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Beste leden, 
De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 14 december om 14 uur in Talma Hiem. 
Esther de Jong bespeelt het orgel en zal ook enkele liedjes voor ons zingen. 
De kerststukjes op de tafel zijn te koop en kunnen na afloop betaald en meegenomen 
worden. 
 

Woensdag 7 december Fries Museum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met 42 personen gaan we met de Museum Plus Bus naar Leeuwarden. De bus staat om half 
10 in de buurt van supermarkt PLUS en het vertrek is om 10 uur. Zie verder de Nijsbrief 
van november. We hopen op een hele mooie, gezellige dag met z’n allen. 
 

Nieuwe leden: 
Fetsje Vallinga-Koornstra. Van harte welkom. 
 

Overleden: 
Andries Roskam is overleden. Wij wensen Ali en verdere familie heel veel sterkte om dit 
verlies te verwerken. 
 

Contributie:  
Het contributiejaar loopt van januari t/m december 2023. 
Het bedrag graag overmaken vóór 1 februari op bankrekening  

              NL43 RABO 0305 2672 05  
t.n.v. penningmeester PCOB, Balk e.o. 
Voor echtparen is dat € 50 en voor alleenstaande, -gaanden € 30.   
Het is al jaren hetzelfde bedrag. 
Degenen die het bedrag al hebben overgemaakt eind 2022 hoeven dit niet opnieuw te 
doen. Ook de leden niet die dit bedrag via de incasso laten afschrijven. 
 

Verslag bijeenkomst 16 novimber 
Verslag van de vergadering. 
Om 14.00 uur werden de aanwezigen welkom geheten door de voorzitter. Begonnen werd 
met het zingen van Lied 444 vers 1 en 3, waarna gebed volgde. De lezing was uit Exodus 3: 
7 tot 14 (verhaal over Mozes) en enkele woorden daarover. We zongen Lied 293 vers 1 en 
2. Beide keren met organist Albert Berghuis achter het orgel.  
Mededelingen: 
Met de Museum Plus Bus op woensdag 7 december naar Leeuwarden gaan 38 mensen 
mee! Graag wat koffieschenkers erbij. Melden bij Hilda de Vries. De volgende vergadering 
is op 14 december. Nieuws over Fryske Marren Vitaal: Deze club gaat wel door, maar in 



afgeslankte vorm (bv. 3 mensen) Het krijgt ook een andere naam: ‘Seniorenraad Fryske 
Marren Vitaal’. Keukentafelgesprekken blijven. Er gaat een brief naar de gemeente over 
verkeersveiligheid van de stoepen. De tegels liggen niet vlak. PAUZE. 
Mw. Tine Glas ging het woord voeren over de Meldkamer, die sinds 12 jaar gevestigd is in 
Drachten. In ’t zelfde gebouw is ook een opleiding voor Politie en administratie gevestigd. 
Hoe komt het bij u wanneer 112 gebeld wordt en hoe kunt u geholpen worden? We zagen 
foto’s en een film! Links Brandweer(3), rechts Politie(15) en 
in ’t midden de Zorgambulance(7). Tine Glas heeft 8 schermen tot haar beschikking. Er is 
een Calamiteiten Coördinator. 
Wanneer men achter ’t scherm zit, kunnen een hometrainer en een skippybal voor de 
nodige afleiding zorgen. 
Wanneer men 112 belt komt dit binnen in Driebergen (waar centralisten zitten) voor Politie, 
Brandweer, Ambulance. Dan doorgeven wat gewenst is. Vervolgens aan de meldkamer 
doorgeven: plaats, betreft noodgeval, bv. BALK (alle Objecten). Wat is Uw telefoonnummer, 
Zeg precies, wat gebeurd is, blijf bij degene die gevallen is. Hoe oud is hij/zij? Is hij/zij 
wakker?  
Protocol 17 is vallen, bloed, hart, brand, diabetes, verlamming, ademnood, geweld. Oorzaak 
val?? Verwondingen?? Pijn aan heup! Is hij/zij wakker? Het wordt een A2. Ambulance 
komt voorrijden zonder toeters en bellen. 
Moet er gereanimeerd worden??  Wanneer er geen adem is 600 x = 6 minuten. 2de Pauze. 
Enkele vragen: Kunt u ook in het Fries antwoorden? Ja, dat kan. Anders in het Nederlands. 
Er is iemand in het bos gevallen. Hoe lost u dat op? Dan wordt er een traumahelikopter uit 
Eelde ingeschakeld! Komt bv. bloed uit neus/oor en ademt diegene nog wel, dan worden 2 
ambulances gestuurd. Patiënt gaat of naar U.M.C.G. of Isala Ziekenhuis in Zwolle. 
Een arts en verpleegkundige gaan mee in de ambulance, tot aan ‘t ziekenhuis, ook de poli-
tie gaat mee. 
Iemand is erg ziek op Terschelling!! Dan gaat de patiënt met de snelboot naar Harlingen 
waar medisch personeel aanwezig is. Ook staat daar dan een busje klaar, dat uit Eelde 
gekomen is, om de patiënt naar ’t  ziekenhuis te vervoeren. 
Nog een filmpje gezien over protocol + vragen. Is er een ‘live’ bevalling?? (Men kan niet 
op tijd in het ziekenhuis zijn) Dan luisteren naar de centralist!!! Hoeveel weken? Kunt u al 
delen van de baby zien??? Etc.. En ’t komt allemaal GOED!! 
Is er een landelijke storing, ga dan naar de Brandweer! U wordt dan verder geholpen. 
De voorzitter bedankte Mw. Tine Glas voor de mooie en humorvolle uitleg.  
Tot slot werd nog een gedicht gelezen van Greet Brokelhof, getiteld : ‘GOED NIEUWS’.  

                                                                                                 Verslag : Anne van der Berg 

December kan een maand zijn met mooie momenten en verrassingen. Een pakje van Sinter-
klaas of een mooi cadeau of samen zijn in de Kerstdagen. Je kan ook zelf blij worden, als je 
iemand een plezier kunt doen of kunt verrassen. Een geschenk kan de band van liefde of 
vriendschap bevestigen.  
Ook God geeft ons z’n geschenk: Zijn Woord. Daar kunnen we het hele nieuwe jaar mee 
verder. Het wijst ons de weg en het kan ons hoop en moed geven. Zoals in het lied: 

Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in Zijn Woord. 
Heb moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt ge voort. 

Hiermee wensen we u als bestuur gezegende Kerstdagen en een goed nieuw jaar, 
 

Met een hartelijke groet namens het bestuur,  
Yde Jan van de Lageweg en Yvonne Slik 


