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Lotte (6 jaar): Heit nu jij leraar bent, wanneer doen we dan 
het schoolreisje?

Hoi, juf Claudia, ik heef bij papa geslapen.
Nee Nienke (4 jaar), ik héb bij papa geslapen.
Oh, maar ik heef jou helemaal niet gezien.

Bas (4 jaar) kijkt naar de persconferentie van Rutte en drukt 
zijn oor tegen het beeldscherm. 
Bas wat doe je?
Mem, ik kan die mevrouw echt niet verstaan hoor.

OPROP: Hawwe jo ek in leuke útspraak fan jo bern, 
jo pake-/beppesizzer as miskien fan jo buorjonkje? 
Stjoer it ús ta! krant@berlikum.com l

Alle drie zijn al vanaf hun jeugd 
betrokken bij toneel; eerst het 
jeugdtoneel en daarna doorge-
stroomd naar het volwassenen-
toneel. 
Naast ‘Elts Syn Rol’ speelde Jisse 
mee bij het toneel van Wier waar 
hij meedeed in ‘Oppasse’ en 
Brecht heeft eerder meegespeeld 
in het iepenloftspul ‘Bauck’. Jisse 
is ooit gevraagd om mee te doen 
aan een stuk en vond dat zo leuk 
dat hij daarmee is doorgegaan. 
Het leek Brecht gewoon leuk om 
eens mee te doen maar vond het 
wel spannend. Door ermee door 
te gaan, heeft ze meer durf ge-
kregen om voor grote groepen 
te staan. Ymke kwam altijd bij 
haar broer en zus kijken en werd 
daardoor ook met het toneel-vi-
rus besmet. 
Wat zij alle drie zo leuk vinden 
aan het toneelspelen is het in 
de huid van iemand anders krui-
pen: niet jezelf zijn, maar je in 
iemand anders verplaatsen en 
gewoon iemand anders kunnen 
én durven zijn. Elk jaar is er een 

ander stuk 
en dus elk 
jaar speel 
je weer een 
andere rol. 
Aan het 
begin van 
het seizoen 
krijg je een 
rol toegewe-
zen en lang-
zaam maar 
zeker groei 
je in die rol 
en maak 
je daarvan 
jouw eigen personage. 
Nooit eerder speelden zij met z’n 
drieën in één toneelstuk. Brecht 
speelde eerder afzonderlijk zo-
wel met Jisse als met Ymke. De 
laatste twee speelden nog niet 
eerder samen. Alle drie vonden 
het erg leuk om in één stuk te 
spelen, maar tijdens het spelen, 
zijn ze zich er niet van bewust 
dat ze met broer en zus op de 
planken stonden. Het kan zelfs 
een voordeel zijn, want zo kon-

den zij elkaar mooi helpen bij de 
voorbereiding en het leren van 
de teksten. Omdat ze goed met 
elkaar kunnen opschieten, gaf 
dit verder geen onderlinge span-
ningen. Op de vraag wat hun ou-
ders ervan vonden, antwoordden 
zij alle drie hetzelfde: Grutsk!
Omdat ze toneelspelen een erg 
leuke hobby vinden, is de kans 
groot dat we hen weer eens ge-
zamenlijk op het podium zullen 
zien staan l

Drie Kempers in één toneelstuk 
Nog vlak voor de Corona-crisis konden wij genieten van het toneelstuk ‘Sake en it suertsjefebryk’, 
opgevoerd door een combinatie van het jeugd- en volwassenen toneel van ‘Elts Syn Rol’. Opmerke-
lijk hierbij was dat hierin drie kinderen uit één gezin meespeelden: Jisse (22), Brecht (20) en Ymke 
(16) Kemper. Wij vroegen hen hoe het is om met z’n drieën in één toneelstuk te spelen. 

Huisartspraktijk
R.A.Comello te BERLIKUM

Praktijk en Apotheek GESLOTEN
van Maandag 27 april t/m Vrijdag 1 mei

ONDER VOORBEHOUD i.v.m. CORONA

Waarneming: 
Huisartsenpraktijk BEETGUMERMOLEN

058 - 2531281

Denkt u om de herhalingsmedicijnen, dit kan tot do. 23 april, 10 uur.

Het is begin maart, het nieuws 
staat al dagen in het teken van 
het Coronavirus. En het korps 
leeft maar voor één ding. Deel-
name aan het concours van 14 
maart 2020. Al maanden zijn 
we aan het oefenen en we voe-
len het allemaal: we zijn er he-
lemaal klaar voor. En dan komt 
donderdag 12 maart het bericht 
van het de Friese Muziekbond 
dat het concours niet door kan 

gaan. Een reuze teleurstelling 
voor alle leden en dirigent Gatse 
Hylkema. We zijn enkele dagen 
stil en verslagen. En ook de we-
kelijkse repetitie komt te verval-
len. Even helemaal geen muziek 
maar ook niet de sociale contac-
ten die we erg waarderen. Dan 
komt Lisanne Terpstra met een 
goed idee. Ze doet een voorstel 
om even muziek te gaan maken 
op het plein van Berlinga State. 

Even een vro-
lijke noot in 
deze moei-
lijke tijden. 
Vele leden 
gaven gehoor 
aan de oproep 
en veilig op 
a n d e r h a l v e 
meter afstand 
brachten we 
een paar vro-
lijke marsjes 
ten gehore. 
Fijn voor de 
bewoners van 
Berlinga State 
maar ook voor 
ons als muzi-
kanten. 

Op dit moment zijn we bezig 
met onze volgende uitdaging. 
We oefenen thuis allemaal 
hetzelfde muziekstuk, maken 
hiervan een filmpje. Dus onze 
WhatsApp maakt overuren met 
leuke filmpjes. Deze filmpjes 
worden samengevoegd tot één 
opname. Ben benieuwd wat het 
resultaat zal zijn. De drumband 
staat op dit moment ook letter-
lijk stil. Het seizoen van straat-
optredens start altijd rond deze 
periode. En al deze evenementen 
komen te vervallen. Ze hadden 
tijdens Koningsdag het nieuwe 
uniform willen showen. Alleen 
het ophalen van het oud-papier 
gaat met aangepaste regels wel 
door. En dankzij de inzet van 
de buurtverenigingen stond het 
papier op 1 centraal punt per 
straat. Daardoor konden we het 
papier toch vlot ophalen. Enorm 
bedankt Berltsum! Helpt u ons de 
volgende keer weer? We hopen 
dat we allemaal, u ook, gezond 
door deze moeilijke periode 
heen komen. En dan zal er mu-
ziek klinken! Wij staan al in de 
startblokken!! l

Muzykferiening OpMaat Berltsum

Samar in Momint...

 Pas goed op inoar

OpMaat staat al in de startblokken!



Online juf zijn is 
een uitdagende klus
Al vele jaren ben ik werkzaam in het basisonderwijs. Het is 
een prachtig beroep waar ik met liefde kinderen kan hel-
pen op een creatieve manier. Het is een vakgebied wat in 
ontwikkeling is. Maar deze ontwikkelingen gaan doordacht 
en langzaam. Behalve in deze tijd. Toen we 15 maart kre-
gen te horen dat de scholen voor drie weken dicht zouden 
gaan kwam onderwijsland in een stroomversnelling.

In twee dagen werd er besloten hoe we het thuisonderwijs 
invulling gingen geven. Bij ons op school, Waadwizer te 
Tzummarum, werd besloten om in te zetten op herhalen 
van al eerder aangeboden lesstof, IPad van school uit te 
lenen aan thuis, Microsoft Teams te activeren voor beeld-
bellen en chatten met de kinderen. En een pakketje werk-
boekjes voor rekenen, spelling en begrijpend lezen. Dus 
woensdag 18 maart werden de materialen door een ouder 
van school gehaald en ging het thuiswerken van start. Een 
hele ommekeer. Van afstand leerlingen begeleiden, ouders 
helpen en vooral zorgen dat de kinderen het thuisonder-
wijs als serieuze zaak gaan zien, Want wees eerlijk, als het 
zonnetje op de ramen schijnt voelt thuis zijn voor kinderen 
als vakantie.

Ondertussen is het thuiswerken al verlengt tot de meiva-
kantie. En besluiten we om ook nieuwe lesstof aan te bie-
den. Mijn huiskamer is omgetoverd tot filmstudio. Ik maak 
instructiefilmpjes, plaats die verborgen op You Tube en 
deel deze filmpjes in Teams en social schools. Ik geef les 
via beeldbellen, en beantwoord vragen van ouders en leer-
lingen. Allemaal werkzaamheden waar ik mijn skills nog 
voor moest ontwikkelen. Deze ontwikkeling ging in turbo 
snelheid. Zo zie je maar, in tijden van nood is een mens tot 
veel in staat. 

Mijn dagen vliegen voorbij en ik heb tijd te kort om alles 
te doen wat ik wil. Maar ik geniet ook van deze manier van 
werken. Ik geniet van de successen die ik ervaar. 
En van het contact met de leerlingen en ouders. De drie-
hoek leerling, ouders, leerkracht is zeker nu erg belangrijk.

Thuiswerken gaat alleen lukken als die samenwerking goed 
gaat. We moeten elkaar ondersteunen. Ik heb grote waar-
dering voor ouders. Die moeten in de meeste gevallen het 
thuiswerken van hun kinderen combineren met hun eigen 
werk. Ze moeten ook een nieuw ritme in de dag ontwik-
kelen. Hun kinderen motiveren en uitleg geven over de 
lesstof. Dat is een bijzondere situatie. Dus dan is een goed 
contact en elkaar helpen erg belangrijk. 

En heb vertrouwen in het kind, een kind leert altijd en 
overal. Ook thuis. Misschien niet datgene wat op de week-
taak staat omdat dat even niet lukt. Omdat het kind thuis 
niet tot leren komt. Maar ik ben ervan overtuigd dat ook zij 
vaardigheden ontwikkelen. 

Hoe pakken we na de meivakantie de draad op school weer 
op? Wat mij betreft kritisch, creatief, efficiënt en positief. 
Dan is er veel mogelijk l

Jeanet Terpstra Hylkema, Berltsum
Leerkracht groep 4 

Waadwizer Tzummarum
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Thuisonderwijs op OBS Lyts Libben
Op 16 maart stonden wij als team opeens voor de grote uitdaging om thuisonderwijs te organise-
ren met als doel het onderwijs aan alle kinderen van onze school te continueren.

Dit vroeg om focus, creatief den-
ken en samenwerken. Een mooi 
proces dat ertoe heeft geleid 
dat wij nu (bijna) dagelijks con-
tact met onze kinderen hebben 
via Microsoft Teams. Dat is heel 
leuk omdat we elkaar dan kun-
nen zien en spreken. Want, we 
missen elkaar en het naar school 

gaan heel erg.
De leerkrachten geven les via 
Teams en zetten daarnaast Snap-
pet en andere digitale lespro-
gramma’s in die al in ons onder-
wijs verweven zijn. Alle kinderen 
hebben werkpakketjes waar ze 
iedere dag aan werken.
Wat zijn we blij dat we ons on-

derwijs al zo professioneel heb-
ben ingericht zodat we deze stap
zo snel en goed konden maken. 
En wat zijn we trots op onze kin-
deren en op onze ouders!
Samen maken we van het thuis-
onderwijs op OBS Lyts LIBBEN 
een succes! l

Janneke Grijpma

Uitdelen werkpakketten  

Kersehof 14

9041 GC Berltsum

     germsgrien

germsgrien.nl

F O A R  M O A I  T Ú N W U R K

06-2693 4267

Beko WTV7732XWO
Nu voor €299,- met 2 jaar garantie

Berltsum 
www.wytguod.nl 

pieter@wytguod.nl
06 16 09 62 96

OP=OP It Achtepaed 7
9041 EE BERLTSUM

06 2036 5470
hisse@brouwergevelrenovatie.nl

CBS De Fûgelsang in coronatijd
Groot was de schrik toen de school dicht moest. Leerkrachten zijn meteen aan de slag gegaan om 
voor elk kind werk te regelen want de grootste zorg is natuurlijk om het onderwijs zo goed moge-
lijk te continueren. En met trots kan verteld worden dat dit goed opgepakt is. 

Er wordt nu van een afstandje 
les gegeven via Microsoft teams, 
juffen fietsen door het dorp om 
werk uit te delen, of lessen via 
Padlets of MOO. Is een schrift 
vol, dan wordt er een nieuwe 
uitgedeeld, leerlingen worden 
gebeld, gemaild of via face time 
worden gesprekken gehouden. 
Is een leerling jarig dan wordt 

door allerlei kinderen leuke te-
keningen gemaakt en vanuit 
school wordt een verjaardags-
kaart gestuurd. De berenpuzzel-
tocht is opgezet en iedereen doet 
wat er gedaan moet worden. 
Voor de kleuters wordt op onder-
bouwd online dagelijks nieuwe 
opdrachtjes gezet. Leuke activi-
teiten zoals het meten van een 
meter en kleuren mengen. Het 
is stil op school zonder de kin-
deren, het team heeft dit op de 
raam van de school geplakt. Het 
is een bizarre tijd. Voor groep 8 
is het ook heel bijzonder, vele ac-
tiviteiten zoals het verkeersexa-
men, de eindtoets, oefenen voor 
de musical, het pelgrimeren enz. 

gaan niet door. Heel jammer!
Het beweegteam zet elke week 
een nieuwe sportieve uitdaging 
op hun site en zo is iedereen be-
zig om het beste eruit te halen.
We zijn super trots op de ouders 
die er zomaar allerlei taken bij 
hebben gekregen. We begrijpen 
dat dit soms een uitdaging kan 
zijn. Ook zijn we super trots 
op alle kinderen die nu ineens 
thuisonderwijs krijgen en zich 
moeten aanpassen. Hopelijk is 
het na de meivakantie klaar en 
kunnen we over gaan tot het 
laatste stukje voor de zomerva-
kantie en dit schooljaar nog fijn 
met elkaar afsluiten l 

Jeanette SlagerWie is er jarig



Foar inoar mei inoar
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COLOMN

Van frustreren naar accepteren. 
Als je een aantal mensen vraagt vier woorden op te schrijven 
denkend aan het woord tulp, dan zullen er overeenkomsten 
zijn, maar vooral veel verschillen. Zouden we het beeld in de 
hoofden zichtbaar kunnen maken, dan zou geen beeld gelijk 
zijn. Waar de ene denkt aan één gele tulp, denkt de ander aan 
een veld vol mooie kleuren.
Zo is het ook met de beleving van het coronavirus, iedereen 
beleeft het op zijn/haar eigen manier. De vier basisemoties, 
boos, blij, bang, bedroefd, zijn zichtbaarder dan ooit. Boos-
heid is er omdat de regering niet genoeg lijkt te doen of om-
dat jongeren op hun eigen wijze omgaan met de situatie en 
nog altijd feestjes organiseren.
Blijdschap is er ook, omdat gewone dingen weer belangrijk 
worden. De saamhorigheid, de herstellende natuur en de 
schone lucht. De tijd die met het gezin kan worden doorge-
bracht. Er ontstaat dankbaarheid voor de mensen die hard 
werken voor ons allemaal.
Het gevoel van angst wordt in deze tijd door velen ervaren, 
door de beelden die we zien, de angst om ziek te worden en 
kwijt te raken wat ons lief is, familie, vrienden, angst voor 
eenzaamheid. Vrees voor onze baan of ons bedrijf. Alles lijkt 
opeens zo onzeker. Er is angst voor de toekomst, angst voor 
de dood.
Verdriet, in besloten kring wordt afscheid van dierbaren 
genomen, geen arm om de schouder, geen knuffel of hand 
vasthouden. Geliefden die gescheiden worden omdat één van 
beiden in een verzorgingshuis is opgenomen. Verdriet omdat 
alles wat je in jaren hebt opgebouwd in een paar weken tijd 
wordt weggevaagd.
“Het is een rare tijd” hoor ik mijzelf regelmatig zeggen. En 
waar nog altijd een keuze is hoe om te gaan met deze rare 
tijd, doet het vooral een beroep op het acceptatievermogen. 
Accepteren dat het is wat het is. We weten dat acceptatie rust 
en ruimte geeft in je hoofd. Misschien is er nu tijd en ruimte 
om niet-geaccepteerde situaties in jouw leven eens opnieuw 
tegen het licht te houden. Is er ook een andere manier is om 
ernaar te kijken? En hoe ziet dat eruit? Van frustreren naar 
accepteren. 
Het is wat het is. En zo is het l

Bern mei in ferhaal: Milou
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord 
aan Milou. In het onderstaande verhaal 
vertelt Milou iets over zichzelf. Wij horen 
iets over haar hobby’s, school en hoe ze 
het vindt om in Berltsum te wonen. Veel 
leesplezier met haar verhaal.

Wie ben je en waar woon je? Ik ben Milou 
en ben 9 jaar oud. Wij wonen in Berlikum. 
Daar woon ik samen met mijn vogel Blue, 
papa, mama en mijn zusje Jasmijn.

Wat zijn je hobby’s? Mijn hobby’s zijn knutselen en sporten.
Wat is het leukste wat je hebt meegemaakt? Het allerleukste tot 
nu toe vond ik onze vakantie naar België. We konden bijna elke dag 
zwemmen.
Wat vindt je van school? Naar school gaan vind ik leuk. Het leukste 
op school vind ik lezen en spelling.
Wat wil je later worden? Later wil ik heel goed kunnen paardrijden.
Wat is het spannendste wat je hebt meegemaakt?
Wat ik erg spannend vond voor de eerste keer in een spookhuis.
Wat vind je mooi aan Berltsum?
Het mooiste aan Berlikum vind ik het Hemmemapark omdat er veel 
vogels en insecten zijn l

Misschien tot ziens in Berlikum! Liefs Milou

WYTGUOD slaat zijn vleugels uit!
Ondernemen tijdens de coronacrisis is een hele uitdaging, maar gelukkig lukt het ons met crea-
tieve en inventieve oplossingen tot dusver nog goed. We hadden al stappen in een nieuwe richting 
gezet en hebben nog altijd het vertrouwen om vooruit te kijken….Omdat het juist in deze tijd ook 
wel eens leuk is om goed nieuws te brengen, doen we dat vandaag! We openen een tweede winkel! 
Help jij ons met vullen? 

Al weken zit je thuis. De muren 
komen op je af en je zou bijna 
denken dat je last hebt van nes-
teldrang (in het kwadraat). Je 
hebt het op je heupen. En jij niet 
alleen: de rij bij de grofvuilstort-
plaats was nog nooit zo lang. 

De zolder, de kledingkasten, 
keukenlades: niets is veilig voor 
jouw opruimwoede. Elk hoekje 
van het huis heb je de afgelopen 
weken uitgemest. In het kader 
van duurzaamheid was je van 
plan om alle bruikbare spullen 
op de vrijmarkt op koningsdag 
te verkopen, maar dat plan gaat 
niet door…

Wil je toch van al je bruikbare 
spullen af? Gun jij die spullen 
een tweede leven? Lever ze bij 
ons in! Wij zijn druk bezig met 
een nieuwe, met een tweede 
winkel. Maar om die winkel te 
vullen, hebben we (héél) veel 
spullen nodig. 
What’s in it for me? Natúúrlijk 
zijn we je heel dankbaar, dus om 
dat te laten zien verloten we on-
der alle mensen die spullen bij 
ons inleveren een gloednieuwe 7 
kilo Beko wasmachine (!) en drie 
cadeaubonnen ter waarde van  
€ 15,00. De cadeaubonnen kun 
je inleveren bij onze nieuwe win-
kel en bij Wytguod. 

Of je nu woonaccessoires, kle-
ding of een tas vol puzzels 
hebt: alles is welkom. Inleveren 
kan (contactloos) bij Wytguod 
(Heslingastr. 47) in Berltsum of 
Nochris (De Stapel 21) in Me-
naam. App na het inleveren je 
naam, mailadres en telefoon-
nummer naar 06-55700819, dan 
stoppen wij je gegevens in een 
grote doos. Inleveren kan vanaf 
vandaag tot 31 mei. Op 1 juni 
trekken we vier gelukkige win-
naars! l

#bizarretijd #vooruitkijken 
#plannenmaken #pasgoedop-
jezelf

Coronacrisis in de 
fysiotherapiepraktijk
Het is donderdagmiddag 12 maart, we zijn met het team in Amers-
foort voor een cursus shockwave therapie. Tijdens de cursus sijpe-
len er via de appberichtjes door dat ook Nederland veel strengere 
maatregelen neemt in de bestrijding van het coronavirus.

Als om 17.00 uur Ellen mij belt met de vraag, of FIT OP FREED nog 
wel door kan gaan, dan weet je, het is ernst. Ook wij zitten nu mid-
den in de crisis, en de vraag is, hoe dit ook onze praktijk gaat raken. 
We besluiten direct FIT OP FREED af te gelasten, want we hebben te 
maken met een 'risicogroep'.
De volgende dag, vrijdag de dertiende, merken wij in de praktijk nog 
niets van de crisis. Alles lijkt zijn gangetje te gaan, alle patiënten ko-
men in behandeling, en ook alle fitnessers komen gewoon sporten.
Op zondagmiddag komen de ministers, samen met deskundigen, in 
spoedberaad bijeen. Er komt een extra persconferentie om 17.30 uur. 
Collega's fysiotherapie in Friesland beginnen nu ook zenuwachtig te 
worden. Als secretaris van de Friese coöperatie voor fysiotherapeuten 
(FCF), en als lid van Fys'Optima Friesland (FOF), zit ik in twee app 
groepen. Beide staan roodgloeiend. Wat gaat er gebeuren en mogen 
wij nog wel behandelen?

Nieuwsgierig naar het verdere verslag van Jelle Eijzenga? Kijk op onze 
website Berlikum.com l

Uitstel project 
Natuerlik 
Ferskaat Berltsum
Een project om meer bomen, 
struiken en bloemenweiden te 
realiseren voor (wilde)bijen en 
vogels.

De 40 bomen waren reeds be-
steld en ingekuild en wij zouden 
14 maart los met de eerste pro-
jectonderdelen: nieuwe aanplant 
in Hemmemapark en herstel van 
de laanbeplanting langs de Kwe-
kerijleane. Het plan is in twee 
inforondes met de buurt bespro-
ken. 
In het kader van NL Doet hadden 
zich 15 vrijwilligers aangemeld. 
En toen kwam het bericht dat 
wij, vanwege de coronacrisis, 
geen gezamenlijke activiteiten 
meer mochten organiseren. 
Eerst nog wat lacherig, wat kan 
ons nu gebeuren, maar het werd 
steeds serieuzer. Dus besloten 
wij tot uitstel na 1 april. Al gauw 
werd ons duidelijk dat planten 
na 1 april ook niet haalbaar was 
en dat het planten en zaaien op 
zijn vroegst in het najaar van 
2020 kan plaatsvinden. In tussen 
hebben wij verlenging van de 
opleveringstermijn aangevraagd 
bij de subsidieverstrekkers. Het 
deed ons goed dat de gemeente 
Waadhoeke per omgaande aan-
gaf, dat dit geen probleem is. 
Wij werken intussen verder aan 
de uitwerking van de negen plan-
onderdelen en proberen de com-
municatie zoveel mogelijk via 
mails te laten verlopen.
In september 2020 bekijken wij 
of wij weer los kunnen. 
Wij hopen dat wij elkaar dan 
weer in goede gezondheid mo-
gen ontmoeten en dat Berltsum 
een bloeiende toekomst tege-
moet gaat l

De werkgroep Natuerlik Ferskaat
Wijbrand de Graaf, Matthé van 

Hout, Henk Muller, Tjip Terpstra, 
Bauke Wiersma, Jouke Ynema
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Bitgumerdyk 30b    
9041CE Berltsum 

    info@born-graaf.nl 
    www.born-graaf.nl
    T 0518-461800

Werken in 
de cloud? 
Online boekhouden 
tegen een vaste 
lage prijs.

Bitgumerdyk 30b    
9041CE Berltsum 

    info@born-graaf.nl 
    www.born-graaf.nl
    T 0518-461800

Werken in 
de cloud? 
Online boekhouden 
tegen een vaste 
lage prijs.

06 31 21 41 11 
h.moerings@podozorg.nl
www.podozorg-berlikum.nl 

Voetonderzoek
Loopanalyse
Steunzolen

Prômmehof 3  | 9041 GH  Berlikum
Frisiastate 23a | 9062 GX  OentsjerkHout foar Hûs en Hiem

Tuinhout, bouwhout, plaatmateriaal, ramen, deuren, kozijnen, 
trappen, meubels, vloeren, lijstwerk, scheepsbetimmering.

Sjoch ek op www.willieshout.com
Willie’s Hout, Jetskereed 2, 9041 VJ Berltsum,

Telefoon 0518-46 23 57

■ VOEG- EN METSELWERK 
■ STRALEN ■ BETONRENOVATIE 
■ IMPREGNEREN ■ INJECTEREN 

■ KELDERAFDICHTING

Berltsum • 0518-41 92 95
www.siegersmagevelrenovatie.nl

     Het Groene Kruis bezorgt tulpen  
huis-aan-huis in Berltsum en Wier 

‘Het bestuur Groene Kruis bedankt alle vrijwilligers die de tulpen bezorgd hebben’

Alle inwoners uit Berltsum 
en Wier ontvingen van Ver-
eniging Het Groene Kruis een 
bosje tulpen. Op het kaartje 
stond de tekst “In deze bijzon-
dere tijd een bosje tulpen van 
Het Groene Kruis Berlikum-
Wier e.o.”. 
Middels dit gebaar steekt Het 
Groene Kruis alle inwoners een 
hart onder de riem tijdens het 
coronavirus dat iedereen raakt. 
Ook voor de tulpenkwekerij uit 
Pietersbierum die de tulpen in 
deze crisistijd niet kwijt kon, was 
de actie vanuit Het Groene Kruis 
een passend gebaar. Er kwamen 
veel positieve reacties van bewo-
ners vanuit beide dorpen. Het 
bestuur bedankt alle bezorgers 
die de 1200 tulpen huis-aan-huis 
spontaan rondbrachten op 2 en 3 
april 2020 l

En toen was het 
stil op De Koekoek
Tekst: Roelof Zwart (Communicatie/PR SC Berlikum)

Wie op een willekeurige doordeweekse dag of in het 
weekend de voetbalvelden op De Koekoek passeert, zal 
zien dat hier altijd wat te beleven is. 

Van maandag tot en met vrijdag wordt er getraind en op 
zaterdag zijn er vele wedstrijden. Daarnaast wordt er in de 
bestuurskamer vergaderd door bestuur en diverse commis-
sies en in de kantine gefeest, gelachen en geouwehoerd door 
leden en supporters onder het genot van een drankje. En wat 
te denken van de vrijwilligers van de ‘Freedtemoarnploech’, 
die ervoor zorgen dat De Koekoek er elke zaterdag weer pico-
bello bij ligt. En de kinderen die op zondag een balletje trap-
pen op het kunstgras. Met andere woorden: bij SC Berlikum 
is geen dag saai.
Totdat halverwege maart het coronavirus zorgde voor een 
abrupt einde van al deze activiteiten. Opeens is De Koekoek 
noodgedwongen een oase van rust waar je een speld kunt ho-
ren vallen. En dat is voor degenen die iedere week het com-
plex bezochten om wat voor reden dan ook best even wen-
nen en iets om toch wel een beetje sip van te worden. Door 
middel van het voetbal is De Koekoek door de jaren heen 
namelijk één van de grootste ontmoetingsplekken van ons 
dorp geworden. Een plek waar vriendschappen zijn geboren 
en worden onderhouden en waar voor iedereen tot voor kort 
de deuren altijd open stonden. 
Met de kennis van vandaag (dinsdag 24 maart) is het hoogst 
onwaarschijnlijk dat het voetbalseizoen 2019-2020 wordt 
uitgespeeld. Sterker nog, de hekken en de kantine op De 
Koekoek zullen nog wel een tijdje gesloten blijven. Waar we 
echter allemaal moed uit kunnen putten, is het motto van 
SC Berlikum dat luidt: ‘Samen Maakt Sterk’. Een motto dat 
misschien wel toepasselijker dan ooit is in deze tijden van 
onzekerheid. Niet alleen, maar samen zullen we deze crisis 
te lijf moeten gaan. Met z’n allen als één, net zoals zaterdags 
op het voetbalveld. Pas daarbij goed op elkaar mensen. Het 
moment dat alles weer normaal zal zijn en de stilte zal wor-
den doorbroken komt met de dag dichterbij l 
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Karantêne kat
De lêste wiken is der in prot-
te feroare. Dêr wêr we earst 
miskien wol tochten dat it 
oan Nederlân foarby gean 
soe, ûntkamen wy der net 
oan. We sitte mei syn alles yn 
karantêne. Net te grutte groe-
pen, gjin feestjes, gjin knuf-
fels en tuten, thús wurkje, 
swaaie efter ruten, sporte yn de eftertún en allinne boads-
kippen dwaan. Wisten jimme wol dat bisten ek besmet 
reitsje kinne. Elkenien pakt my wol gau ris even foar in 
kroep as in aai. Ik miuw sa foel as ik kin om dat minsken 
dúdlik te meitsjen, mar dat slagget noch net altyd. Ek ik 
wol graach soen bliuwe.

Net ien he ferwachte dat dit barre soe en ik tink oft immen 
sein hie, hiene je dy foar gek ferklearret. Ik swalkje fansels 
in protte oer de strjitten en der bart in protte yn de doar-
pen. Wat my lêsten op foel wy dat der ynienen oeral fan dy 
bearen stiene. Yn it begjin wie ik der wat bang foar, je witte 
it mar nea no. Letter begriep ik dat it in moai inisjatyf wie. 
Ik kaam se oeral tsjin. Lytse bearen, grutte bearen, wite 
bearen, brune bearen, mei in hartsje, mei in rokje, mei in 
túnbroekje, iisbearen en gean sa mar troch. Underyn de ru-
ten, boppe yn de ruten, foar de doar, hinget, it koe net op. 
Wat prachtich om al dy bern op beare jacht te sjen.

Wat fijn ek dat elkenien harren oan de ôfspraak hâld. Sa 
no en dan sjoch ik noch wat groepen jongerein yn de boar-
terstún chille, yn it parkje chille, op ‘e sportfjilden as op 
oare tsjustere plakken. Jonges en famkes tink der oan. Jim-
me bliuwe net allinne foar jimme sels binnen mar foaral ek 
foar in oar. Ik wol jimme der net eltse kear fuort jeie mei 
myn gemiuw. It is efkes troch bite no mar der komme fest 
bettere tiden. Der binne ek oare manieren wêrop je chille 
kinne sûnder by inoar te wezen. Fideobelle, in kaartsje 
stjoere, online spultsjes, der is fan alles mooglik. Ik seach 
sels dat der yn Berltsum boskjes tulpen besoarge waarden, 
troch in hiele doarp, prachtich.

Al tink ik dat wy út dizze krisis ek wat moais meinimme 
kinne. Ik sjoch om my hinne dat minsken tiid en oandacht 
foar inoar hawwe. Ik sjoch wer allegearre kaartsjes en ka-
dokes mei de post kommen. Minsken tinke oprjocht wer 
oan inoar, we belje, we appe, we fideobelje, we maile om 
mar yn kontakt te bliuwe. Minsken op ljedders foar de ru-
ten, beljend foar de ruten, swaaiend oer de strjitte op oa-
rdel meter ôfstân. En wat wurd elkenien kreatyf yn syn 
dwaan en litten. Ik fyn it freeslik dat der in protte minsken 
slim siik binne en it net helje mar tagelykertiid fyn ik it 
prachtich om te sjen wêr we as mienskip ta yn steat binne 
en dat wy altyd op inoar bouwe en fertrouwe kinne.

Minsken, pas goed op inoar, wês der foar inoar en hâld rek-
ken mei inoar! l

De Wierster kat

WIERSTER KAT

Leuk jullie oproepje op facebook 
hoe Berltsum de coronacrisis 
beleefd. Mijn heit en mem pro-
beren zoveel mogelijk binnen 
te blijven. Al doet mijn heit wel 
1x in de week de boodschappen. 
Waar ze helemaal van op fleur-
den was een tekening van Rowan 
voor Pake Bote en Beppe Willy. 
Rowan is de middelste uit het 
gezin van mijn man zijn broertje 
en is gek met mijn heit. Hij vindt 
dan ook dat Pake en Beppe want 
zo noemt hij ze wel een tekening 
verdienden! Zie de foto voor de 
mooie tekening. Gemaakt door 
Rowan Giliam 4 jaar l

Vriendelijke groeten,
Piety van Dijk

DE Punten tellen l

In ons “dagrooster” van school stond een item buitenspelen, spot bloemen die in 
bloei staan en maak een mooie foto. Zo gevraagd zo gedaan:

Rondje Berltsum met Sofie en Lynn l

Hoi allemaal,
Ik ben Sinne Dijkstra en ga jullie vertellen wat ik in deze tijd doe. 
Ik vind het best wel leuk om tuis te zijn, want je bent gezellig met z’n 
allen. Ik hebt meer tijd om te spelen met Famke. Maar ik mis school 
ook wel een beetje. Want daar ben je met je vrienden en hier niet. En 
je juf is daar ook maar hier niet.

DIT DOE IK ELKE DAG: Een beetje uitslapen en dan ontbijten. Een 
ochtendwandeling maken of een stukje fietsen met mama en Famke. 
Dan ga ik werken op de computer. Dan gaan we eten en mag ik iets 
voor me zelf doen. En dan gaan we weer hard aan het werk. En dan 
gaan ik spelen. Soms gaan we in de avond nog wandelen of fietsen. 
We zijn ook bezig met knutsel dingen voor de pakes en beppes in Ber-
lingastate. Ook al is het zo gezellig ik zou graag willen dat ik zo snel 
mogelijk weer naar school kan l

Groeten Sinne. 

Schuldgevoelens 
en blijheid
Op 12 maart was het zover, 
ús memke ging verhuizen 
naar het van Haarenshuus in 
St Annaparochie. Een week 
eerder kregen wij het bericht 
dat er plaats voor haar is en 
dan komt het, hoe vertel je het 
haar?

Er volgde een week vol schuldge-
voelens zonder dat zij weet wat 
er echt gaande is. De avond van 
tevoren heeft mem nog de moge-
lijkheid gehad haar vriendin te 
bellen en haar vertelt dat ze weg 
moest en haar gevraagd of ze 
mee wilde. Ze wilde niet alleen! 
De verhuizing ging goed mede 
omdat de zorgmedewerksters zo 
lief zijn. Ze zorgen 24 uur op een 
dag voor de bewoners.
Normaal gesproken mag je de 
eerste paar dagen haar de hele 
dag door bezoeken. Maar ‘nor-
maal gesproken’ veranderde. Al 
gauw werden door de versprei-
ding van het Coronavirus de 
bezoektijden minder en na een 
paar dagen alleen ’s middags, 
maar het kwam erop neer eigen-
lijk liever niet. En dan komt alles 
in een stroomversnelling, snel 
nog meer kleren voor haar halen 
en labels strijken. We hebben al-
les nog geregeld en we mochten 
nog naar binnen op 19 maart. 
Maar dan krijg je bericht dat je 
vanaf 20 maart je mem helemààl 
niet meer mag bezoeken. Zo 
triest! En ondertussen zit je ook 
nog over je dochter in. Onze 
dochter die in Brabant woont en 
ook ziek is, maar gelukkig aan de 
beterende hand is.
Vorige week zondagmorgen 22 
maart kon ik over het hek nog 
even met mem praten, de zorg-
medewerkers hebben haar even 
in de deur gezet. Bij het weggaan 
riep ze nog: “Denk je om mijn 
bloemen?” Ze denkt dat het tij-
delijk… Ze moest eens weten dat 
haar huisje heel snel leeg moet. 
Ik ben er beroerd van…
Ondertussen ben ik blij dat ze in 
het van Haarenshuus verblijft, 
ze is er veilig en ze wordt dag en 
nacht goed verzorgd. Als we ons 
aan de regels houden komt alles 
misschien weer snel goed l

Wokke Tijsma

Hallo leden van Op 'e Roaster
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■  MATRASSEN, LATTENBODEMS, DEKBEDDEN,  

KUSSENS, BEDLINNEN

■ DAMES- EN HERENKLEDING

■ WERKSCHOENEN, KLOMPEN, DAMESSCHOENEN

■ GEREEDSCHAPPEN

■  AUTO ONDERHOUDSPRODUCTEN,  

 AUTO/AANHANGWAGEN ONDERDELEN

■ SPEELGOED

■ HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN

■ BREI- EN HAAKGAREN, HANDWERK ARTIKELEN

■ LEVENSMIDDELEN

■ VERF EN SCHILDER ARTIKELEN

■ HOME DECORATIE

■ HONDENVOER

Kijk voor meer informatie op www.berlikum.com 
of op onze facebookpagina

Tichelersdyk 28b Berlikum

1500 m2 

winkelplezier!

En gratis parkeren 

voor de deur!

Hoi, ik ben Tori Hijstek en op 
1 januari 2020 ben ik in het 
vliegtuig gestapt naar Canada. 
Voor mijn school deed ik daar 
een exchange van vijf maan-
den, wat uiteindelijk twee en 
halve maand is geworden. 
Woensdag 11 maart werd op 
mijn universiteit bekend ge-
maakt dat er een besmetting 
was in onze stad, de lessen 
voor die dag werden gecan-
celd en de andere dagen wer-

den lessen online gegeven. Veel van mijn mede studenten zijn 
in de loop van dat weekend naar hun ouders gegaan. Na het 
weekend kwam er meer informatie, de lessen werden defini-
tief verplaatst naar online lessen, examens en toetsen werden 
online gedaan of er werd een andere oplossing voor gezocht en 
de studenten konden het beste naar huis gaan. Hierdoor heb ik 
ook het besluit gemaakt naar huis te gaan. In een paar dagen 
moesten heel veel dingen worden geregeld, mijn ticket, reis 
naar Toronto, koffers inpakken en allemaal dingen voor beide 
scholen. Daar zat ik dan, drie dagen later om negen uur och-
tends in de bus naar Toronto. De reis van de universiteit hele-
maal naar Nederland maakte ik gelukkig samen met een Finse 
studente. In deze dagen werden veel vluchten gecanceld, er was 
geen duidelijkheid over maatregelen die Nederland nam en zou 
nemen. Andere landen gooiden hun grenzen dicht en name 
strenge maatregelen. Hierdoor was het onzeker of mijn vlucht 
wel echt zou vertrekken. Tijdens het inchecken kwam ik er als 
snel achter dat ik niet de enige was die naar Nederland wilde, de 
vlucht zat redelijk vol. De luchthaven zelf was rustig maar niet 
zo rustig als verwacht. Sommige mensen droegen mondkapjes 
en handschoenen, maar regels i.v.m. met onze veiligheid waren 
er niet veel. Mensen in rijen stonden dicht bij elkaar, personeel 
droeg geen bescherming en nam ook niet extra veel afstand. In 
het vliegtuig zijn de regels van afstand houden natuurlijk moei-
lijk, wel werden ze nog een keer goed omgeroepen. De vlucht 
verliep zoals een vlucht meestal verloopt, de dagen daarna heeft 
de KLM wel meer aanpassingen gedaan om contact te vermij-
den, die heb ik nog niet mee gekregen. Aangekomen op Schip-
hol kreeg ik ondanks de omstandigheden toch nog een warm 
welkom: mijn ouders, twee vriendinnen en mijn hondje. Daar 
was ik dan, twee en halve maand eerder dan verwacht maar wel 
mooi op tijd voor mijn beide ouders hun verjaardagen! l

De Coronacrisis
Het coronavirus begon in december 2019 in Wuhan. 
Niemand weet wat nu echt de bron van besmetting is geweest,
alles is mogelijk en alles kan. 
Vleermuizen, hygiëne wat zal het zijn? 
Het is een nachtmerrie voor vele gezinnen en 
dat doet ontzettend pijn.
In februari 2020 is het virus vastgesteld  
bij iemand in Nederland uit Loon op Zand.
Het is de harde werkelijkheid, 
we zijn in een coronacrisis beland.
In maart 2020 gaan al veel bedrijven en scholen dicht.
We mogen geen handen meer schudden, 
we moeten dit zien als onze plicht.
Bij de eerste maatregelen van de pandemie 
is het schrikken en de angst slaat toe.
De wereld zal er anders uit gaan zien, 
het lijkt een heel gedoe.
Hoe zal het gaan met onze kinderen en 
hoe komen de kleinkinderen de dag door.
Het zijn toch de kleintjes Marit en Nynke die in je gedachten zijn, 
ze hebben nu toch een streepje voor.
Het is voor Marit (4) moeilijk te begrijpen 
waarom ze plotseling niet meer naar school mag.
Ze had zich zo verheugd met haar schoolvriendinnetjes 
op een leuke dag.
Maar alles went en meester komt elke dag met 
een opdracht op de computer voor haar.
Ze gaat dan al snel met haar zusje Nynke (2) knutselen, ze hebben het zomaar voor elkaar.
Als we in Gorredijk zijn doen we veel met de kleintjes, allemaal dingen die in deze tijd nog wel lukken.
We proberen de momentjes met een lach toch elke dag te plukken.
De kinderen zijn zoveel mogelijk in huis, dus is het voor besmettingsgevaar nog te doen.
Wij stappen vanuit huis in de auto, knuffelen niet en geven geen zoen.
Op de dagen dat we thuis zijn krijgen we lieve foto’s, filmpjes en berichtjes, zo komen we de dag wel door.
Onze kinderen helpen ons door de crisis en daar bedanken we ze voor.
Ik kan mijn hobby fotografie in en om huis nog beoefenen in de mooiste tijd van het jaar.
Bauke is geregeld in de tuin, het gazon is gemaaid en het snoeien is bijna klaar.
Wanneer zal alles weer normaal zijn en gaat het leven weer gewoon door?
Dat zijn vragen daar is nog geen antwoord voor. 
Niemand weet hoe deze coronacrisis zal verlopen.
We kunnen er met zijn allen slechts het beste van hopen l

Mia Goodijk
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Foar inoar mei inoar

Mudrun & Corona… 
In voorbereiding op de Mudrun Berltsum, is de PR & Com-
municatie iedere maandagavond bezig met allerlei zaken: 
berichten op Facebook, het bijhouden van het aantal inschrij-
vingen, communicatie met deelnemers, enzovoort. Zo ook 
maandag 2 maart 2020. 
Naast elkaar zittend aan de keukentafel werkten we ons actielijst-
je af. En ineens: eh, wat doen we als we te maken krijgen met 
het Coronavirus? Tja, dat was wel een dingetje. Dus maar even 
in de WhatsApp-groep van de commissie gegooid. Eerste reactie: 
“We denken dat het allemaal wel los zal lopen, het duurt nog 2 
maanden.” Al snel werd duidelijk dat onze verzekering geen dek-
king omvatte in geval van een pandemie. De planning vertelde 
ons dat we op 1 april (net als ieder jaar als de inschrijving stopt) 
de groepen in zouden gaan delen en vervolgens de T-shirts, pols-
bandjes en allerlei andere zaken zouden gaan bestellen. Dat is dus 
het moment dat je kosten gaat maken. Dus met andere woorden, 
we gaan het nieuws nauwlettend in de gaten houden. Nog 2 we-
ken, dan komt de volledige Mudrun-commissie bij elkaar en dan 
“hebben we het er wel over”. Tijdens de persconferentie op TV op 
12 maart wordt aangegeven dat grote (sport-)evenementen tot en 
met 6 april niet door mogen gaan. Onwillekeurig denk je dan eerst 
nog: ah, misschien dan op 26 april wél weer?! Maar het besef dat 
dit hoogstwaarschijnlijk niet haalbaar is, komt direct daarna. Op 
14 maart krijgen we te horen dat er dinsdag 17 maart een spoed-
vergadering is waarbij zowel de Mudrun- als de Koningsdagcom-
missie aanwezig zullen zijn. Maandagavond 16 maart worden alle 
lijstjes met actiepunten aan de kant geschoven, zitten we niet 
meer naast elkaar aan de keukentafel maar keurig op 1,5 meter 
afstand en blijft er maar 1 actiepunt over: het schrijven van brie-
ven en berichten naar deelnemers, sponsoren, vrijwilligers en alle 
andere betrokkenen. De vergadering van 17 maart heeft uiteinde-
lijk niet meer plaatsgevonden… Alle brieven en berichten over het 
afgelasten van Mudrun Berltsum 2020 zijn die dag wel de deur uit 
gegaan. Het is triest maar het was de enige juiste beslissing. Tot 
volgend jaar! l

Helaas de agenda blijft nog even leeg l

 

CORIENS ITEN
Oars as oars 
It binne nuvere tiden, dat binne jo fêst 
mei my iens. Dat wy hast allegear it 
selfde mei meitsje, ferbynt ús ek. Nei el-
koar omsjen en elkoar helpe wêr kin. De 
Corona slacht ta, mar dêr jout it foarjier 
neat om. Alles stiet wer yn bloei en de 
lamkes meitsje fleurige sprongen. Tiid 
foar lekkere, farske asperzjes. Dizze kear 
net tradisjoneel mei wite asperzjes, ham, aai en bûtersaus. Mar 
oars as oars en krekt sa lekker: grilde griene asperzjes, basili-
kumsaus, pynbeampitten en grilde tomaatsjes. Lekker mei wat 
plakjes ljirre. Ferwenne jo it spul thús ek mei dit gerjocht?  Op 
coriensiten.nl stiet oars ek in lekkere asperzjetaart.

Ingrediënten Groene asperges met basilicumsaus (4 pers.)
• 1 kilo groene asperges
• 250 ml kookroom light
• 60 gram basilicum
• 2 tenen knoflook, fijn gesneden
• 30 gram pijnboompitten
• 12 trostomaatjes, gehalveerd

Zo maak je het: Was de asperges en snijd of breek de onderste 
2-3 cm er vanaf. Kook ze 4 minuten in gezou-
ten water, haal ze dan uit het water en laat 
uitlekken op keukenpapier. Bak in een droge 
koekenpan de pijnboompitten goudbruin. 
Doe de kookroom, basilicum, citroensap, 
knoflook en peper/zout in een hoge kom en 
maak met een staafmixer een gladde, groene 
saus. Doe de saus in een steelpan en ver-
warm op het fornuis. Laat de grillpan goed 

heet worden op het vuur. Kwast de asperges en tomaatjes met 
olijfolie in en breng op smaak met peper en zout. Grill dan de 
asperges en tomaatjes om en om tot ze mooie bruine streep-
jes krijgen (3-4 minuten). Serveer de gegrilde asperges met de 
warme saus eroverheen, pijnboompitten, gegrilde tomaatjes 
en plakjes rookvlees.l

Lekker ite!

•  100 gram plakjes  
runderrookvlees

• 1 el citroensap
• 3 el olijfolie
• Peper/zout

Voor mijn opleiding, Internatio-
nal Tourism management, moest 
ik van 9 maart tot en met 14 
maart naar Lloret de Mar. Twee 
van mijn vriendinnen en ik had-
den besloten drie dagen eerder al 
naar Barcelona te gaan voor een 
kort stedentripje. In Barcelona 
was op dat moment nog niets te 
merken van de corona crisis. Na 
3 dagen zijn wij naar Lloret de 
Mar gegaan. Hier kwamen alle 
92 studenten samen. 
Van maandag tot en met don-
derdag had NHL-Stenden allerlei 
activiteiten voor ons georgani-
seerd. Deze activiteiten varieer-
den van het bezoeken van het 
Salvador Dali museum tot een 
wijnproeverij. Aan de hand van 
deze activiteiten moesten wij de 
Costa Brava observeren en onder-
zoeken waarom de Costa Brava 
zo populair is onder toeristen. 
Tijdens deze activiteiten was de 
corona crisis al wel te merken. 
Zo vertelde onze gids in het Dali 
museum dat het normaal zo druk 
is dat je er amper kunt lopen, er 
waren op dat moment naast ons 
tien mensen in het museum. Op 
vrijdag was de groep opgesplitst 
in drie groepen. Elke groep ging 
naar een stad om daar de poten-
tiële ontwikkelingen binnen de 

toerisme sector te onderzoeken. 
Echter had Spanje op donderdag-
avond de noodtoestand afgekon-
digd. 
Alle winkels, restaurants en 
hotels waren gesloten en geen 
toeristen en lokale mensen te 
vinden. Tossa de Mar was op dat 
moment een echte spookstad. 
Hierdoor was het voor ons vrij-
wel onmogelijk om onderzoek te 
doen. 
Op vrijdagavond riepen de lera-
ren ons op om zo snel mogelijk 
naar het hotel te komen wegens 
een corona update. Aangezien 
één van mijn klasgenoten met 
koorts en benauwdheidsklach-
ten op bed lag vreesden wij het 
ergste. Eenmaal in het hotel ver-
telden zij dat ze van het hotel 
hadden gehoord dat Spanje dicht 
zou gaan. Ze vertelden ons dat 
we niet meer Barcelona gingen 
zoals gepland. Ook gaven ze aan 
dat ze bussen hadden geregeld 
om de studenten die een terug 
vlucht op zondag en maandag 
hadden geboekt per bus naar 
Leeuwarden te brengen. De eer-
ste bus zou op zaterdag om 6:00 
uur richting Nederland gaan. 
Een groot deel van de studenten 
raakte lichtelijk in paniek en 
begon hun vluchten om te boe-

ken. Diezelfde avond vertelde 
één van de leraren dat de bus 
naar het vliegveld om 7:00 uur 
i.p.v. 11:30 uur vertrok om de 
overige studenten op het vlieg-
veld te brengen. Hierdoor waren 
wij al om 8:00 uur op het vlieg-
veld, en mijn vlucht zou pas om 
21:00 vertrekken. Niet de beste 
plek om 14 uren te zitten. Op het 
vliegveld was het extreem druk 
omdat er in Madrid veel vluchten 
geannuleerd waren. Alle gestran-
de toeristen probeerden via Bar-
celona alsnog naar huis te gaan. 
Veel mensen droegen mondkap-
jes en handschoenen. Dit zorgde 
voor een nare sfeer. 
Op het vliegveld raakte ik aan de 
praat met allemaal Nederlanders 
die in paniek nog een last minu-
te vlucht terug hadden geboekt. 
Uiteindelijk had mijn vlucht ook 
nog een uur vertraging en waren 
wij pas om 00:15 weer op Neder-
landse bodem. 
In totaal heb ik 14 uren op het 
vliegveld gewacht en heb ik ook 
nog mijn moeder haar 50e ver-
jaardag gemist. Maar ik ben nog 
nooit zo blij geweest om weer 
thuis te zijn van Spanje! l

Maritha Born

Catalonië

Kraamverzorgster 
in corona-tijd

Wij ‘spraken’ hierover met An-
nemiek de Zwijger-van der Kaaij. 
Zij is al 25 jaar werkzaam als 
kraamverzorgster en werkt bij 
Isis Kraamzorg, samen met vier 
andere collega’s, in de regio 
Friesland-West. Zij komt daarbij 
uiteraard bij veel gezinnen over 
de vloer. Zolang er geen klach-
ten/aanwijzingen zijn in een 
gezin, kan alles vrijwel zo verlo-
pen als anders. Voor de Corona-
crisis werkte zij ook al heel hy-
giënisch: daarbij hoort vaak haar 
handen wassen en elke dag een 
schoon uniform aandoen. Nu 
wast zij net iets vaker haar han-
den dan voorheen en tijdens de 
uitvoering van haar werk pro-
beert ze zo veel mogelijk 1,5 me-
ter afstand te houden. Dit bete-
kent soms dat ze instructies geeft 
met haar handen op haar rug. 
Maar controle van baarmoeder 
of hechtingen kan zij niet anders 
doen en dan vraagt zij de moeder 
het gezicht af te wenden, zodat 
zij niet per ongeluk in haar ge-
zicht kan hoesten. De zorg voor 
de baby laat zij door het kraam-
gezin zelf doen en geeft daarvoor 
duidelijke instructies. 

Eventueel doet zij bepaalde han-
delingen voor op een pop. Be-
schuit met muisjes maken, doet 
ze nog wel maar dit wordt dan 
buiten op de tuintafel gezet en 
kan de visite door het raam heen 
de baby bewonderen. In plaats 
van kraamvisite wordt het dan 
‘raamvisite’. Verder wordt er 
ook veel gebruik gemaakt van de 
opties die we tegenwoordig digi-
taal hebben, door bijvoorbeeld 
te beeldbellen of een filmpje 
via WhatsApp te versturen om 
zo ook de opa’s en oma’s er bij 
te betrekken. Alle kersverse ou-
ders hadden zich wel een andere 
kraamtijd voorgesteld, maar 
gelukkig is er wel begrip voor 
de genomen maatregelen. Door 
het in acht nemen van de voor-
geschreven regels, hopen we dat 
het virus snel onder controle is, 
zodat ook de kraamverzorgster 
haar vak weer op de normale, 
onbezorgde manier kan uitoefe-
nen. 
Meer informatie over hoe de 
kraamzorg omgaat met het 
Corona-virus vindt u op: www.
isiskraamzorg.nl/nieuws/kraam-
zorg-en-het-coronavirus l

Koningsfeest 
Berltsum afgelast
Naar aanleiding van de laatste 
ontwikkelingen en maatre-
gelen met betrekking tot het 
Corona-virus, hebben Oranje 
Nationaal en de Kaatsver-
eniging Berltsum moeten 
besluiten om de evenementen 
rondom Koningsdag niet door 
te laten gaan.

Het gaat hierbij om:
-Mudrun Berltsum
-Koningsnacht
-Koningsdag
Ook de ledenvergadering van 
Oranje Nationaal die gepland 
stond in april zal om bovenge-
noemde reden niet doorgaan.
Wij hopen iedereen hiermee vol-
doende op de hoogte te hebben 
gebracht. l 

Bestuur Oranje Nationaal
Bestuur Kaatsvereniging Berltsum

Het beroep van kraamverzorgster kennen we natuurlijk alle-
maal, maar dit beroep uitoefenen in deze tijd van Corona is wel 
heel iets anders. Zoals iedereen veiligheids- en voorzorgmaatre-
gelen in acht moet nemen om besmetting te voorkomen, geldt 
dat zeker voor degenen die in de zorg werken. Het voorkomen 
van besmetting van moeder, kind en andere huisgenoten staat 
voorop, maar ook het voorkomen van besmetting van de kraam-
verzorgsters zelf is minstens zo belangrijk.



 

Redactieleden:
Henny van der Graaf
Henk Muller
Frans Rob
Harmke Siegersma
Joke Wassenaar
Maaike Moerland

Oplage 
Dorpskrant Op ‘e Roaster verschijnt iedere maand (behalve 
in augustus) in een oplage van ca. 28.000 exemplaren. 

Verspreiding
Zie colofon ‘De Stienser’ - 
door: FRL Leeuwarden (tel. 058-2154157)

Opmaak
Brandsma Offset Ferwerd
(Druk- en zetfouten voorbehouden)

Email
Advertenties: advertentie@berlikum.com
Kopij: krant@berlikum.com 

Colofon 
Op'e Roaster

Adverteren
Aanlevering: Advertenties kunt u digitaal aanleveren per 
email. Graag als JPG-, EPS-, TIFF- of PDF-bestand.

Kopij
-    Kopij (max. 350 woorden) kan worden aangele-

verd in een Microsoft Word file en gemaild naar:               
krant@berlikum.com 

-    Foto’s die geplaatst moeten worden als apart bestand aan-
leveren.

  Let op: Foto’s of illustraties gedownload van internet zijn 
soms ongeschikt voor plaatsing in de krant. Zorg ervoor 
dat de afbeeldingen in het uiteindelijke formaat een reso-
lutie hebben van minstens 300 dpi (min 1 MB) in JPG, TIFF 
of PSD file. 

-  Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. 
-    De redactie behoudt zich het recht voor tekst in te korten 

of artikelen te weigeren. 

Sluitingsdata voor de eerstvolgende editie van      
Op ‘e Roaster
•  Advertenties dienen uiterlijk woensdag 4 maart 2020 aan-

geleverd te worden per email: advertentie@berlikum.com. 
•  Kopij dient uiterlijk woensdag 4 maart 2020 op de  

redactie aanwezig te zijn via krant@berlikum.com

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
zaterdag 11 april 2020

> Glasbewassing 
 (bedrijf en particulier)

> Schoonmaak
> Zonnepaneel reiniging
> Specialistische reiniging
> Hogedruk reiniging
> NEN keuringen

Berlikum  |   06 57 70 36 90   |  vandergraafmultiservice.nl

Zijlstra Bouw BV
It Koartlân 1, 9041 VB Berlikum

T 0518 - 46 20 63
F 0518 - 46 10 37

E info@zijlstrabouw.nl
Site   www.zijlstrabouw.nl

Onze kracht is onze toegevoegde waarde. Die vertaalt 
zich in zich in betrokkenheid, duidelijkheid en kwali-
teit. Met onze specifieke klantgerichte aanpak en het 
hoge kennisniveau weten wij zakelijke en particuliere 
opdrachtgevers aan ons bedrijf te binden. 

Bij ons staat de opdrachtgever centraal. Begrijpen,   
creëren, realiseren en vooral ontzorgen zijn de kern-
waarden waar wij voor staan. 

Spreekt u dit aan? Bel/mail dan eens met Zijlstra Bouw  
in Berlikum en vraag naar de mogelijkheden.

Zijlstra Bouw. Altijd in vorm. 

v a n  A  t o t  Z ...
Zijlstra Bouwt

  

Specialist in:
•  Autolaadkranen
•  Bulkkippers
•  Containerafzetsystemen
•  Laadbakken & opleggers
•  RAF aanhangwagens
•  Wintermaterieel

Rondaan Carrosserie & Wagenbouw BV
Bitgumerdyk 69, 9041 CB Berltsum (Frl.) 
� 0518-462070  � 0518-461723 
�: info@rondaan.nl

Rondaan Transportservice BV 
Schoenmakersstraat 12, 8601 WC Sneek
� 0515-439298  � 0515-434830 
�: sneek@rondaan.nl

Sinds 1915

www.rondaan.nl

Dealer van: Onze activiteiten:
•  Engineering & constructie
•  Reparatie & onderhoud
•  Periodieke keuringen
•  Spuiten & Conserveren
•  24/7 Hydrauliekservice
•  Import & Export 
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Voor een 
zichtbare 

verzorgingBuorren 76, Berltsum
Telefoon 0518-461744
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Het adres voor 

totaal inrichting 

van tuin, kamer 

en vensterbank

(Let op onze wekelijkse aanbiedingen in de Franeker Crt.)

Veilingverse aanbiedingen 
en voordelig geprijsd


