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Romy Groenewoud coaching viert lustrum in
balans met een positieve toekomstvisie
Een sprankelende open blik verraadt veel over de gemoedstoestand van Romy Groenewoud.
Precies die blik die ze ook zo graag terug ziet bij haar clientèle na het bezoeken
van haar coachpraktijk.

Vijf jaar na dato blikken we terug
op de start van haar onderneming
hier in Berltsum, dit in de prachtige pittoreske woonboerderij
waar zij samen met haar steun
en toeverlaat Henk woont. In het
interview van dat prille begin
sloot Romy af met de wens een
bloeiende praktijk te realiseren
waarbij de mensen met een goed
gevoel huiswaarts gaan. Die wens
is zonder twijfel uitgekomen en
de toekomst ziet er veelbelovend
uit. ‘Voor mij is dit het mooiste
beroep ter wereld en gelukkig is
het nu normaal dat je met een
professionele coach kunt sparren
wanneer dit nodig is. Het wordt
nu algemeen geaccepteerd, zoals je in het dagelijkse leven ook
naar een bakker of supermarkt
gaat.’
Vijf jaar terug was daar dat kantelpunt voor Romy om haar vaste
baan bij het MCL gedag te zeggen
en een compleet nieuwe richting
in te slaan. Een ongewisse sprong
in het diepe, ondanks dat er bij
Romy de overtuiging was dat de
geopende praktijk een goede
kans van slagen had. Dit met de
gezonde spanning zoals een ieder die zou hebben in een soortgelijke situatie. ‘Mijn allereerste
cliënt was ook nog eens Engels
en dat zorgde met de benodigde
vaktermen voor enige kopzorgen
maar ik ga geen enkele uitdaging

uit de weg!’ Gestaag werd in de
loop der jaren het klantenbestand uitgebreid en met een scala
aan mogelijke behandelingen en
het geven van workshops zette
Romy zich zelf steeds meer op de
kaart.
Want soms heb je als persoon net
even dat zetje in de rug nodig om
je leven of een aspect daarvan
weer een beetje op orde te krijgen. In deze hectische maatschappij, zowel op het gebied van werk
als privé kan het nodig zijn om
aan de hand van een coach weer
een en ander op de rails te krijgen
en inzichtelijk te maken. Romy
verstaat, ook door eigen ervaringen, de kunst van het invoelen,
het goed luisteren en daarbij het
hanteren van de juiste handvatten om de schwung in het leven
weer terug te krijgen met een positief gevoel voor de toekomst. ‘ik
heb altijd de volledige aandacht
voor de cliënt en ben als persoon
benaderbaar en betrokken. Mooi
is het om bepaalde denkpatronen
die remmend zijn te doorbreken.
Het is een proces van ontwikkeling die eigenlijk nooit stopt.
Doel is om van een zesje een
negen te maken!’ Ook de meest
recente behandelmethode, de
zogenoemde EMDR methode die
je definitief kan verlossen van
angsten, fobieën en ondermeer
boosheid en verdriet vindt Romy

een doorbraak in haar vakgebied.
‘Het is honderd procent succesvol
en hoewel ik aanvankelijk even
sceptisch was zie ik nu de overtuigende meetbare resultaten!’ Een
meer dan welkome aanvulling
in mijn behandelmethodes. Wat
daarbij ook helpt in Romy haar
praktijk is een stukje Friese nuchterheid. Alles wat je doet kunnen
verklaren en toetsen en daarbij
met een vleugje humor ook nog
een beetje luchtigheid meegeven.
Zoals in de flyer staat vermeld:
‘Persoonlijke ontwikkeling met
beide benen op de grond. ’Van
dit hele avontuur heeft Romy dan
ook geen moment spijt gehad.
Het bleek een gouden greep en
de juiste afslag op een goed moment.
Mooi zijn ook de lovende recensies op haar site die niet alleen de
succesvolle behandelingen weergeven maar bovenal de waardering voor Romy’s vakmanschap,
passie en menselijkheid. Voorwaar een waardevol gegeven!
Velen hebben door haar weer de
juiste stappen kunnen zetten en
zien de toekomst weer zonnig
in! (Voor meer informatie: www.
romygroenewoudcoaching.nl) ●
JAN J
De column van Romy is te lezen op
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Hûnelju
In rubryk oer de hûnen út Berltsum. Yn en om Berltsum komme jo
altiten in soad baaskes mei harren hûn(en) tsjin. Der binne ferskillende moaie kuierpaden. Sa as de skelpepaadsjes by de iisbaan,
richting Menaam, richting Rie, de Jetskereed, it Hemmemapark
en yn en rûnom Wier. Yn dizze rubryk komme baaskes mei harren
hûn(en) oan it wurd. Elkenien mei harren eigen ferhaal.
Hallo, ik ben Lizette.
Sinds vorig jaar oktober woon ik in Berltsum. Ik heb vier
katten en een hond, Gino. Gino is een Roemeense straathond en is bijna acht jaar. Ik heb Gino op éénjarige leeftijd
in opvang genomen en hij is nog steeds bij mij. Ik had nog
nooit een hond gehad en ik kan mij nu geen leven meer
voorstellen zonder Gino. Hij is in de afgelopen jaren veranderd van een zeer schuwe, bange hond in een meer zelfverzekerder hond. Hij vindt nieuwe mensen (vooral mannen) nog eng en begint dan ook te blaffen. Hij moet echt de
mensen leren vertrouwen. Als iemand vaker langskomt of
dat we iemand vaker tegenkomen, dan zie je dat hij kwispelend op diegene afkomt en hij het toelaat dat hij wordt
geaaid. Zo herkent hij ook mijn buren en rent kwispelend
op hen af. Als we thuiskomen, wil hij ook vaak eerst naar
de naaste buren. Het is wel gek, maar Gino heeft niets
met stokken, balletjes of zwemmen. Wat hij wel leuk
vindt is spelen met mijn sokken of knisperende papiertjes. En hij is stapelgek op zand. Dan vliegt hij heen en
weer, gaat graven. Vooral het strand is zijn favoriete plek.
Zo leuk om te zien. Tijdens het wandelen komen we vaak
dorpsgenoten tegen met een hond. Soms gaat Gino als een
gek tekeer met blaffen/grommen, terwijl die andere hond
helemaal niets doet. Dan roep ik maar weer: sorry. Maar
hij heeft ook al zeker een paar vriendjes gevonden, waar
hij helemaal gek mee is. Hij weet exact waar de hondjes
wonen en loopt dan, als we er langs komen, naar de juiste
deur en begint te piepen. Soms klop ik aan, want dan mag
hij ook even naar binnen. Als ik door wil lopen, dan moet
ik hem meetrekken. We maken altijd, als het weer het
toe laat, ’s middags een lange wandeling. Berltsum is een
mooie omgeving om te wandelen met je hond. Soms gaan
we ook wandelen met zijn vriendjes erbij. Dan is het natuurlijk heerlijk achter elkaar aan rennen (waar het mag).
Daar word ik ook blij van als ik hem zo zie genieten. Gino
en ik vinden het erg leuk in Berltsum ●
Lizette

It Stedhûs, de húskeamer van Berltsum. Een centrum waar cultuur, kerk, zorg en welzijn bij
elkaar komen. Het ontmoetingspunt van Berltsumers en het bruisend hart van het Berltsumer
verenigingsleven, zoekt een

Beheerder m/v

(28-32 uur per week)

Je komt in dienst van Stichting Exploitatie MFC Berltsum, de Stichting die eindverantwoordelijk is
voor de exploitatie van it Stedhûs.
Doel van de functie: Als beheerder ben je het
gezicht van it Stedhûs. Samen met een pool van
vrijwilligers mag je it Stedhûs tot een bruisend
hart van Berltsum maken. Als enthousiaste duizendpoot weet jij het overzicht te bewaren en
zorg je er ten alle tijden voor dat het gebouw er
tiptop uitziet!
De werkzaamheden zijn gespreid over de week
en het jaar zowel overdag, 's avonds en in het
weekend /feestdagen. In overleg wordt het jaarrooster opgesteld.
Taken en verantwoordelijkheden: Als gastheer/gastvrouw ontvang je bezoekers en wijst hun wanneer nodig de weg. Je begeleidt
verschillende activiteiten. Je voert de horecawerkzaamheden uit inclusief de kassa en de
bestellingen. Je richt de verschillende ruimtes
in en zorgt ervoor dat deze gebruiksklaar zijn.
Je zorgt voor een goede planning van alle activiteiten. Je voert verschillende schoonmaakwerkzaamheden uit. Voor grotere schoonmaakklussen huur je een schoonmaakbedrijf in. Je
bent het aanspreekpunt voor de gebruikers/
huurders en je ziet, samen met hen, toe op de
naleving van de huurovereenkomsten. Ook heb
je zitting in werkgroepen/commissies die de activiteiten organiseren. Je houdt zodanig toezicht
op gebouw, inventaris en directe omgeving van
de accommodatie dat gebruikers, deelnemers
en medewerkers er op een veilige manier ge-

bruik van kunnen maken. Je overlegt waar nodig
met het bestuur van Stichting Exploitatie MFC
Berltsum hoe aandachtspunten opgelost kunnen
worden.
Bovenstaande doe je niet alleen. Je hebt een
pool van vrijwilligers om je heen die je aanstuurt.
Ook voor hen ben je het aanspreekpunt.
Benodigde kennis: Je hebt ervaring met Microsoft Office, voornamelijk Word en Excel. Je
bent in het bezit van de diploma’s met betrekking tot Sociale Hygiëne, HACCP en BHV, of
bereid deze te gaan halen.
Gewenste vaardigheden: Je bent communicatief sterk en weet hoofd- en bijzaken van
elkaar te scheiden. Je kunt omgaan met de
belangen van alle gebruikers en je hebt gevoel
voor wat er in het dorp speelt. Wanneer nodig
ben je in staat om verbinding te leggen tussen
de verschillende gebruikers. Je bent in staat om
functioneel leiding te geven aan de vrijwilligers
en je begrijpt de sociale functie van it Stedhûs.
Maar zeker ook...je bent een gastvrij en gezellig
persoon.
Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn marktconform op basis van de Horeca-cao. Geïnteresseerd in deze prachtige functie waarin je veel
vrijheid krijgt voor je eigen inbreng? Reageer dan
voor 30 november via info@itstedhus.frl.
Informatie via 0610419908

De agrarisch
financieringsspecialist

Ynsigt is dé plek waar je als
agrarisch ondernemer aanklopt
voor advies en begeleiding bij
een financieringsvraagstuk.

Wij staan voor u klaar:
www.ynsigt.nl 058 20 300 20

CONNECTING THE DOTS
Sparringpartner
Bedrijfsadviseur
Subsidies en fondsenwerving
Durk Osinga • Kleasterdyk 3A
T: 06-17 14 61 34 • 9041 VH Berltsum

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

Onze activit
• Engineeri
• Reparatie
• Periodiek
Onze activiteiten:
• Engineering & constructie
• Spuiten &
• Reparatie & onderhoud
• Periodieke keuringen • 24/7 Hyd
• Spuiten & Conserveren
• 24/7 Hydrauliekservice • Import &

• Wintermaterieel

• Import & Export

Rondaan Carrosserie & Wagenbouw BV

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

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

Sinds 1915

www.rondaan.nl

Sinds 1915

www.rondaan.nl

Rondaan Trans
Schoenmakerss
 0515-439298
: sneek@ron
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Toskedokter de Vries stopt mei wurkjen..

HIEPERDEPIEP HOERA!

Nei hast 40 jier trou tsjinst as toskedokter fan Berltsum stopt Tjeerd de Vries mei
wurkjen. No is it tiid foar pensjoen dêrt er genietsje kin fan syn frije tiid tegearre mei syn
frou Agnes, syn famylje en syn freonen. Hjir in weromblik fan syn karriêre.

Hieperdepiep hoera, ik besta 5 jaar! Als persoon ga ik
natuurlijk al wat langer mee maar op 1 november 2017
startte ik mijn coachpraktijk en deze maand besta ik 5
jaar en daar ben ik best een beetje trots op.

It begjin fan de karriêre
De Vries, berne yn Wommels,
begûn syn karriêre yn 1983. Yn
dy tiid wienen der tafolle toskedokters yn Fryslân en net elkenien mocht dérom in praktyk
begjinne. Mei in fergunning fan’e
soarchfersekering koene jo yn de
gruttere doarpen as toskedokter
begjinne. San fergunning krige de
Vries foar Berltsum en hy begûn,
yn wat no it AB gebou is, op de
Hofsleane (dat wie doe it Griene
Krúsgebou) en derneist wurke hy
as toskedokter op’e skoaltandartsbus en gie by de skoallen yn
Noard Fryslân lâns. Yn it begjin
wurke er allinnich en die de administraasje sels. Yn 1988 kaam
Harmina as assistint der by en letter ek Wiebina.
Hofsleane 40
Yn 1993 krigen de Vries en syn
frou sicht op it hûs op de Hofsleane 40. Dat kaam te keap fan
de erven Braaksma. Neist it hûs
waard griente ferboud en dit stik
lân joech de moogelikheid om in
praktyk neist hûs te bouen. En sa
barde it. De Vries ferhuze en wreide syn praktyk út fan een pear
hundert pasjinten nei in totaal
fan 2500. It wie in streekpraktyk
wér’t san tréde part út Berltsum
en de rest út it Bildt en doarpen
as Bitgum en Bitgummole kamen.
Dental Clinics
Yn 2018 hat de Vries syn praktyk
ferkocht oan Dental Clinics op de
lokaasje yn Dronryp. Dit is de lokaasje wer toskedokter Jan Hoogterp syn praktyk hie en no ferskate
toskedokters wurkje foar Dental
Clinics. De Vries hat er sels nog
san 4 jier wurke op ZZP-basis.
In opfolger foar Berltsum wie
der net en derby wie de lokaasje
op de Hofleane ek gjin opsje

Want ontslag nemen bij een prachtige organisatie als het MCL
is één, het starten van een eigen bedrijf is best een ding. Jezelf
verkopen, geloven in je eigen kunnen, werken aan zichtbaarheid, een stap naar voren zetten, een bord met bedrijfsnaam
in de tuin laten plaatsen, een column schrijven, adverteren…
wat was het superspannend in het begin!

omdat de Vries en syn frou dêre
fjirste moai wenje. De praktyk “
Sintrum de Spiegel” fan syn frou
ferhúze fan Ljouwert nei de âlde
praktykromte oan hûs. In holistische libbensskoalle wér’t je yoga,
meditaasje, individuele sessies en
ferskate kursussen en workshops
op it mêd fan spirituele ûntwikkeling folgje kinne.
Moaist oan it berop
Op de fraach wat de Vries it moaist fûn oan syn berop antwurde
hy dat de fariaasje tusken de
technische kant fan it wurk en it
kontakt mei de minsken sa moai
wie. Troch de jierren hinne hie hy
in bân opboud mei de minsken
dy’t as bern yn’e praktyk kamen
en letter as âlden wér mei harren
bern. Dat ferfeelde noait.

Pensjoen
Ferline oktober wie de lêste wurkdei fan de Vries en koart dêrnei
fierde er syn 65e jierdei. In moai
momint om te stopjen. As jonge
siet de Vries altyd yn it korps en
spiele tromboane. No wol hy it pianospyljen wer oppakke en is der
wer tiid foar túnkje en fervje. En
fansels de lange kuiers tegearre
mei Agnes en’e hûnen. ‘It ôfskie
wie prachtig. Sa folle kado’s en
leave kaartsjes. It docht je goed
dat minsken blyk jouwe fan wurdering en betrouwen.’

Want de eerste maanden liep het niet storm. Ik schaamde mij
soms een beetje als ik op de vraag: “loopt het een beetje, heb
je wat drukte?” moest zeggen dat ik nog geen cliënten had.
Ik hoopte op tenminste één cliënt zodat ik kon zeggen: “Ja,
het begint te lopen”. Gelukkig werden het meer dan één en
weten steeds meer mensen hoe coaching hun leven kan veranderen. Inmiddels zijn er honderden gesprekken gevoerd en
is mijn praktijk uitgebreid met de mogelijkheid om trauma’s
en nare herinneringen op te ruimen door middel van EMDR.
Ook organiseer ik, samen met Meirinne Coaching uit Triemen,
workshops op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Voor
particulieren, voor bedrijven en op scholen. Door vertrouwen te houden en door te gaan, staat mijn praktijk nu als een
huis. Een huis waar iedereen zichzelf mag zijn en waar mooie
processen zich voltrekken, angsten worden opgeruimd, eigen
keuzes worden gemaakt en zelfvertrouwen wordt teruggevonden. Op een nuchtere, met beide benen op de grond-manier.
Dank aan alle mensen die mijn pad kruisten, waar ik ten volste van heb mogen genieten; de coach- en EMDR sessies waar
prachtige processen in gang zijn gezet.
Op naar de volgende 5 jaar! Persoonlijke ontwikkeling is een
feestje. Ik heb het zelf mogen ervaren en gun het iedereen.
Laten we er wat moois van maken ●

Spooktocht 2022

Hy wol eltsenien tige tank sizze
foar die wurdering. It makket
dat hy mei in goed gefoel werom
sjocht nei syn karriêre en mei in
hiele protte sin oan it pensjoen
begjint ●

Multitasker Marije
Als moeder van twee kinderen, werkzaam in de zorg én in opleiding tot HBO Verpleegkundige zou je kunnen denken dat er
weinig tijd overblijft in de week. Maar Marije kan haar tijd goed
verdelen. Ze is actief betrokken in het dorp. Speelt bugel bij het
Fries Fanfare Orkest en de muziekvereniging OpMaat. Bij die
laatste, OpMaat, is ze ook nog eens bestuurslid.
Sinds 2017 is ze onderdeel van de stuurgroep van MFC It Stedhûs. Als
enige vrouw tussen al die mannen blijft ze nuchter en houdt ze haar
hoofd koel. Ze trekt de heren af en toe eens aan de mouw wanneer dat
nodig is. Notuleren, post archiveren, vergunningen regelen, facturen
controleren. You name it. Marije does it. Elke twee weken is er een
vergadering van de stuurgroep waarin zij de rol van secretaris op haar
neemt. Sinds de start van de verbouw gaat de stuurgroep ook elke
maand de bouwplaats op. Dan wordt er gekeken naar de vorderingen
rondom de bouw. Als alles een beetje meezit dan wordt het MFC eind
april 2023 opgeleverd. Op dit moment zijn vrijwilligers in de grote
zaal druk bezig om een opslag te maken voor de muziekinstrumenten
en de toneelvereniging en schilderen ze daar het plafond.
Marije ziet in het MFC een mooie toekomst en een bruisend hart voor
het dorp. “Gedurende de gehele levensloop kun je er terecht, alleen
de aula moet er dan nog in” grapt ze. “Het wordt een plek waar iedereen terecht kan. Bij elkaar zijn, daar draait het om”, aldus Marije ●
Beitske Stuursma – PR & Activiteitenteam MFC It Stedhûs

Met zo’n 75
deelnemers
was de door
it Piipskoft
georganiseerde
spokentocht ook
dit jaar weer
zeer geslaagd!

www.robs-tuincentrum.nl

Dames & Heren

Veilingverse aanbiedingen
en voordelig geprijsd
(Let op onze wekelijkse aanbiedingen in de Franeker Crt.)
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Iedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tarief

kapsalon steegje?

■ BETONRENOVATIE
■ VOEG- EN METSELWERK
■ IMPREGNEREN

Berltsum • 0518-41 92 95

www.siegersmagevelrenovatie.nl

Zijlstra Bouwt
v a n A t o t Z ...
Onze kracht is onze toegevoegde waarde. Die vertaalt
zich in zich in betrokkenheid, duidelijkheid en kwaliteit. 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 kernwaarden waar wij voor staan.
Spreekt u dit aan? Bel/mail dan eens met Zijlstra Bouw
in Berlikum en vraag naar de mogelijkheden.

Tsjerke út 'e steigers.

Zijlstra Bouw. Altijd in vorm.

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

> Glasbewassing
(bedrijf en particulier)

> Schoonmaak
> Zonnepaneel reiniging
> Specialistische reiniging
> Hogedruk reiniging
> NEN keuringen
Berlikum | 06 57 70 36 90 | vandergraafmultiservice.nl

It Achtepaed 7
9041 EE BERLTSUM
06 2036 5470
hisse@brouwergevelrenovatie.nl
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Berltsum feriening

BORN TO TRAVEL

Gymnastiekvereniging Berlikum on Tour

Eindelijk ECHT op reis!

Afgelopen 29 oktober hebben
14 deelnemers de wedstrijdvloer van Turn on Tour betreden in Sporthal De Trije te
Franeker.

Hallo allemaal!
Mijn stage zit er eindelijk op! Ik heb een erg leuke een leerzame tijd gehad bij Chimu Adventures en Viva Expeditions.
De maanden zijn echt voorbij gevlogen en de laatste weken
gaan dan nu ook echt in. Maar gelukkig zullen deze weken
alleen maar reizen zijn. Op 23 oktober ben ik naar Queenstown gevlogen. Hier ontmoette ik Silke en had ik met
Myrthe, een klasgenoot die stage loopt in Christchurch,
afgesproken. We hebben mooie hikes gedaan en al veel gezien. Ik ben na 5 dagen Queenstown met de bus naar Christchurch gegaan. Deze rit duurde 8 uren!!! Maar dit was wel
de mooiste busreis die ik ooit heb gedaan. We reden door

Verdeeld over drie wedstrijdrondes zijn zij allemaal aan bod gekomen. Na een half uurtje toestelverkenning maakten zij hun
op voor de wedstrijd waarbij zij
hun beste oefeningen op sprong,
brug, balk en vloer lieten zien.
Op basis van hun behaalde punten, kregen zij een medaille uitgereikt. We namen deze dag 9
gouden, 2 zilveren en 3 bronzen
plakken mee naar huis. Ook kon
je nog een beker verdienen als
je in jouw categorie in de meerkamp de meeste punten had
verdiend. Jelka Aden en Femme
van der Mossel wonnen de eerste prijs, Nora Siegersma won
de tweede prijs en Roos Rekker
de derde prijs. Van harte gefeliciteerd met jullie medailles en
bekers! We hebben deze dag met
enorm veel plezier beleefd en
zijn trots op de behaalde resultaten van onze deelnemers. Kijk
voor meer foto’s op onze Facebook of Instagrampagina.
Aankomende 19 november gaan

9 andere deelnemers de strijd
met elkaar en andere verenigingen aan. Deze wedstrijd vindt
plaats in Stiens. Wij wensen deze
meiden alvast veel succes en plezier deze dag.
GEZOCHT! Wij zijn op zoek naar
enthousiaste bestuursleden die

het reilen en zeilen rondom onze
gymnastiekvereniging in rechte
banen willen leiden. Lijkt je het
leuk om in je vrije uurtje ons
team te komen versterken, klop
dan snel bij ons aan. Je kunt een
mail sturen naar gymberlikum@
gmail.com of iemand van ons bestuur aanspreken ●

Officiële onthulling van 'De Sterrenheuvel
van Wier' tijdens de Nacht van de nacht
De stichting Freonen van Terp en Tsjerke bestaat uit vrijwilligers die zich inzetten voor levenskwaliteit onder het motto "het behoud van natuur en cultuur door verspreiding van kennis". Zij
maakten plannen voor het herstel van de Lautatún welke in 3 fases zijn uitgevoerd.

de bergen en langs super blauwe meren en rivieren. Eenmaal
aangekomen in Christchurch ben ik met de meiden van het
hostel naar een Halloween feest gegaan. We waren allemaal
verkleed en geschminkt. Eenmaal in de bar kwamen we erachter dit Halloween niet echt een ding is in Nieuw Zeeland en
dat ook dus bijna niemand verkleed gaat… oeps. De dag erna
heb ik de familie in Christchurch ontmoet. Het was super leuk
om eindelijk weer eens Frysk te kunnen spreken en het was
ook super leuk ze eindelijk te ontmoeten. Na 3 dagen Christchurch ging ik door naar Hamner Springs, een klein maar super leuk dorpje, waar ik met Ester (die meid uit Warten waar
ik vorige keer over verteld had) afgesproken had. Met haar
ga ik nu 3 weken door Nieuw Zeeland reizen. We zijn naar
de hot springs geweest en de volgende dag doorgegaan naar
Kaikoura. Kaikoura is, net als eigenlijk de rest van Nieuw Zeeland, super mooi, bijna magisch. We hadden een kayak tour
geboekt en zijn langs allemaal dolfijnen en zeehonden gepeddeld, echt super bijzonder. Niet alleen de dieren maar ook het
uitzicht en het feit dat we op de stille oceaan hebben gevaren
was super bijzonder!
De volgende stop is Nelson. Vanuit daar gaan we een paar nationale parken bezoeken en daarna langs de west kust naar
beneden reizen. Ik heb al geweldige dingen gedaan en gezien,
maar ik weet zeker dat het alleen maar beter gaat worden ●
Cheers, Maritha Born

Samar in Momint...
In fase 1 zijn de grachten van de
Lautatuin uitgebaggerd en schelpenpaden aangelegd. In fase 2
is de Lautatuin omgedoopt in
de Lauta Nachttún en is er een
poorthuis neergezet met daarin,
vleermuiskasten, waarin uitleg
over nachtdieren en de Lauta
State. Ook zijn er in deze fase
bomen geplant. Dit alles in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland. In fase 3 is de
sterrenheuvel gerealiseerd. De
sterrenheuvel is een kleine terp
die bereikbaar is via een betonnen trap. Bovenop de heuvel
staat een stalen 7 puntige sterrentafel met daarop een sterrenschijf. Deze schijf kun je draaien
op de datum en de tijd dat je

er bent. De schijf geeft dan de
juiste hemellichamen aan die
je bij donker helder weer aan
de hemel kunt zien. De sterrenheuvel is in samenwerking met
FMF gerealiseerd. Belangrijke
subsidieverstrekkers zijn de provincie Fryslân, de Rabobank ,
de Van Heloma Stichting en het
Prins Bernhard Fonds. Volgend
voorjaar hoopt de Stichting nog
beplanting aan te brengen, met
daarin veel nachtbloeiers.
Tijdens de Nacht van de nacht
is de sterrenheuvel officieel onthuld door Eise Eisinga himself.
Er stond een telescoop waarbij
professionele uitleg werd gegeven door Koen van den Driesche
van de Waddensky. Ondertus-

sen klonk er ergens tussen de
bomen melancholische muziek.
Er stond een middeleeuwse tent
met dito dame. Ook liep er een
vrouw rond die van de dominee
had gehoord dat er binnenkort
(omstreeks 1750) planeten op
elkaar zouden botsen, waardoor
de aarde zal vergaan. Naast haar
stond een vuurspuwer om het
aanschouwelijk te maken. Na de
onthulling kon er een astronomisch slokje op genomen worden. Neemt binnenkort ook eens
een kijkje bij de sterrenheuvel
van Wier? U bent van harte welkom!
Meer informatie kunt u vinden
op: www.ioannistheatertsjerkewier.nl/de-stjerrebult●

Het park gaat in de rust…
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Pompoenen-tijd
Zodra de pompoenen volop in de winkel liggen, weet je één ding zeker: het
is herfst! Met zijn nootachtige en zoete
smaak is de pompoen een veelzijdige seizoensgroente. Ze zijn er in veel verschillende soorten. Eerlijk gezegd kies ik toch
vaak voor de bekende flespompoen en de
Uchihi Kuri ofwel de ‘gewone’ oranje rakker. Maar er zijn er
natuurlijk veel meer zoals de spaghettipompoen, muskaatpompoen, oliepompoen en groene hokaido pompoen. Welke
van deze staat er bij u op nummer 1?
Pompoen bevat o.a. vitamine C én bétacaroteen. Deze twee
samen vormen een goede combinatie voor het versterken van
je immuunsysteem. Iets wat we in de herfst en winter zeker
kunnen gebruiken, nietwaar? Pompoen is erg veelzijdig te gebruiken en zacht van smaak. Een prima groente dus en ook
bij kinderen vaak favoriet.
Hierbij een recept voor een vega pompoenquiche
Ingrediënten deeg: Vulling:
- 375 gram amandelmeel - 200 gram paddenstoelen
- 350 gram biologische pompoen - 1 ui
- 1 ei - 2 teentjes knoflook
- 300 gram broccoli
- 6 eieren, geklutst
- 1-2 tl verse tijm
- peper en zout
Bereidingswijze
1. verwarm de oven voor op 175
graden.
2. Snij de biologische pompoen
in stukken en kook 350 gram in
20-25 minuten gaar.
3. Giet het water af en pureer de
pompoen met een staafmixer.
4. Voeg het amandelmeel en het
ei bij de pompoen. Meng het goed door elkaar en verdeel het
dan in een ingevette bakvorm.
5. Zet de bakvorm 10 minuten in de oven.
6. Verwarm ondertussen in een pan wat boter/olie en bak
hierin de paddenstoelen, knoflook en ui. Wanneer deze beginnen te kleuren kun je de broccoli toevoegen met de tijm.
Maak op smaak met peper en zout.
7. Schep het groentemengsel op de quichebodem.
8. Schenk de geklutste eieren erover.
9. Bak de taart in 45 minuten gaar.
Maak een feestje van november en vier de herfst. Houd je nu
echt niet van pompoen dan kun je er ook altijd nog eentje
uithollen en met een lichtje erin bij je voordeur zetten. Heb
je toch nog dat herfstgevoel.
Hulp nodig?
hillyposthumus@hotmail.com
Instagram:kindervoedingscoach_hilly
Facebook: gezondevoedingvoorkinderen ●

Kerstviering 2022
Woensdag 14 december a.s. voor alleengaanden in Berltsum
en Wier en iedereen vanaf 65 jaar
Deze wordt georganiseerd door de vrouwenverenigingen en de diaconie van de Protestantse Gemeente Berltsum. We willen u begroeten in ’t Centrum tussen 15.30 en 16.00 uur voor een ontvangst
met koffie/thee. De kerstviering in de Koepelkerk zal dan rond
16.30 uur beginnen. Er zal een collecte worden gehouden t.b.v. de
onkosten. Vervolgens is er na afloop een broodmaaltijd in ’t Centrum, waar u van harte voor wordt uitgenodigd.
Voor de broodmaaltijd en/of u opgehaald wilt worden, kunt u zich
opgeven tot maandag 5 december 2022, bij: Jeltje Postma, Bûterhoeke 9, tel. 0518-461312 of via de mail: tijsman@hotmail.com ●

Bern mei in ferhaal: Nynke Smits
In deze “Bern mei in ferhaal”
het woord aan Nynke Smits.
In het onderstaande verhaal
vertelt Nynke iets over zichzelf. Wij horen iets over haar
hobby’s, school en hoe zij het
vindt om in Berltsum te wonen. Veel leesplezier met haar
verhaal.
Wie ben je en waar woon je?
Ik ben Nynke Smits en ik ben 8
jaar oud. Ik woon op de hofsleane
in Berltsum.
Van welke herinnering word jij blij?
Op mijn 8ste verjaardag werd ik
wakker en zat mijn vader met
een kleedje over zijn schoot daaronder zat een echt konijn verstopt. Later bleek er ook nog een
konijn in het hok te zitten, deze
was voor mijn zus Anna.
Wat zijn jouw hobby’s?
Ik houd heel erg van tekenen en
knutselen. Ook houd ik heel erg
van voetballen en toneelspelen.

Waar word jij blij van?
Van mijn knuffelhond Sipje en
van onze kippen Pier en Pol. Ook
word ik blij van mijn familie en
vrienden en familie.
Wat wil je later worden?
Ik zou graag boerin willen worden. Ook lijkt juf of werken in de

kinderopvang mij erg leuk.
Wie zou jij willen verassen en waarom?
Lieke van Krimpen omdat ze heel
grappig en leuk is. Ook kan ze
mij en ook anderen heel goed
troosten ●

De Fûgelsang, voorleeskampioen, democratie en meer...
Ademloos luisterden de leerlingen van CBS De Fûgelsang naar
het verhaal wat Femma de Boer voorlas tijdens de finale van de
voorleeskampioen.
Met een nipte voorsprong is zij
de nieuwe voorleeskampioene
van De Fûgelsang geworden en
mag ze de school in maart 2023
vertegenwoordigen bij de regionale voorleesverkiezingen. In
het kader van ontwikkeling van
de sociale en maatschappelijke
competenties hebben groep 7 en
groep 8 bijzondere lessen gehad.
Voor groep 7 werd onder de bezielende leiding van rolstoelbasketballer Rob Boskeljon uitgelegd en
verteld hoe het is om te moeten
leven met een (lichamelijke) handicap. Hierbij liet hij zijn prothese
zien en vertelde hij wat hem overkomen was. Na dit bijzondere
verhaal volgde in de gymzaal een
les rolstoelbasketbal waarbij de
meester meedeed met een partijtje tegen elkaar. `Wat speciaal om
dit eens mee te maken` en `komt
u volgende week weer?` Waren
enkele quotes die te horen waren
na deze clinic. Groep 8 heeft op
het gemeentehuis in Franeker een
les “Democracity” gevolgd, waar
op een laagdrempelige en speelse
manier kennis met de gemeentepolitiek en democratische besluitvorming werd gemaakt. In twee
uur tijd heeft de groep ervaren dat
argumentatie, consensus en meerderheid nodig zijn in een goede
democratie. Wethouder René de

Vries mengde zich als afgevaardigde van de raad in de debatten.
Hieronder volgt een fragment uit
het verslag van Fende Hoogterp:
Bij het gemeentehuis: Een heel
avontuur met allemaal dingen beleefd. We reden in groepjes naar
Franeker waar het gemeentehuis
staat. Daar werden we vriendelijk
ontvangen. Daarna kregen we uitleg over wat we moesten doen en
die mevrouw die het uitlegde zei
dat we voor een vloerkleed moesten staan en als we erover heen
gingen waren we belangrijk. Ook
kregen we uitleg van wat we nog
meer moesten doen. We mochten
zitten op hele mooie stoelen, die
konden draaien voor hele lange
witte tafels. Het leek de Tweede
Kamer wel! We werden in 6 groepjes verdeeld, allemaal met een
briefje waar onze rol op stond:
woordvoerder, secretaris, fractielid en voorzitter. De taken werden
democratisch binnen het groepje
verdeeld. Aan de muur zat een camera, die kon ons zien maar wij
onszelf ook op een scherm op de
muur tegenover ons .Dat was heel
grappig en leuk!. We mochten op
een ander briefje opschrijven wart
ons doel was, weer op een ander
briefje wat voor gebouwen je in
de stad wou plaatsen en dan weer
gebouw 1 t/m 6. In het midden

lag een cirkel( dat was een soort
tapijt) met allemaal wegen en gebouwen waar je uit kon kiezen…
Na het spel konden de leerlingen
vragen stellen aan raadsleden die
aanwezig waren. Ook konden ze
zelf vragen stellen over actuele
onderwerpen die hen bezig hielden zoals het plaatsen van buurthuizen voor mensen die minder
te besteden hebben, prijzen en
energie en boodschappenkosten,
de nieuw te bouwen supermarkt
in het dorp. Hierbij viel op dat
ze de partijstandpunten van de
diverse groepen erbij betrokken.
Na afloop kreeg groep 8 complimenten van de wethouder en de
projectleiders over de grote betrokkenheid die getoond was.
Dit “smaakte” naar meer.
Wilt u een afspraak maken voor
een kennismakingsgesprek en
rondleiding door onze bruisende
school, neem gerust contact op
met ons via T 0518-461218 of E
defugelsang@cbo-nwf.nl Aanmelden kan al vanaf 2 jaar ●

Kerstmarkt in de Doopsgezinde Kerk Berltsum
Zaterdag 26 november van
11.00-17.00 u. wordt er een
kerstmarkt georganiseerd.
Er zijn Friese boeken, Nederlandse
romans, boeken over tuinieren/
biodiversiteit, boeken over reislocaties, Fryslân, kinderboeken,
boeken met hobby’s en veel andere. Allemaal boeken afkomstig
van bewoners uit Berltsum e.o.
die een zolderopruiming hielden.
Daarnaast verkopen we streekproducten. De totale opbrengst is
voor de Doopsgezinde Gemeente

Berlikum. Wij bieden stoofperen,
appelsap, tomaten, honing, Menno Dúmkes, pannenkoekmeel,
gemaakt van Turkey Red Wheat,
oergraan uit de tijd van Menno Simons (1496-1561) uit Witmarsum,
de grondlegger van de Doopsgezinden. Er is GEEN PIN, graag contant
betalen. In de voormalige kosterswoning zijn 2 stands het Hemmemapark en Dykstra State, uit Menaam. Deze kosterswoning moet
nodig verduurzaamd en grondig
verbouwd worden. De Vrienden
van Vermaning, zijn al weken lang

bezig om de kerstmarkt tot een
succes te maken. Ze bieden gratis
soep, broodjes en koffie/thee aan.
Dit gebaar is mogelijk gemaakt
door sponsoren, het Iepen Mienskipsfûns, gemeente Waadhoeke,
het Muoike Anna Fûns, Donaties
Dorpsgemeenschappen Berlikum
en Wier en Losse Fearren. Doopsgezinde Gemeente, Vermaningsstrjitte 3, Berltsum. Frans Zwart,
Hieke Joostema-Greidanus, Onijdes
Sijtsma, Tseard en Ineke Lautenbach en
vele vrijwilligers van de Vrienden van
Vermaning ●

Berltsum kultuer
Joint String Friends: Folkmusic, fun en good times
Een groep zeer ervaren muzikanten, die van ieder concert een feestje weet te maken. Zo zou je
Joint String Friends (JSF) uit Leeuwarden het best kunnen omschrijven.
Deze vier bevriende multi-instrumentalisten van verschillende
generaties – van babyboomer tot
millennial - brengen een breed
palet aan muzikale stijlen, met
de nadruk op Keltische folk. Gevoelige ballads, robuuste folksongs, swingende jigs en reels plus
Oost-Europese (dans)muziek, het
prijkt allemaal op het muzikale
JSF-menu. De ‘Friends’, die allemaal meerdere instrumenten
bespelen, maken ook uitstapjes
naar americana en akoestische
popmuziek. Kortom, wereldmuziek in al zijn diversiteit.
De formatie Joint String Friends,
die in 2008 is opgericht, bestaat
uit Menno Schilstra (zang, gitaar, basgitaar, mondharmonica,
whistles, percussie), Sèbastian
Meijer (viool, altviool, zang, percussie), Sicko Hoogterp (gitaar,
mandoline, Irish bouzouki, basgitaar, spoons,
zang) en Tuaq Pijlman (cajon,
bodhran, percussie, zang). In mei
2019 ziet hun eerste cd, getiteld
Down by the Banks of the Ocean,
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AGENDA
Datum

Tijd

Activiteit

18 november 18.00 uur

Oud Papier Berltsum

19 november 13.30 uur

Sinterklaasintocht Berltsum

26 november 11.00-17.00 uur Kerstmarkt Doopsgezinde Kerk
26 november 14.30 uur

Sinterklaasintocht Wier

26 november 20.00 uur

Peper-& Muzieknotenquiz

27 november 15.00-17.00 uur Joint String Friends, Teatertsjerke Wier
3 december

09.30 uur

Oud Papier Wier

11 december 15.00-17.00 uur Kerstkoor Sjonge Jonge,
		

Teatertsjerke Wier

14 december 15.30 uur

Kerstviering 't Centrum/Koepelkerk

18 december 15.00-17.00 uur Kerstengelinez, Teatertsjerke Wier

EVEN VOORSTELLEN
In de rubriek ‘Even voorstellen’ wil Op ‘e Roaster nieuwe bewoners
van Berltsum en Wier de kans geven zichzelf voor te stellen en aanmoedigen kennis te maken met dorpsgenoten.

het levenslicht. Het album wordt
lovend ontvangen en de release
leidt dan al direct tot veel nieuwe
aanvragen voor optredens.
Inmiddels heeft de groep een geduchte livereputatie opgebouwd.
Enerzijds weten Joint String
Friends te ontroeren met hun
breekbare luisterliedjes, maar
aan de andere kant is het feest

– pompend, stampend en dampend - nooit ver weg. Waar de
band ook speelt, van
kroeg tot kerkje of van theater
tot festival, JSF bezorgt haar publiek gegarandeerd een mooie
blijvende herinnering.
Reserveren s.sevenster@hetnet.
nl of 0518-471123 ●

Een kijkje in groep 7/8 van o.b.s. Lyts Libben
Groep 7/8 en meester Sytze
Groep 8 is altijd een spannende
groep van de basisschool. Aan
de ene kant voelen de kinderen
zich al groot en zijn ze de oudsten van de school. Aan de andere kant komt er ook veel op hen
af. Zo krijgen ze de VO-gids mee
naar huis waarin een bruggetje
wordt gemaakt naar de middelbare school. De gids laat zien
welke scholen en richtingen er
allemaal zijn. Ook zijn er diverse Doe-middagen georganiseerd
door scholen in de buurt; St. Annaparochie, Franeker en Leeuwarden. De kinderen bezoeken
de open dagen met hun ouders
en zo komen de kinderen, samen met hun ouders en school,
tot een goede keuze voor middelbaar onderwijs. Daarnaast zijn
er momenteel ook genoeg leuke
dingen in groep 7/8. Zo maken
de kinderen, in een aantal lessen, een sportfiguur op draad,
waar onder andere de houding
en beweging belangrijk zijn.
Tijdens de kinderboekenweek is
er een voorleeswedstrijd georganiseerd waarvoor de kinderen
zich konden opgeven. Het niveau
was erg hoog! Wat een toppers
allemaal. Na wijsberaad van de
jury, bestaande uit juf Jolanda,
juf Marrit en Jilke, won Lotte de
voorleeswedstrijd. Zij gaat onze
school vertegenwoordigen bij de
voorleeswedstrijd van de Waadhoeke en wij wensen haar heel
veel succes!
En dan is er nog Boekflix, ter bevordering van het lezen. Hierbij
brengt meester Sytze boeken onder de aandacht die de kinderen
zelf niet zo snel zouden kiezen.
Zo nu en dan vertelt hij iets over

Wij zijn Reinder, Sandra en Elvira Douma woonachtig op de
Meseame 22 te Berltsum.
Onze oudste dochter Daniëlle woont samen met haar vriend
in Leeuwarden. Zij is niet meeverhuisd naar Berltsum. Voorheen woonden wij in de wijk Westeinde te Leeuwarden.
Daar hebben we ook jaren met plezier gewoond. We misten
alleen ruimte om het huis en zo kwamen we uit in Berltsum.
Daar is genoeg ruimte om te tuinieren en te sleutelen en te
klussen in de garage. Wat een grote hobby is van ons.
We wonen sinds juli 2022 op de Meseame 22 te Berltsum.
Wat ons prima bevalt, in een mooi dorp met alle voorzieningen die het dorp biedt. Het eerste jaar zijn we heel druk
met klussen geweest en hebben de tuin uitgebreid/verlengd
en opnieuw aangelegd. Het openbaar vervoer is ook prima
geregeld voor onze dochter Elvira die in Leeuwarden naar
school gaat. Reinder werkt als glaszetter bij Vako kozijnen
techniek te Bolsward en Sandra werkt bij Alliade ouderenzorg in Hayema State te Stiens en Tinga State te Sneek daar
kook ik voor en met bewoners. Wat ontzettend dankbaar en
liefdevol werk is.
Op de vraag wat ons favoriete plek is: Heel veel, we genieten
vooral van de rust en de ruimte die het dorp biedt. In het
Hemmema park is het ook heerlijk vertoeven. Al met al zijn
wij tevreden dorpsgenoten ●
het boek en dat geeft de kinderen
inspiratie om ook eens een ander
type boek te kiezen. Er wordt
gretig gebruik van gemaakt, de
kinderen vinden het erg leuk.
Week van de mediawijsheid
Van 4 t/m 11 november deden
de kinderen van groep 7/8 mee
aan de week van de mediawijsheid. Daarin speelden ze Media
Masters, een spannende serious
game over de kansen en gevaren
van (digitale) media. Door het
spelen van de game bouwden
de kinderen basiskennis op over
mediawijsheid terwijl spelender-

wijs ook taalvaardigheid en waar
relevant ook rekenvaardigheden
aan de orde kwamen. Ook kwamen de kansen en gevaren van
de sociale media aan bod. De kinderen waren erg enthousiast.
Dit sluit naadloos aan op het
thema van de ouderavond van
25 oktober jl. Hier was een hoge
opkomst aan ouders, die na het
zakelijke gedeelte van OV en
MR, zich onderdompelden in alles rondom mediawijsheid o.l.v.
medewerkers van de GGD. Een
goede en fijne avond waar de
herkenbaarheid voor iedereen
voorop stond●
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Tichelersdyk 28b Berlikum

■ 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
Harrie Moerings heeft ruim 20 jaar als fysiotherapeut en

manueeltherapeut gewerkt in verschillende fysiotherapie-

praktijken en heeft zich sinds 2015 gespecialiseerd in voet-

■ VERF EN SCHILDER ARTIKELEN
■ HOME DECORATIE
■ HONDENVOER

klachten. Zijn kracht is de combinatie van fysiotherapie en

podologie, oefeningen en steunzolen. Hij kijkt niet alleen naar
de stand van de voeten, maar neemt het hele lichaam mee.
En daarmee is hij uniek in deze regio.
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En grat eur!
d
voor de

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

FOAR MOAI TÚNWURK
De Opslach 2
9041 GA Berltsum

Paramedisch centrum Jelle Eijzenga Fysiotherapie i.s.m.

germsgrien
germsgrien.nl

06-2693 4267

Podologie Harrie Moerings
Diëtistenpraktijk Grietje van der Sluis
Bekkenpuls
Salverda Logopedie

Colofon Op'e Roaster
Redactieleden:
Carla de Jong, Frans Rob, Amarins Haijma,
Joke Wassenaar, Tryntsje Zwart en Hilda Slingerland

Vaste
prijs in
Werken
voor uw
de cloud?
boekhouding?
Online boekhouden
tegen een vaste
lage
prijs.
Op
ons
kunt u rekenen

Telefoonnummer: 0518-46 16 38
www.eijzenga.nl

De Terp 57 9035 AX
Dronrijp

Bitgumerdyk 30b

info@born-graaf.nl

9041CE Berltsum

www.born-graaf.nl
T 0518-461800

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

Sluitingsdata voor de eerstvolgende editie van
Op ‘e Roaster
• Advertenties dienen uiterlijk vrijdag 2 december 2022
aangeleverd te worden per email: advertentie@berlikum.
com.
• Kopij dient uiterlijk vrijdag 2 december 2022 op de
redactie aanwezig te zijn via krant@berlikum.com
Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster:
woensdag 14 december 2022

