paard als aangespannen.
Ook het barrelracen mag niet ontbreken en wordt voor u gedemonstreerd door een aantal

ruiters van Japero. Dit is een race om 3 tonnen, het paard en zijn ruiter moeten in een
razendsnelle tijd om de tonnen heen rijden in een bepaalde lijn.
Een lust voor het oog.
Heeft u nog wel een gedacht: Wat zou het
fijn zijn om weer eens paard te rijden…..
maar…het is al zolang geleden, ik durf
vast niet meer.
28 december is uw kans, Japero geeft
gratis minilesjes te paard voor jong en
oud.
Tijdens deze minilesjes wordt u de basis
van het western/Freestyle uitgelegd in Jip
en Janneke taal. Tijdens een van deze
shows is er een verrassingoptreden, deze
mag u niet missen.
De toegang is vrij.
Mocht u toch iets willen geven, dan staat er een roze spaarvarken in de saloon van Japero.
Namens Jeanet, het oudste paard van de manege, ze is 23 jaar, heel erg bedankt.
Zij zou graag haar oude dagen bij haar mede kuddegenoten blijven in plaats van naar een
pension te gaan voor oude paarden.
Voor haar wordt er geld ingezameld om dit te kunnen realiseren. Een geweldig initiatief.
Aanvang: 17:00 – 20:30
Japero Berlikum
Collecte Hersenstichting
Bijna iedereen krijgt in zijn leven wel te maken met een hersenaandoening of een
hersenbeschadiging, bijvoorbeeld een tia, beroerte, hersenbloeding, een hersentumor, of ten
gevolge van een ongeval. Dit kan bij onszelf zijn, of bij een familielid, kennis, vriend of
vriendin. We kunnen daarbij denken aan verlammingsverschijnselen al dan niet blijvend,
spraakuitval, karakterveranderingen en dergelijke, of werk wat niet meer uitgevoerd kan
worden. In veel gevallen heeft een dergelijke gebeurtenis een grote impact op het leven van
de patiënt, maar veelal ook op dat van de mensen eromheen. Op het gebied van
hersenaandoeningen is medisch gezien nog veel onbekend en worden er vele onderzoeken
gedaan. Hier is nog steeds heel veel geld voor nodig!
De Hersenstichting steunt deze onderzoeken naast andere steun op dit gebied, onder andere
wordt één keer per jaar een landelijke collecte gehouden. Dit jaar hebben ruim 15.000
collectanten hun best gedaan zoveel mogelijk geld in te zamelen met een prachtig resultaat,
maar het is nog steeds niet genoeg! Komende collecte, 27 januari t/m 1 februari 2014, hopen
we met nog meer collectanten op pad te gaan. Doet u mee?
Wilt u wat terug doen voor dat familielid, die kennis, vriend of vriendin welke getroffen is
door een hersenaandoening, en waar al het mogelijke is gedaan zijn of haar verdere leven zo
dragelijk mogelijk te maken, of gewoon uit sympathie voor het beoogde doel, meldt u dan aan
als collectant.
U kunt dit doen, door u aan te melden bij regiovertegenwoordiger Akke Hornstra,

tel. 06 – 13 77 84 91 of per mail ahornstra@hersenstichting.nl Voor meer informatie kun u
kijken op www.hersenstichting.nl
Aarzel niet, U steunt hiermee een goede zaak, en het kost u relatief weinig tijd.
VRIJWILLIGERSCENTRALE MIDDELSEE
Kledingactie door bewoners Talant vóór bewoners asielzoekerscentrum
In november heeft Vrijwilligerscentrale Middelsee een unieke actie georganiseerd waarbij
Talant in Stiens en het asielzoekerscentrum in Sint Annaparochie betrokken waren.
De actie begon met een bezoek van bewoners van Talant aan het asielzoekerscentrum. De
bewoners van Talant kregen uitleg over hoe het is om in een asielzoekerscentrum te wonen.
Verder kregen ze een rondleiding en mochten ze een caravan waar asielzoekers in wonen van
binnen bekijken. De bezoekers waren onder de indruk en vonden dat ze het bij Talant goed
getroffen hebben wat betreft hun woonomstandigheden.
In de dagen daarna werden de kledingkasten bij Talant opgeruimd. Alle overtollige kleding
werd ingezameld en vervoerd naar het asielzoekerscentrum.
Op dinsdag 12 november was er een grote kledingbeurs in het asielzoekerscentrum waar heel
veel asielzoekers van een nieuwe outfit werden voorzien. Zo'n 1000 kledingstukken, knuffels
en speelgoed wisselden van eigenaar. Die middag hebben we met z'n allen een heleboel
mensen blij gemaakt. Hartelijk dank aan iedereen die heeft meegeholpen om deze middag tot
een succes te maken!
Ferwert, november 2013
Lijkt het u ook leuk om op vrijwillige basis iets te betekenen voor een ander die dat zelf niet
(meer) kan? Meld u dan aan als vrijwilliger bij Vrijwilligerscentrale Middelsee via 0518462363 of per e-mail vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl.

