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Harmke Siegersma wil pieken op
het WK muurkaatsen
Wat voor velen vroeger een illusie was, is voor Harmke Siegersma werkelijkheid, namelijk het
aanvoeren van een Europese ranglijst. Dit doet ze in de discipline ‘Wallball’, voor ons ook wel
beter bekend als muurkaatsen.
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• Leerling muziekvereniging over de muziekmeester: “de
meester hoecht gjin musykdiploma mear te heljen, want
hy hat al nei it crematorium west”.
• Fardau (4) en Ilse (5) binne mei de poppen oan it boartsjen
en Ilse seit: “myn pop wol bôle mei stroop ha”; Fardau:
“dat ha ik net mar ik ha wol sjerp”; Ilse: ‘ok, doch dat dan
mar”.
• Bart (8) syn zus sit boppe te janken op har keamer en Bart
seit stjin har: “Bist ongesteld of echt ferdrietig?”
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 ●

Foppe de Haan te gast
op De Fûgelsang
CBS De Fûgelsang is een trijetalige skoalle, waarbij vanaf
groep 1 t/m groep 8 aandacht besteed wordt aan het Fries,
Engels en Nederlands onderwijs.

Omdat het seizoen in maart door
het coronavirus werd afgebroken
wist ze toen eigenlijk al dat ze
op nummer 1 zou staan. Door
de goede resultaten van de afgelopen jaren is Harmke allround
over alle toernooien gezien de
beste van ons continent. Dit viel
zelfs zo op dat ze live in een uitzending werd geïnterviewd op
NPO Radio 2.
Waar muurkaatsen eerst altijd
de opmaat was voor het kaatsseizoen in de zomer, Harmke is
namelijk ook hoofdklasse kaatsster, staat de kaatsdiscipline nu
op gelijke hoogte als de Friese
variant. Hier won ze al vele prijzen waaronder 5x de damesbond
met Ilse Tuinenga en Leonie van
der Graaf. Daarnaast stond ze in
2018 in de PC-finale. Eigenlijk
zag Harmke het eerst niet eens
zitten om ook te gaan muurkaatsen maar op termijn kreeg ze er
steeds meer plezier in, zoveel
zelfs dat ze eigenlijk niet meer
kan kiezen tussen beide disciplines. Het scheelt dat de seizoenen
om elkaar heen lopen zodat een
keuze maken niet nodig is.

De laatste jaren is er veel discussie over de positie van het Friese
kaatsen. De ledentallen lopen
terug en is er weinig nieuwe
aanwas vanuit de jeugd. Aan de
andere kant leeft het muurkaatsen juist op en is er veel animo.
Volgens Harmke zit er ook meer
toekomst in het muurkaatsen;
,,it spultsje giet in stik sneller en
mei de komst van keatsmuorren
is it maklik om efkes te spyljen”.
Het muurkaatsen bracht naast
resultaten ook internationale
ervaringen met zich mee.
Zo worden er jaarlijks zo’n 5
á 6 toernooien gespeeld waar
punten te verdienen zijn voor de
Europese ranglijst. Deze worden
gehouden in België, Engeland,
Frankrijk, Italië, Spanje en
Nederland. Harmke reist alle
toernooien af en behaalt daar
eigenlijk altijd goede resultaten
met vaak minimaal een halve
finaleplek. Door deze resultaten maakt Harmke al jaren deel
uit van de vaste kern van het
Nederlandse team.
Met het Nederlandse team was
ze actief op zowel Europese-

als wereldkampioenschappen.
Hoogtepunt was het WK in eigen
land waar ze tweede werd in de
dubbelspelfinale. Ook twee jaar
geleden werd de tweede plaats
behaald op het EK in het dubbelspel.
In 2017 ging ze naar het WK in
Colombia. Volgens Harmke liep
dit vanwege een 4e plaats uit op
een debacle; ,,dit wie in geweldige ûnderfining mar de resultaten
foldien net oan’e ferwachtings”.
Op de vraag wereldkampioen worden of de PC winnen
heeft Harmke geen antwoord.
Uiteraard het liefst beide. Het
komende WK zal gehouden worden in België maar is lastig te
plannen in verband met het coronavirus. Omdat er veel jeugdig
talent aan zit te komen zou het
best eens zo kunnen zijn dat het
komende wereldkampioenschap
de laatste kans op eremetaal is
voor de 29-jarige Berltsummer.
De tijd zal het leren maar de
ambitie is er zeker ●
Hein Joostema

Hiervoor krijgt de school subsidie en ondersteuning vanuit het
expertisecentrum Cedin. Maandag 14 december, vlak voordat de
school dicht ging, bracht Foppe de Haan, in het kader van “Helje
in ferneamde Fries yn ‘e klasse! “ een bezoek aan groep 7 en 8 van
De Fûgelsang.
Foppe vertelde in vogelvlucht zijn levensverhaal, dat hij ooit als
meester was begonnen maar zich op zijn plek voelde in het gymlokaal, in de sport. Dat werd zijn droom en daar heeft hij toen alles
op alles gezet om dat te bereiken en van het één kwam het ander.
Mooie verhalen over al zijn contracten over de wereld en zijn successen samen met diverse voetbalclubs. En ontmoetingen met uiteenlopende mensen, o.a. Nelson Mandela, waar hij nog steeds veel
inspiratie uit put. Kinderen konden vragen stellen en na afloop
was er natuurlijk een bedankje.
Foppe gaf de kinderen het volgende mee: “Heb je een droom? Zet
dan alles op alles om dat te bereiken. Want wat je werkelijk wilt
dat kun je! ●

berlikum.com 6

Obs Lyts Libben
Met trots kunnen we stellen dat we samen de schouders zetten onder het thuisonderwijs tijdens de lockdown en dat het
heel goed gaat.

Bern mei in ferhaal: Hiddo Brouwer
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Hilbrandt Hisse (Hiddo) Brouwer. In het onderstaande
verhaal vertelt Hiddo iets over zichzelf. Wij horen iets over zijn hobby’s, school en hoe hij het
vindt om in Berltsum te wonen. Veel leesplezier met zijn verhaal.
Wie ben je en waar woon je?
Ik ben Hiddo Brouwer en ik woon
op het Achtepaed 7 in Berltsum.
Wat zijn je hobby’s?
Gamen en trampoline springen.
Wat is het leukste wat je hebt
meegemaakt?
Dat ik in het trampolinepark ben
geweest in Limburg.
Het was daar erg groot en hele
goede trampolines.
Wat vindt je van school?
Ik vind school soms een beetje
saai en soms wel een beetje leuk.
Ik vind met mijn klasgenootjes
spelen leuk. En gym als enige
vak vind ik leuk.

Zelfs Boef, de hond van Floris Kuperus, is zeer geïnteresseerd en
volgt met belangstelling de online lessen. Knappe hond, die Boef!
Alle kinderen hebben een attentie gekregen van de oudervereniging om hen een hart onder de riem te steken.
Wat is het een rare tijd…. De crisis gaat door en het is niet duidelijk wanneer we erdoorheen zijn. Houd vol! Wij wensen iedereen
sterkte met een bemoedigende glimlach.
Nieuwe ouders kunnen contact opnemen via lytslibben@elanowg.
nl voor een online gesprek en om hun kind aan te melden voor
onze prachtige school. Volgt u ons al op facebook?
Daar plaatsen wij altijd leuke filmpjes en foto’s van alle activiteiten op school l

Wat wil je later worden?
Ik wil reken meester worden en
You-Tube-er. Net zoals Enzo Knol.
Wat is het spannendste wat je
hebt meegemaakt?
De film Penywise was héél spannend om te zien.
Wat vind je mooi aan Berltsum?
Dat mijn vrienden vlakbij wonen. En dat we zelf door het dorp
heen kunnen fietsen l
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Praktijk voor contextuele hulpverlening

Ali Stork
Appelhof 6
9041 GE Berltsum (FRL)
06 - 22620317
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Vaste prijs
voor uw
boekhouding?
Op ons kunt u rekenen

Bitgumerdyk 30b

info@born-graaf.nl

9041CE Berltsum

www.born-graaf.nl
T 0518-461800

WWW.PAADSIKER.NL

FOAR MOAI TÚNWURK
De Opslach 2
9041 GA Berltsum

germsgrien
germsgrien.nl

06-2693 4267
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Berltsum yn bedriuw

COLUMN

Digitale bijeenkomst Dorpsvisie
Berltsum 2030 op 21 januari

Wie wil jij zijn?

Hoe ziet ons dorp er in 2030 uit? Wat vindt u van uw huidige woon- en leefomgeving? Heeft u
ideeën over wat er beter of anders kan? Doe dan mee met de interactieve digitale bijeenkomst op
donderdag 21 januari!
Sinds de zomer is de werkgroep
dorpsvisie Berltsum bezig met de
opzet van een nieuwe dorpsvisie.
Hierin willen we de ambities voor
het dorp over bijvoorbeeld de onderwerpen wonen, ondernemen,
ontmoeten, duurzaamheid en
groen richting 2030 beschrijven.
De werkgroep wil graag van de
bewoners en ondernemers horen
wat er speelt, waar behoefte aan
is of wat beter kan. Omdat we
niet fysiek bij elkaar kunnen komen hebben we een digitale enquête opgesteld.
Het lijkt ons leuk om dit in een
gezamenlijke interactieve sessie
met jullie te doen, waarbij ook
gelijk de resultaten zichtbaar
zijn. Over bepaalde onderwerpen
kunnen we dan ook verder door-

praten, in zogenaamde digitale
vergaderruimtes.
Naast de digitale sessie op 21
januari, zal de enquête digitaal
vanaf 22 januari beschikbaar zijn
om in te vullen. Via de QR-code
hiernaast, komt u bij de website,
daar kunt u zich aanmelden voor
de onlinebijeenkomst. Na aanmelding ontvangt u een link voor
de Zoom-meeting en een link
voor de enquête. Deze QR-code
kunt u scannen met de app op uw
smartphone (of installeer de app
wanneer u deze nog niet heeft).
We zien jullie graag allen digitaal op 21 januari om 20.00 uur
(digitale inloop vanaf 19.45 uur),
noteert u deze datum in uw agenda?!

Wat een bijzonder jaar was 2020. Het heeft naast stilstand
ook veel beweging gebracht. Het was een jaar waarin we
flexibel moesten zijn en niet konden vertrouwen op de
vanzelfsprekendheid van alledag. Alles werd anders. Corona nam een deel van onze vrijheid maar gaf ook verbondenheid en aandacht voor elkaar.
Ook was er veel dankbaarheid. Dankbaar voor het feit dat
wij in zo’n prachtige provincie wonen waarin je uren kunt
wandelen zonder veel mensen tegen te komen. De frisse
lucht en Friese gemoedelijkheid. Door corona werden we
even teruggeworpen op wat er is, het hier en nu. En we
zijn er nog niet, niemand heeft een blauwdruk van wat komend jaar gaat brengen. Laten we het beste er van maken
en genieten van elke dag.

U kunt zich ook aanmelden, door
een mail te sturen naar dorpsvisieberltsum@gmail.com.
U ontvangt dan een link om deel
te nemen aan de onlinebijeenkomst. Graag tot dan! ●
Werkgroep dorpsvisie Berltsum

Fûgelsang in lockdown
Vlak voor de kerstvakantie kwam ineens het bericht waar we al een tijdje voor gevreesd hadden
“we gaan in lockdown”. De school gaat weer dicht. Gelukkig hadden we het “op afstand onderwijs
geven” goed voorbereid.

Het is waar ik als coach blij van word: leven in het hier en
nu en meebewegen met wat het leven brengt. Te vaak zijn
we bezig met zorgen maken over de toekomst. We piekeren ons suf over wat zou kúnnen gebeuren. En het loopt
toch vaak anders. Als je veel negatieve gedachten hebt, probeer dan de focus eens te verleggen naar waar je dankbaar
voor bent.
Maak eens een lijstje met alles waar je trots op bent en blij
van wordt. Je zult merken dat je bij het opschrijven je gevoel al een verandering doormaakt en je negatieve gedachten plaats maken voor gevoelens van trots en blijdschap en
misschien tovert het wel een glimlach op je gezicht.
Aandacht maakt alles groter. Hoe meer positieve gedachten, hoe positiever je in het leven staat.
Staat er bijna niks op je lijstje? Dan kun je vandaag nog
beginnen met zorgen dat er wél iets op komt te staan. Wie
wil je zijn? Alles is mogelijk! Coaching kan je helpen met
het bereiken van je doelen, je overtuigingen los te laten
en je laten ervaren dat je zelf de sleutel tot verandering in
handen hebt.
Daarbij wens ik iedereen een mooi en inzichtgevend 2021!
●

OPROEP
Let op: Besturen van verenigingen en stichtingen,
eigenaren van bedrijven en contactpersonen van
voorzieningen.

De goede dingen behouden en
geleerd van wat beter kan van
de vorige keer. Alle kinderen
van groep 3 t/m 8 hebben hun
eigen gepersonaliseerde Ipad
of Chromebook, met hun eigen
inlog en links naar diverse onderwijsprogramma’s. De school
heeft ondertussen al meer dan
100 stuks mee naar huis gegeven
om thuis optimaal mee te kunnen doen met het onderwijs, zodat hier geen verschil in kansen
gelijkheid door ontstaat.

geleiding van de onderwijsassistenten. Leerkrachten van groep
3 t/m 8 zijn dagelijks vanuit hun
huis of lokaal, volgens een vast
tijdschema, met hun groep aan
het lesgeven.

De juffen houden contact via
beeldbellen. Wat op zich ook
heel spannend is. We gaan er
eerst maar vanuit dat we op 25 januari weer allemaal naar school
kunnen gaan.

Hiervoor zijn instructie filmpjes
opgenomen om de lesstof te verduidelijken. Sommige kinderen
hebben extra instructie nodig en
die kunnen dan op een ander tijdstip weer met hun juf of meester
online.

En we hebben een nieuwtje…. !
Onze nieuwe website is online.
U kunt dit vinden op www.fugelsang.nl.

Daarnaast is er elke dag gelegenheid tot noodopvang en komen
een aantal kinderen op uitnodiging naar school om begeleiding
te krijgen.
De extra ondersteuning in het
leesonderwijs vindt plaats op
school of via Teams waar kinderen met elkaar lezen onder be-

Ook ouders kunnen met een “vragen uurtje” hun zorgen of vragen
kwijt. De kleuters kunnen via
het programma Onderbouwd via
een app allerlei leuke opdrachtjes doen. Het thema is nu winter
en het maken van vetbolletjes en
pinda’s rijgen is één van de opdrachten.

En wist u ook dat u uw kind, wanneer het binnenkort 3 of 4 jaar
oud wordt, bij ons kan aanmelden?
Graag even contact opnemen
met de directeur van de school,
Jeanette Slagter, telefoon 01518461218.
Meer informatie vindt u bovendien op de website van de school
●

De webredactie van www.berlikum.com is druk bezig met de
ontwikkeling en uitvoering van de nieuwe website.
Om alle gegevens up-to-date te krijgen hebben wij uw hulp
nodig.
• Denk daarbij aan contactgegevens als tenaamstelling, adres,
telefoonnummer, sociale media en eventueel een website
adres.
• Ook niet geheel onbelangrijk is een logo of foto waarmee u
uw pagina op onze site wilt presenteren.
• Wilt u uw eigen gegevens controleren op onze website en
eventuele wijzigingen doorgeven via ons email adres website@berlikum.com.
Voor meer info: www.berlikum.com ●

Even voorstellen
Op 'e Roaster is gestart met een nieuw item,
Even voorstellen. Hierbij willen wij nieuwe bewoners van
Berltsum de kans geven om zichzelf voor te stellen en
aanmoedigen om kennis te maken met hun dorpsgenoten.
MEEDOEN? Ben je kortgeleden in Berltsum komen wonen, dan
sturen wij je graag een mailtje met een aantal vragen zodat jezelf
via Op 'e Roaster kan voorstellen aan alle dorpsgenoten. Eventueel
met een foto van je in de nieuwe woning.
Je kan mailen naar roaster.berlikum@gmail.com ●
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CORIENS ITEN
Gnocchi
út 'e oven!
In nij jier, nije kânsen! In soad
minsken sille sûner ite dizze tiid,
mar in protte hâlde it net lang fol.
Op in drûge cracker is dat ek net
maklik, dus meitsje der wat lekkers fan! Sa as dizze gnocchi út'e
oven mei paprikasaus: in dikke
oanrieder!
De saus meitsje jo sels en sit dêrtroch grôtfol griente. Dêr op
komt de gnocchi. Kinne jo dat al? Gnocchi is Italiaansk en sit
tusken pasta en ierappel yn. Troch de farske gnocchi te bakken wurde se hiel lekker en krokant. In resept dat wy hjir
thús hieltyd wer opnij ite! Neist dizze ovenskotel fine jo op
coriensiten.nl ek lekkere winterske stoofgerjochten.

Monument 75-jaar
Vereniging Oranje Nationaal
Inleiding
In 2017 was het thema tijdens
het dorpsfeest ‘Karnaval yn
Berltsum'. Toen is er een delegatie van Oranje Nationaal naar Berlicum (Noord-Brabant) geweest
om te ervaren hoe carnaval daar
wordt gevierd. Het is daar het gebruik dat door de oudste bewoner
van het dorp de omtrek van een
boomstam wordt opgemeten. De
achterliggende gedachte is dat er
op dat moment wordt stil gestaan
bij het groeien van deze boom,
het opgroeien van kleine kinderen etc.

het opmeten van de omtrek van
de Koningslinde door de oudste
bewoner van Berlingastate.

Dit vonden wij ook voor ons dorp
een mooie traditie en hebben dat
nu overgenomen bij de Koningslinde in ons dorp. Jaarlijks wordt
op deze plek tijdens de rondgang
op Koningsdag stilgestaan om het
Wilhelmus te spelen voor de oudste bewoners in het dorp, wonende in Berlingastate. Eén van de
tradities tijdens dit samenzijn is

Waarom op deze plek?
De Koningslinde staat op het
plein behorende bij Berlingastate. Daarbij is de plek voor het
monument het centrumpunt van
het dorp.

Waarom dit Monument?
We willen deze traditie ook zichtbaar maken naast de jaarlijkse
activiteit op Koningsdag.
In het kader van 75 jaar Oranje
Nationaal is het idee ontstaan om
deze boom en de plek daaromheen meer uitstraling te geven.
En zo te laten zien aan dorpsgenoten en andere geïnteresseerden wat deze plek voor het dorp
betekent.

Meitsje jo it ek ris? Dit sil genietsjen wurde!
Ingrediënten voor 2-3 personen gnocchi uit de oven met
paprikasaus:
• 400 gram verse gnocchi (koelschap Albert Heijn)
• 1 courgette, in blokjes
• 1 venkel, in blokjes
• 3 zoete puntpaprika’s
• 2 tenen knoflook
• 30 gram basilicum
• 1 el citroensap
• 1 rode ui
• 150 gram gerookte kip
• 400 gram cherrytomaatjes
• 1 rode peper
• 1 bol mozzarella light
• 150 ml kookroom light
• 1 tl suiker
• 2 el zonnebloemolie
• snufje zout
• 1 glas witte wijn of water
Zo maak je het:
1. Zet de oven op 200˚C aan.
2. Bak 1/4 rode peper gesnipperd, een theelepel suiker en
een gesnipperde teen knoflook met de in blokjes gesneden
stukjes paprika.
3. Bak dit vervolgens gaar en doe het in een hoge kom met
het citroensap, een snuf zout, de basilicumblaadjes en de
kookroom. Met een staafmixer pureer je dit tot een saus.
4. Snipper de ui en knoflook fijn en bak glazig in een koekenpan. Voeg de in blokjes gesneden courgette en venkel toe
en stoof met een glas witte wijn (of water) gaar. Giet dan
de paprikasaus hierbij en laat inkoken tot een mooie dikke
saus.
5. Bak in de eerste koekenpan ondertussen de gnocchi krokant in twee eetlepels olie. Snijd de gerookte kip in stukjes,
de tomaatjes halveer je en de mozzarella snijd je in kleine
stukjes.
6. Voeg de kip en tomaatjes toe aan de saus. Schep de saus
met groentes in een ingevette ovenschaal, hier overheen
gaat de gnocchi en dan de stukjes mozzarella. Doe de ovenschaal 10-15 minuten in een oven met grillstand, totdat het
krokant en goudbruin is ●

Mede mogelijk gemaakt door:

Door deze plek meer te benadrukken met het monument,
kan het een functie vervullen

voor het dorp. Het wordt voor iedereen een plek van herkenning
en herinnering. Een plek waar
mensen, jongeren en ouderen elkaar ontmoeten en elkaar verhalen vertellen. En hiermee hopen
wij een bijdrage te leveren aan de
sociale verbinding in het dorp.
Impressie en detaillering van
het monument
In de ring van het staal om de
boom heen zal elk jaar een bordje worden toegevoegd, waarin de
naam van degene die de boom
heeft opgemeten (de oudste bewoner van het dorp), de datum
en de omtrek wordt gegrafeerd.
Ook zal op het monument tekst
met uitleg over het monument
komen, waarom het monument
geplaatst is en het idee achter de
jaarlijkse traditie.
De volgende verbeelding geeft
een impressie van het monument
dat we in het eerste kwartaal van
2021 willen realiseren ●
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Berltsum feriening

WIERSTER KAT

Het Hemmemapark in 2020

Jierdei

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar door de coronacrisis. Niettemin kon het bestuur nog 3 keer
vergaderen: 2 keer in het vroege voorjaar en 1 keer in de zomer. Ook de informatieavond over het
Hemmemapark voor het hele dorp kon op 5 maart gewoon plaatsvinden. Vrijwilligers, besturen
van SHP en SBB en enkele dorpsbewoners waren aanwezig.

Minsken, in nij jier
is fan start. 2020 leit
efter ús en we sjogge
mei frisse moed nei
2021. Al feroaret der
foarearst noch net safolle. We sitte mei syn
allen yn lockdown, ja
ek ik sit yn lockdown.
Ik mei fan gelok sprekke trouwens, want ik ha it koronafirus noch net te pakken hoan. Mar dy earme hûn, wat freeslik dat hy him sa min en beroerd hat fielt. Wat in gedonder
en gesoademiter, mar it is goed kaam.
Tja dat korona, ik woe jimme graach oer iets oars fertelle
mar ik soe net witte wat. It giet der oeral en altyd oer. Je
komme it oeral en altyd tsjin. Op de dyk, op it nijs, yn ’e
krante, wêr as wy ek binne, it giet der oer. Graach nim ik
jimme mei nei myn jierdei. Der hawwe wy it neffens my
noch nea oer hân. En normaal rin ik der ek net sa mei de
keap, mar ik wol dochs ek ris wat aardichs te fertellen hawwe.

Onze jaarlijkse vrijwilligersdag
“NL Doet” moest helaas worden
afgelast vanwege de coronacrisis,
maar het overige vrijwilligerswerk is gewoon doorgegaan, in
kleine groepjes met inachtneming van de coronaregels. Het
bestuur bedankt alle vrijwilligers.
Door hun inzet kan het park
in stand gehouden worden. De
fruitoogst viel dit jaar bijzonder
groot uit. We hebben voor ca.
€ 1.300,- stoofperen kunnen verkopen aan Dijkstra State te Menaam. Daarnaast hebben we 300
kg peren en appels naar de voedselbank in Leeuwarden gebracht.
In 2020 kon van de familie Dijkstra een perceel weiland van ca.
1,5 hectare, gelegen tussen Hemmemastate en het Hemmemapark, worden aangekocht.
Dit perceel was onderdeel van
het ontwerp van het Hemmema-

park bij de totstandkoming van
het park in 2004, maar was toen
niet te koop. Hiermee is de zichtlijn vanuit Hemmemastate naar
de uitkijktoren veiliggesteld. Het
beheer van het perceel zal gericht zijn op de versterking van
de biodiversiteit. Het bestuur is
ingenomen met deze completering van het park, zodat het gereserveerde bedrag op de balans nu
ook daadwerkelijk kon worden
ingezet.
Stichting Hemmemapark “yn
doarp en gea”
Stichting Hemmemapark is ook
actief buiten het Hemmemapark.
Zo zijn in 2013 drie Cultuurhistorische Wandelroutes aangelegd
en bewegwijzerd. Eveneens is in
2013 de fiets-wandelbrug over
de Menamerfeart aan de Koekoeksleane aangelegd. Momenteel stuurt een onafhankelijke
werkgroep in het project “Na-

Samar in Momint...

tuerlik Ferskaat” plannen aan
voor het vergroten van de biodiversiteit in en rond Berltsum. De
financiën van dit project lopen
via Stichting Hemmemapark.
De plannen waren klaar, de subsidies toegezegd, maar door het
coronavirus konden de plannen
niet worden uitgevoerd en zijn ze
doorgeschoven naar 2021.
Bestuur
Grytzen Spijksma was de verbindende schakel tussen SBB en
SHP. Hij trad dit voorjaar af als
bestuurslid van SBB en SHP. Het
bestuur bedankt Grytzen voor
zijn inzet voor SHP. Vanuit SBB
is nog geen vervanger gevonden.
Het bestuur bestaat nu nog uit de
volgende personen:
M.T. van Hout, voorzitter
R. Bouwma, secretaris
A. de Haan, penningmeester
K.H. Smits
B.J. Wiersma ●

Want it siet sa, ik bin yn jannewaris altyd jierdei, elk jier
wer. Meastal fertel ik der net oer want ach ja, jierdei is ek
mar jierdei. Mar dit jier wie myn jierdei wat oars. Krekt sa
as de measten fan jimme miskien it ôfrûne jier wol krekt
wat oars as oars de jierdei fiert hawwe. Myn jierdei wie mei
de lockdown en dat betsjut dat der eins gjin besite komme
mei. Der wie ik suver wat fertrietlik om. Ik bin in minskenkat en mei graach minsken om my hinne hawwe. Ik
waar moarns wekker en fielde my eins net iens sa hiel bot
jierdei. Ik makke myn eigen spesjale jierdei brokjes klear
en hie foar dit kear de lekkerste molke útsocht. Mar echt
jierdei, nee dat fielde ik my net.
Middeis gong ik de kletter op, op ‘e strún. Ik kaam ferskate
minsken tsjin mar net elk wist dat it hjoed myn jierdei wie.
Sommigen wol, die felisitearren my, oaren net, dy rûnen
sa foarby. Nei it strunen gong ik wer nei hûs. Doe ’t ik thús
kaam stie my der in grutte ferrassing te wachtsjen. Der
stiene allegearre cadeaus klear foar my. Spesjaal foar my,
ik koe it hast net liuwe. Ien foar ien pakte ik myn cadeaus
út. Wat in prachtige kaartsjes en cadeaus. Op dat momint
fielde ik my foar it earst echt jierdei dy dei.
En ik fielde my jierdei en gelokkich, en net fan de kado's en
fan de kaartsjes. Ja natuerlik is dat prachtich, mar wat my
it measte rekke? Dat al dizze minsken oan my tocht hiene,
dat se my net fergetten wiene en dat se wisten dat it hjoed
myn dei wie. Ik fielde my de moarns best in bytsje iensum
en wist net sa goed wat ik ferwachtsje moast. Mar middeis,
ik wie de gelokkichste kat op ierde. Minsken wiene my net
fergetten, ik doch der ta, ik mei der wêze. Yn dizze tiiden
fan lockdown is dat dochs wol in moaie boadskip die ik net
gau wer ferjitte sil.
Litte we yn 2021 mei syn allen foar inoar soargje, oan inoar
tinke en klear stean foar inoar dêr wêr it nedich is! ●
De Wierster kat

Voortgang Natuerlik Ferskaat
Berltsum
Eind vorig jaar had de werkgroep Natuerlik Ferskaat
Berltsum een slimme werkwijze bedacht om begin 2021 op
voldoende afstand van elkaar te starten met de aanplant van
de bomen in de Kwekerijleane.
Het mocht echter niet zo zijn. Toename van de besmettingen en
een lockdown tot gevolg. Tot overmaat van ramp stak de zeer besmettelijke Engelse variant van corona de Noordzee over.
Wanneer de Berltsumers dit in Op ‘e Roaster lezen, heeft premier
Rutte op 12 januari mededelingen gedaan over het al of niet voortzetten van de lockdown. Alle signalen staan op rood. De verwachting is dat we voorlopig nog niet kunnen planten ●
Met vriendelijke groeten,
De werkgroep Natuerlik Ferskaat Berltsum
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Een verrassend kerstcadeau
door samenwerking

Boek over het Hemmemapark verschenen
Onder de titel Het Hemmemapark in Berltsum heeft Maartje van Sluis een boekje gepubliceerd over
de geschiedenis en de natuur van het park. Het grootste deel van het boek gaat over de natuur.
Deze is beschreven aan de hand van de waarnemingen die ze heeft gedaan voor haar opleiding tot
natuurgids. Er worden veel planten en paddenstoelen beschreven, voorzien van een kleurenfoto.
Daarnaast is er aandacht voor vogels en voor vlinders, insecten, mossen en korstmossen.
Het boek leent zich ervoor om
mee te nemen naar het park en
op het moment dat de nieuwsgierigheid gewekt is, de chronologisch gerangschikte waarnemingen na te kijken. Dat kan ook nu
in de winter: de korstmossen en
mossen zijn op hun mooist en de
stinzenplanten komen er weer
aan. Met dit boekje in de hand
kan iedereen de meeste planten
en dieren in het onderzoeksgebied op naam te brengen.
Daarnaast is er informatie in over
het ontstaan, over de geschiedenis en geografische ligging en
over het gebruik en het beheer
van het park. Het geheel is voorzien van ruim honderd foto's en
bevat een inhoudsopgave en een
register om alles snel te kunnen
vinden.

Samen met leerlingen van de Campus Middelsee werden de
gasten van onze vereniging De Zonnebloem verrast met een
kersttas vol met leuke, uitdagende en lekkere spullen.

Het boekje is te koop voor € 8,00.
Hebt u belangstelling: laat het
Maartje van Sluis weten. Dat kan
via telefoon 0518-461777, mail
mvansluis@hotmail.com of aan

De leerlingen hebben grotendeel voor de spullen gezorgd en de
tassen ingepakt. Vrijwilligers van de Zonnebloem hebben er de
laatste hand aan gelegd. Door de samenwerking werd het een bijzonder leuke verrassing. Wethouder Dijkstra brengt samen met de
vrijwilligers van de Zonnebloem de tas bij onze gasten. Voorgaande jaren bezochten de gasten, samen met de vrijwilligers, met veel
plezier een of meerdere kerstmarkten bij tuincentra in de regio.
Dit jaar zoekt de Zonnebloem naar alternatieven. Toen Campus
Middelsee ons benaderde met het voorstel kerstpakketten te geven
hebben we geen moment geaarzeld en het aanbod met beide handen aangenomen. Er zijn voor elkaar is een klein, groots gebaar l

de deur op Foareker 2 om tegen
contante betaling het boekje af te
halen (zolang de voorraad strekt).
Door veel zelfwerkzaamheid en
een zorgvuldig gekozen drukker

is het gelukt de prijs laag te houden. De eventuele winst komt
ten goede aan het park.
Boekinformatie:
Maartje van Sluis-Poortstra, Het
Hemmemapark in Berltsum; geschiedenis en natuur. Berltsum,
Van Sluis, 2021. 73 pagina’s, paperback, ruim 100 kleurenillustraties, afmetingen 18 x 25 cm.
Verkoopprijs € 8,00 l

Bestuur De Zonnebloem, afd. Sint Annaparochie e.o.

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.

CONNECTING THE DOTS

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.

Sparringpartner
Bedrijfsadviseur
Subsidies en fondsenwerving

Zijlstra Bouw. Altijd in vorm.

Zijlstra Bouw BV
It Koartlân 1, 9041 VB Berlikum
T 0518 - 46 20 63
F 0518 - 46 10 37

Durk Osinga • Kleasterdyk 3A
T: 06-17 14 61 34 • 9041 VH Berltsum

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

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 Transp
Schoenmakerss
 0515-439298
: sneek@ron

Berltsum kultuer
In kopke waarmte in Wier
Zoals u wellicht eerder al heeft gemerkt, hebben de Gemeente Waadhoeke en Skûle Welzijn
het initiatief genomen voor de actie ‘in kopke waarmte yn kâlde tiden’.
Bij diverse supermarkten in de
gemeente kon een kopje worden
gehaald. Met dit kopje kunt u
eens afspreken met een dorpsgenoot die wel wat warmte kan gebruiken in deze donkere tijden.

berlikum.com 11
			

		

AGENDA
21 januari
12 februari

20.00 uur
18.00 uur

Zoom-meeting Dorpsvisie Berltsum
Oud papier

Iedere dinsdag 9.00-11.00 uur 	Spreekuur Gebiedsteam Waadhoeke Groene Kruis Gebouw

Bern mei talint
Dit is Ingmar de Jager, wonende op de Hofsleane. Hij is 9 jaar
en wordt in maart 10. Het trommelen/drummen zat er al jong
in bij hem. Toen hij 2 jaar was wilde hij meelopen met de
drumband en dat terwijl hij hiervoor maar slecht tegen harde
geluiden kon. Hij gebruikte hiervoor twee schalen als bekkens. Die eigenlijk bij een strandspelletje hoorden met zo’n
plakbal.

In Wier hebben de Stichting
Doarpsrounte Wier en de Activiteitencommissie dit initiatief
omarmd. Er werd voor een leuke
opvulling van de kopjes gezorgd.
En voor de kerstdagen zijn de
kopjes bij alle Wiersters voor de
deur gezet.

Op welke leeftijd ben je begonnen?
‘Toen ik 3 jaar was heb ik op de rommelmarkt een plastic trommel
gekocht (zie foto) en hierop ben ik begonnen met trommelen. Op
mijn 5e ging ik bij de drumband en had ik mijn eigen echte trommel. Toen ben ik ook zelf noten gaan schrijven.’ Trots laat Ingmar
zijn agenda van 2016 zien waarin de noten staan. (zie foto)

De bijbehorende vraag aan de
Wiersters was om eens een kopje
koffie te drinken bij je rechterburen, of (als je geen rechterburen
hebt) bij de buren aan de overkant of (en dat is natuurlijk het
allermooiste) bij iemand waarvan je denkt dat hij/zij wel een
beetje warmte en gezelligheid
kan gebruiken!
Dit alles natuurlijk binnen de
richtlijnen van de RIVM. De reacties waren enthousiast ●

Minibieb by Pieter Jan en Janneke
Berltsum hat in minibieb op de Hofsleane 76, by Pieter Jan en Janneke. “Wy lêze in protte boeken,
mar de boekenkast rekket fol.
En boeken fuort goaien leit net yn ús
aard, dus ha wy sûnt 1 jannewaris in Minibieb op de daam tsjin it stek stean. Wy
sette sy yn it kastje en jo kinne fergees
liene of ruilje.”

No hielendal yn coronatiid….., it is mar in hoannestap, jo
hoege net fier fan hûs om lêsplesier yn hûs te heljen ●
Groetnis, Pieter Jan Smit en Janneke Bergsma

Spulrigels: liene of ruilje
Jo rinne/fyts/ride by ús del. Sjogge in
boek fan jo gading, dan nimme jo dat
mei. Jo sette der wer in oar boek del, of
jo bringe it boek werom as jo it út ha.
Foar elts in win- win- win effekt. It koste
neat en in protte wille as it treft. En as it
net treft: gjin man oerboard want it hat
neat koste.
Dus kom gau del, weagje in skot, wikselje, lêze mei in protte plesier! 		

Wat is er zo leuk aan?
‘Het is vooral de vrijheid die je hebt om zelf muziek te maken. Je
eigen creaties te maken.’ Dit gebeurt op zowel de trommel als op
de keukentafel. Altijd is Ingmar wel bezig met een ritme. Hij zit
hierdoor niet gauw stil en anders zijn het zijn vingers wel die nog
wat tikken, vertelt hij enthousiast. Het allerleukst is het lopen op
straat met het korps.
Welke muziek speel je graag?
‘Moderne popmuziek’. Animals van Martin Garrix is favoriet. Maar
ook No Limit van 2 Unlimited. ‘Dit is geen moderne popmuziek’,
voegt hij eraan toe. Beide nummers waren dan ook regelmatig te
horen vanuit ‘t Centrum bij de Koepelkerk, waar voorheen altijd
gerepeteerd werd. Nu ligt dat stil door de maatregelen. De laatste
tijd speelt Ingmar wel via Zoom met een medemuzikant om het
repeteren te onderhouden.

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

Zit het muzikaal talent in de familie?
‘Jazeker, heit heeft ook bij de drumband gezeten. Nu niet meer
want hij heeft het druk met schilderen.’ En pake van mems kant
heeft gespeeld bij het jachthoornkorps op een sousafoon in het
leger en in een brassband op een schuiftrombone.
Wil je later ook in een band spelen?
Ingmar wil later zeker iets met muziek doen. Wat dit is weet hij
nog niet goed. Ook zou hij graag een drumstel willen. Of mem hier
zo blij mee is blijft in midden, maar (muzikaal) talent zal ze altijd
stimuleren ●
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Afvoer

verstopt?

BEL 06 53 173 042

Tichelersdyk 28b Berlikum

■ MATRASSEN, LATTENBODEMS, DEKBEDDEN,
KUSSENS, BEDLINNEN

Naast het ontstoppen van afvoeren doen wij ook
aan renovatie van rioleringen, glasbewassing,
houtwerk afnemen en schoorsteenvegen.

■ DAMES- EN HERENKLEDING
■ WERKSCHOENEN, KLOMPEN, DAMESSCHOENEN

Tichelersdyk 22, 9041 EP Berlikum
Tel: (0518) 46 24 89 info@tendensberlikum.nl

■ GEREEDSCHAPPEN
■ AUTO ONDERHOUDSPRODUCTEN,
AUTO/AANHANGWAGEN ONDERDELEN
■ SPEELGOED
■ HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN
■ BREI- EN HAAKGAREN, HANDWERK ARTIKELEN

> Glasbewassing
(bedrijf en particulier)

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

■ LEVENSMIDDELEN
■ VERF EN SCHILDER ARTIKELEN
■ HOME DECORATIE
■ HONDENVOER
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En grat eur!
d
voor de

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

www.robs-tuincentrum.nl

Dames & Heren

Veilingverse aanbiedingen
en voordelig geprijsd
(Let op onze wekelijkse aanbiedingen in de Franeker Crt.)

or
res vo
Het adinrichting
l
totaa uin, kamer
van t nsterbank
en ve

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

Berltsum • 0518-41 92 95

www.siegersmagevelrenovatie.nl

Colofon
Op'e Roaster

Als registerpodoloog én fysiotherapeut
behandel ik zowel volwassenen,
kinderen als sporters met voetklachten
zoals hielpijn, doorgezakte voeten en
pijn onder de voorvoeten.
Maar ook mensen met knie-, heup-, en
rugklachten hebben veelal baat bij mijn
behandelingen.
De praktijk is aangesloten bij Podozorg
Nederland. Podozorg Nederland is
een groep (register)podologen en
podotherapeuten die het er samen over
eens zijn hoe de optimale voetzorg er
uit moet zien en zo handelen wij ook.
Voor elke voetklacht bieden wij een
complete oplossing op maat.

Redactieleden:
Carla de Jong
Frans Rob
Harmke Siegersma
Joke Wassenaar
Tryntsje Zwart
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

Iedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tarief

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 aangeleverd in een Microsoft Word file en gemaild naar:
krant@berlikum.com
- Foto’s die geplaatst moeten worden als apart bestand aanleveren.
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 resolutie 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 maandag 8 februari 2021
aangeleverd te worden per email: advertentie@berlikum.
com.
• Kopij dient uiterlijk maandag 8 februari 2021 op de
redactie aanwezig te zijn via krant@berlikum.com
Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster:
woensdag 17 februari 2021

