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Jaaroverzicht Op 'e Roaster 2022 in beeld

Dag oud, 
hallo nieuw
Wij bedanken onze adverteerders 
voor het vertrouwen en hun finan-
ciële bijdrage. Op 'e Roaster wenst 
iedereen een goed, beter, best 
Nieuwjaar.  Ook in 2023 informe-
ren wij jullie weer graag over het 
wel en wee in Berltsum en Wier l
Het team van Op ‘e Roaster

Handwerkgroep Berltsum
Begin december stond de koffie klaar bij Durkje op de 
Snikke. Hier was 1 van de 3 Berltsumer Handwerkgroepjes. 
Op de foto zien jullie van links naar rechts Tetty, Rigtsje, 
Nellie, Ytsje, Durkje en Tineke. Afwisselend met 2 andere 
groepen komen zij op de dinsdag en woensdag bij elkaar om 
leuke werkjes te maken voor de medemens. Geheel vrijwillig 
en met een warm hart.

Ontstaan van de handwerkgroep
In 2009 was er het breicafé wat werd gehouden in het Groene 
Kruisgebouw. Daar waren een tijd lang zo’n 20 handwerkers bij 
aangesloten maar de animo nam met de jaren af. Tot op een ge-
geven moment de groep ingekort was naar zo’n 9 personen. De 
groep werd te klein voor het huren van een zaaltje en zo werd er 
uitgeweken naar thuis.

Grootste gehaakt deken
In 2015 deden de dames mee aan het bijzondere project ‘De 
grootste gehaakte deken van de wereld’. Durkje en Nellie vertel-
len vol enthousiasme over wat een mooie tijd dat was. De groep 
heeft mee gehaakt aan de deken van meer dan 10.000 dekens van 
140 bij 200cm welke werd tentoongesteld bij het Bos van Ypeij in 
Tytsjerk. Prachtige zonnige dagen waren dat ook nog eens. In die 
tijd kwamen ze veel bij elkaar. 

Goede doelen
Er wordt vooral gehaakt en gebreid voor ‘Koude voetjes’. Koude 
voetjes is een organisatie die zonder financiële middelen maar 
met vrijwilligers handwerken voor een aantal goede doelen in Ne-
derland. Alle stichtingen en organisaties die werken met moeders 
en kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, 
zoals moeder- en kindhuizen, leef-en leerhuizen en opvanghui-
zen. De handwerkgroep draagt bij door babypakketten te maken 
met daarin een deken, omslagdoek, kleding en een knuffeldoek-
je. Er zit een inzameladres in Ureterp waar alle gemaakte baby-
pakketten 1x per jaar afgeleverd worden. Een ander goed doel is 
de Buurvrouw & Buurvrouw organisatie in Leeuwarden. Die heeft 
een winkel waar arme mensen gratis kleding kunnen afhalen. 
Daarvoor worden mutsen, sjaals, sokken en slofjes gemaakt. Op 
de tweede foto is de lading van december te zien. De dames halen 
hun inspiratie van internet en social media. Bijvoorbeeld de site 
van Koude Voetjes, van Facebook pagina’s over haken en ook van 
Pinterest.

Motivatie 
Er zijn een paar uitzonderingen dat het niet doorgaat, zoals de 
decemberstop rond de feestdagen en de zomerstop. Wanneer het 
niet bij Durkje kan wordt er soms uitgeweken naar Sylvia, één 
van de dames van een ander groepje. Op die manier kan het bijna 
altijd wel doorgaan wat ontzettend leuk en gezellig is. ‘Je bent 
lekker onder de mensen. Iedereen neemt afwisselend koek mee 
en de koffie staat klaar. Per keer wordt een euro in de pot gedaan 
waar dan weer wol van gekocht kan worden. Ook doneren men-
sen wel eens wol wat natuurlijk altijd welkom is.’ l
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•  Laadbakken & opleggers
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Dealer van: Onze activiteiten:
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•  Reparatie & onderhoud
•  Periodieke keuringen
•  Spuiten & Conserveren
•  24/7 Hydrauliekservice
•  Import & Export 
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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

Dit is een training met daarin
militaire skills en drills verwerkt.
Speciaal ontworpen om teams

naar een hoger niveau te
brengen. De deelnemers worden
uit hun comfortzone gehaald en
geconfronteerd met variërende

en uitdagende omstandigheden.
Door tijdsdruk, vermoeidheid en
het omgaan met teleurstellingen
komen karaktereigenschappen

naar voren, die bij de meeste
mensen vooraf niet bekend
waren. De deelnemers leren

zichzelf en hun team op deze
manier goed kennen.

 

TEAMBUILDING
V O O R  B E D R I J V E N

In deze training ga je met je
team actief aan de slag met

fysieke en mentale
uitdagingen. In een

gecontroleerde en veilige
omgeving wordt u

uitgedaagd om als groep te
leren samenwerken. Deze
training is gericht op de

drijfveren van de
medewerkers voor een

optimale samenwerking.
 

4 uur 8 uur 24 - 48 uur

Een concept wat veelvuldig op tv te
zien is. Onder andere kamp van
Koningsbrugge (KCT) en "Who
dares wins" (Marsof). Ga met je

team langdurig de uitdaging aan,
om het  uiterste van jezelf te vragen
en over grenzen heen te gaan. Leer

samenwerken onder extreem
moeilijke omstandigheden en ga

door waar anderen stoppen. Wil je
weten uit welk hout je gesneden

bent? Deze training komt het
dichtst bij de daadwerkelijke

militaire training.
 

Meer info?
Mail of bel ons gerust
0518 – 46 16 38
info@teameijzenga.nl

Ieder kwartaal zal er een teambuilding plaatsvinden. Wij geloven dat we met dit nieuwe
concept teams beter kunnen laten samenwerken en weerbaar kunnen maken. Door de
samenwerking met NOBTRA gecertificeerde managementtrainers en Mariniers, kunt u

onder veilige omstandigheden uit uw comfortzone gaan en werken aan een hechter
team.

It  Koartlân 6,  9041 VB Berlikum

Dames & HerenDames & Heren

Iedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tariefIedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tarief

Hout 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



Berltsum yn bedriuw COLUMN
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Tja, en nu zit ik hier…
Een jongeman komt naar mijn praktijk voor een ken-
nismakingsgesprek. Hij zoekt antwoord op een vraag en 
denkt dat coaching hem daarbij zou kunnen helpen. “Wat 
is je vraag?” zeg ik. “Ik twijfel de laatste tijd nogal over 
mijn plan om een wereldreis te maken.”  

Hij vertelt dat hij al jaren bezig is met het uitstippelen van de 
reis, heeft zelfs zijn baan al opgezegd. Hij was zeker van zijn 
zaak. Hij had een goede baan met een goed salaris en volop 
doorgroeimogelijkheden. Hij vertelt zijn verhaal met een ver-
legen blik, bang voor het oordeel van mij als coach en sinds 
een tijdje onzeker over zijn plannen. “Wat maakt je onzeker?” 
vraag ik. Hij vertelt dat mensen in zijn omgeving het niet kun-
nen begrijpen dat hij alles achterlaat. Zijn baas heeft hem zelfs 
een flinke salarisverhoging geboden om hem voor het bedrijf 
te behouden. En er is nog iets: het huis wat hij jaren geleden 
heeft gekocht, staat al te koop. Zijn ouders maken zich zorgen: 
het is tegenwoordig niet makkelijk om een huis te krijgen en 
vragen zich af of de keuze verstandig is. “Tja, en nu zit ik hier” 
zegt hij “ik blijf maar malen en voel twijfel die ik niet eerder 
heb gevoeld. Nu denk ik steeds vaker: doe ik er wel goed aan 
om alles achter te laten om mijn droom achterna te gaan?”. 
“Wat wil je?” vraag ik. “Ik wil gaan! Maar de mensen….” Ik val 
hem in de rede en zeg: “zou het kunnen dat het hun twijfel is 
in plaats van die van jou? Dat zij zelf die keuze nooit zouden 
(durven) maken? Dat zij jou gaan missen? Dat zij een belang 
hebben jou hier te houden?” Het antwoord is duidelijk: De jon-
geman heeft helemaal geen twijfel, hij weet precies wat hij 
wil, maar zijn blik wordt vertroebeld door al die mensen en 
meningen die vanuit een ander perspectief naar zijn wereld-
reis (lees: levensreis) kijken. Hoe vaak laten we ons gevoel niet 
bepalen door meningen van anderen? Hij is op reis gegaan. 
De vraag of hij in coaching wilde komen hoefde ik niet te stel-
len… Zijn vraag was al beantwoord l

Beweegprogramma's bij Team Eijzenga
Team Eijzenga biedt beweegprogramma’s aan voor iedereen die moeite heeft om een actieve levens-
stijl te onderhouden. Ook bieden wij specifieke beweegprogramma's aan voor met mensen met een 
medische aandoening. Oncologische revalidatie is een voorbeeld van zo'n beweegprogramma.

In Nederland ontvangen jaarlijks 
ca. 73.000 mensen de diagnose 
kanker. De behandelmogelijk-
heden voor vele vormen van 
kanker zijn de laatste jaren sterk 
toegenomen. Maar helaas gaan 
die vaak gepaard met bijwerkin-
gen als een verslechterde condi-
tie en extreme vermoeidheid. En 
dat terwijl uit onderzoek blijkt 
dat juist bewegen en een goede 
conditie een positieve invloed 
heeft op het welbevinden en het 
vertragen van de aandoening.
Team Eijzenga heeft daaro

m een beweegprogramma onco-
logie ontwikkeld. De focus ligt 
op verbetering van de conditie, 
toename van de spierkracht, 
vermindering van de vermoeid-
heidsklachten en contact met 
lotgenoten. Ook is er aandacht 
voor leefstijlfactoren en educatie. 
U wordt gedurende drie maan-
den begeleid door fysiotherapeut 
Hans Hoogsteen. Hans heeft in 
het verleden zelf te maken gehad 
met de diagnose kanker en kan 
zich als geen ander verplaatsen in 
uw situatie.

Ook zullen we starten met be-
weegprogramma's voor Obesitas, 

Hans Hoogsteen

COPD, Reuma en Diabetes. De 
kosten voor de beweegprogram-
ma's worden volledig of groten-
deels vergoed vanuit de zorgver-
zekering. Voor informatie kunt u 
bellen naar 0518- 461638

Team Eijzenga
It Koartlân 6
9041 VB  BERLTSUM
www.teameijzenga.nl 
info@teameijzenga.nl l

Jitske Dijkstra, het gezicht van de Oprommerloads
Jitske’s vader had al 11 jaar het bedrijf 'de Oprommer' toen hij 6 jaar geleden de loods in 
Oude Bildtzijl aankocht. Wat moest hij met al die ruimte, een caravanstalling?!? 

Voormalig schoonheidsspecialis-
te Jitske had een beter idee: een 
winkel. Ze vond het zonde van 
al die spulletjes, waarom dit niet 
zelf verkopen in een eigen zaak? 
Onder het mom van 'laten we 
het proberen, we zien wel hoe 
het gaat' is in december 2017 
de winkel een feit. Handelaren, 
'struners', oud, jong, arm en ver-
mogend, alles komt binnenwan-
delen. Ze heeft al veel bizarre 
dingen meegemaakt en kan 
niet over alles uitweiden; veel 
onsmakelijke zaken en het zijn 
ook bepaalde energieën die ver-
plaatst worden. Maar ook mooie, 
zoals de trouwjurk uit 1920 met 
trouwboekje en trouwboeket. 
Dit soort vondsten maakt het rui-
men van een woning bijzonder, 
de pareltjes ontdekken, samen 
met collega’s met haar handen 
door dozen vol met persoonlijke 
bezittingen gaan. 

Wekelijks worden er in het ge-
bied boven de rivieren 2-3 hui-
zen geruimd door vader Philip-
pus Dijkstra, daar beneden is 
voor zoon/broer Hein en wordt 
elke woning eerlijk onder elkaar 
verdeeld. Als de volle vracht-
auto aankomt staan Jitske en 
haar collega's te popelen; pop-
penhuizen, opgezette beesten, 
bont, theepotten, altijd is het 
een verrassing. Klanten worden 
op de hoogte gehouden via social 
media en ouderwetse telefoon-
bomen zorgen dat iedereen op 

de hoogte wordt gebracht. Zelfs 
opkopers uit Amsterdam en om-
streken komen bij Jitske voor 
spulletjes omdat ze bij haar nog 
vaak leuke items kunnen vinden 
die daar al een trend zijn gewor-
den, een half jaar achterstand op 
de Randstad. Ze zegt wel eens 
'Heit, er moet wel weer even wat 
nieuws bij, onze voorraad wordt 
minder' maar zou echt (nog) 
geen opkoper willen zijn, in de 
toekomst gaat ze wel de bezich-

tigingen en opdrachten van hem 
overnemen.  Tijdens de ruiming 
staat ze standby en wordt met 
een man of 2-3 een ruwe selec-
tie gemaakt, ze krijgt vaak foto’s 
toegestuurd van bezittingen en 
verdeelt dit naar goede doelen en 
andere partijen. Inmiddels weet 
ze wel wat ze mooi vindt en gaan 
bijvoorbeeld de ouderwetse en 
donkerbruine meubels naar het 
buitenland. Haar vader was altijd 
een ondernemer, eerst een eigen 

supermarkt in Beetgumermo-
len, melkboer in Menaldum en 
omstreken. Daarna kwam hij in 
dienst bij Rentokil ongediertebe-
strijding, maar zei altijd dat als 
hij de kans kreeg hij weer voor 
zichzelf begon. 
In 2011, op 1 april, op zijn 50e, 
begon hij met 'de Oprommer'en 
verklaarden zijn kinderen hem 
voor gek maar hij zette door, nie-
mand kon hem tegenhouden. 

Momenteel heeft hij 4 mensen in 
vaste dienst en is het de laatste 
6 jaar enorm druk. De naams-

bekendheid is flink toegeno-
men via mond tot mondreclame 
maar ook via winkel en internet. 
Haar vader heeft contact met 
notarissen, advocatenkantoren, 
curatoren, incassobureaus en 
verzorgingshuizen en ook de 
vergrijzing is een factor. Het is 
een echt familiebedrijf en ze 
doen het met z`n allen, zo wordt 
het een succes. Ze werd gemist 
toen ze in 2021 een periode in 
de ziektewet zat, ze is echt het 
gezicht van de Oprommerloads l

Tea S.



Tsjerke út 'e steigers.

It Achtepaed 7
9041 EE BERLTSUM

06 2036 5470
hisse@brouwergevelrenovatie.nl

BORN TO TRAVEL

Home again
De laatste twee weken in Bali 
zijn voorbij gevlogen! We zijn 
met de boot van Bali naar Gili 
gegaan. 

Eenmaal aangekomen in Gili 
kwamen we erachter dat ze daar 
geen scooters of auto’s hebben, 
maar alleen maar paard en wa-
gen! Dit was redelijk zielig om 
te zien, maar omdat lopen ook 
niet echt een optie was moesten 
we toch te paard naar het hotel. 
Gili is weer heel anders dan Bali. 
Gili is, zoals de Balinezen zelf 
ook wel zeggen, een snorkelpara-
dijs. Zodra je bij Gili het water in 
gaat is er kans dat je tegen een 
schildpad aanbotst. Ook zwem je 
tussen de nemo’s en andere tro-
pische vissen. Hier hebben we 
dan ook bijna elke dag snorkels 
gehuurd en tours gedaan. 
Na Gili gingen we door naar Nusa 
Pendia, ook echt een aanrader als 
je die kant op gaat. In Nusa vind 
je een prachtige natuur en het 
is er ook een stuk rustiger. We 
zouden in Nusa scooters huren, 
maar de wegen waren te slecht, 
dus hebben we besloten dat niet 
te doen. Verder hebben we ook 
in Nusa weer een snorkel tour 
gedaan. We hebben helaas geen 
mooie vissen gezien, maar wel 
heel mooi gekleurd Koraal.  Na 
Nusa Penida zijn we weer met de 
boot terug gegaan naar Bali (de 
boot die vorige week is gezonken 
met 29 passagiers). Hier hebben 
we nog even 4 dagen genoten 

van het mooie weer voordat ik 
18 december terug vloog naar 
Nederland.  Eenmaal thuis aange-
komen werd ik verrast met een 
welkom thuis verrassing feestje. 
Totaal onverwachts en super 
leuk! Ik ben erg dankbaar voor 
mijn geweldige avontuur en ga 
dit dan ook nooit vergeten! Voor 
de mensen die het leuk vinden. 
Hier zijn mijn top 3 van Austra-
lië, Nieuw Zeeland en Indonesië.
Australië 
1.  Opera House, Sydney. 2. Surfcamp 

Australia, Kiama. 3. Melbourne
Nieuw Zeeland
1. Hooker Valley Track, Mount Cook. 
2.  Boo Kayaken tussen de zeehonden 

en dolfijnen, Kaikoura

Indonesië
1.  Snorkel tour, Gili Trawangan. 2. 

Zuid west eiland tour, Nusa Penida. 
3. Monkey forest, Ubud

Nou dat was mijn avontuur dan! 
Maar als alles goed gaat met 
school, ben ik vanaf april te vin-
den in Spanje en Portugal. Hier 
zal ik aan het werk gaan als reis-
gids voor Intrepid Travel. 
Bedankt voor het volgen.
Cheers, Maritha

Ook wij hebben erg genoten van 
je belevenissen en reisverslagen 
Maritha. 
Bedankt voor je bijdragen!  Team 
Op ‘e Roaster l

De Opslach 2

9041 GA Berltsum

     germsgrien

germsgrien.nl

F O A R  M O A I  T Ú N W U R K

06-2693 4267
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OPEN HUIS

KLEUR VOORBEELD DIVERSE 
ACHTERGRONDEN

DIAP

Zaterdag 
21 januari
09.00 - 12.00 uur

Sûn en fi t It Stedhûs wer ût!
In de behandelkamer in het Heechhout in Berltsum spreken 
we Alex Heitmeijer van Fysio de Trije. Altijd enthousiast en 
betrokken in het dorp en zijn patiënten.

Alex geeft aan dat dat hij 5 jaar 
geleden in Franker begonnen is 
met Fysio de Trije. Een compleet 
nieuwe praktijk die van nul af 
aan  opgebouwd moest worden 
in een pand waar amper ramen 
in zaten. De afgelopen 2 jaar 
heeft locatie Franeker een se-
rieuze verbouwing ondergaan. 
Het is prachtig geworden. Ook 
bouwt hij aan het opbouwen 
van een team van gespeciali-
seerde fysiotherapeuten op ge-
bied van sport, revalidatie, trai-
ning en coaching op gebied van 
Mind&Body. Inmiddels bestaat het team uit 6 therapeuten. 3,5 jaar 
geleden heeft Fysio De Trije zich ook in het Heechhout gevestigd. 
Er waren hoopvolle verwachtingen dat het MFC It Stedhûs er wel 
binnen 2 jaar zou staan. Het huidige pand is erg gedateerd, te klein 
en heeft niet echt de uitstraling die bij zijn praktijk past. Het is dan 
toch eindelijk zover; het nieuwe MFC komt er.  Toch kijkt hij met 
tevredenheid terug op de afgelopen jaren in het Heechhout, vooral 
samen met de andere huurders. De gesprekken, leuke mensen en 
bedrijven die er altijd wel zijn in het Heechhout, “de reuring”.  Waar 
Alex het meeste naar uitkijkt in het nieuwe MFC gebouw is de ver-
binding met het dorp. De frisse en nieuwe omgeving waar nog meer 
reuring en levendigheid is uit alle geledingen van het dorp. “Als fy-
siotherapiepraktijk willen we midden in de samenleving staan en 
betrokken zijn bij de gezondheid van de inwoners van Berltsum”. 
En natuurlijk de grotere oefenruimte waarin volwaardige revalida-
tie en training wordt aangeboden. Een investering in nieuwe midde-
len en apparatuur doet Alex ook, zoals cardio en kracht apparatuur. 
Bovendien kunnen kleinere groepen hier trainen en meerdere col-
lega’s gelijktijdig aan het werk zijn. Al met al een prachtige nieuwe 
omgeving met uitstraling en sfeer en ook voor bredere doelgroepen 
geschikt. Richting de toekomst zal ook personal coaching en trai-
ning beschikbaar zijn en worden workshops en coaching trajecten 
georganiseerd. Samen bouwen aan een gezonder, fitter en veer-
krachtiger Berltsum l  Namens de activiteitengroep MFC It Stedhûs.
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Berltsum feriening
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Spreeuwenshow boven kassencomplex ( foto Mia Goodijk)

■ BETONRENOVATIE
■ VOEG- EN METSELWERK 

■ IMPREGNEREN

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

Samar in Momint...

SC Berlikum vrijwilligers beginnen 2023 met een rollade

Elts syn Rol speelt “It doarp-
hûs ticht? Oer myn lyk!”
Na twee jaar vanwege een niet 
nader te noemen episode mag 
toneelvereniging Elts syn Rol 
eindelijk weer op de planken! 
De spelers zijn al enige tijd druk 
bezig met de repetities voor het 
stuk “It doarsphûs ticht? Oer 
myn lyk!”.

In het kort: 
Akke Kaastra is beheerder van dorps-
huis It Heechhout en dat is tevens 
haar levenswerk. Maar er zijn proble-
men, er is achterstallig onderhoud en 
het geld is op. Het bestuur probeert 

Stoelendans
Hoi! Mijn naam is Murkje. Zoals de meeste lezers inmiddels wel 
weten ben ik sinds vorig jaar druk aan het integreren in Berltsum 
en Wier. Er is weer van alles te beleven dus dat gaat poerbest moet 
ik zeggen! Fansels houd ik u graag op de hoogte van alles wat ik in 
Berltsum en Wier meemaak. 

Als rasechte Friezin ben ik best flexibel en daarom vertel ik 
mijn verhaal in het ‘Hollânsk’. Ook voor de mede-integreren-
de hollandstaligen is het noflik dat ze overal een beetje van 
op de hoogte kunnen blijven en mee kunnen praten. Neemt 
u het mij echter niet kwalijk als u mij hier en daar op een 
Frisisme betrapt...

Het gaat maar hard allemaal. Alweer een jaar voorbij en wat 
voor een jaar. We gingen van start met allerlei vervelende 
maatregelen en daarna over naar een hartstikke gezellige 
Wierster Merke en knallend dorpsfeest in Berltsum. Volgens 
mij was iedereen hierna wel weer wat ‘in het normale’. Al 
weet je het bij sommigen maar nooit, maar ja dat is dan 
weer een ander verhaal. Ook al is het windstil, er zijn altijd 
mensen met afgewaaid praat.  Dit nagelnieuwe jaar wordt 
hopelijk een mooi jaar. Zo ben ik bijgelijks benieuwd of de 
Hôfsleane voor de kerstdagen weer begaanbaar wordt, wat 
er in Wier weer allemaal staat te gebeuren en wanneer de 
eerste activiteit in it Stedhûs is. Wat die laatste betreft vraag 
ik me dan vooral ook af of iedereen dan ook bij deze activi-
teit kan zitten. Laatst hoorde ik tijdens een onderonsje tussen 
een paar ‘hûnen’ en ‘katten’ dat Wier wel wat stoelen aan 
Berltsum wil lenen. Maar ja, het is fansels het mooiste als 
Berltsum zijn eigen stoelen heeft. Als dit dan ook nog je eigen 
persoonlijke stoel is, zit het nog fijner toch? Ik denk dat ik er 
nog snel eentje koop voordat ze op zijn. Mooi toch zo’n stoel 
met een naamplaatje van Murkje? Wie weet welke namen er 
straks nog meer op de stoelen prijken. Ik ken nog lang niet 
alle Berltsumers, maar zo leer ik vast nog wat namen ken-
nen. In ieder geval help je zo mee voor een mooi MFC en dat 
is ook wat waard zou ik zeggen. 
Eerst maar eens meedoen met die leuke winterwandeling 
met een mooie rondleiding door it Stedhûs met na afloop een 
borrel in it Piipskoft. Dan hebben we het er nog even over l 

Murkje

n de eerste week van 2023 wer-
den de vele vrijwilligers van SC 
Berlikum door het bestuur van 
de voetbalvereniging verrast met 
een rollade. Als bedankje voor 
het vele werk dat al jarenlang ge-
daan wordt door groep vrijwilli-
gers. De vrijwilligers reageerden 
enthousiast en dankbaar vanwe-
ge dit gebaar. 
Ook SC Berlikum kan niet be-
staan zonder vrijwilligers en echt 
niet alleen op en langs de velden 
zijn deze nodig. In de toekomst 
zal onze vereniging daar ook niet 
zonder kunnen. 
Op zaterdag 7 januari is het jaar 
2023 begonnen met een ouder-
wets gezellige nieuwjaarsrecep-

tie. Binnenkort zullen de eerste 
wedstrijden alweer gespeeld 
gaan worden en zal het op Sport-
complex De Koekoek weer een 
drukte van belang zijn. Het eer-
ste elftal zal gaan proberen in 
de bovenste regionen een rol te 
blijven spelen in de derde klasse. 
En ook de dames van BMJ draaien 
bovenin mee in hun klasse. 
Op 11 februari is er nog een 
avond speciaal voor de vrijwil-
ligers en op zondag 26 februari 
organiseren we voor zowel de 
jeugd als de volwassenen een 
darttoernooi. Volop actie dus bij 
SC Berlikum en we zien u graag 
langs de velden of in onze gezel-
lige kantine l

Toneelvereniging Elts syn Rol

Repetitie Elts syn Rol

geld bij elkaar te krijgen, wat niet wil 
lukken. Wanneer de gemeente dreigt 
het dorpshuis te sluiten komt Akke in 
actie! Maar haar werkwijze lijkt meer 
kwaad dan goed te doen. Akke haar 
man Durk doet ook nog een duit in 
het zakje. En met wat voor duistere 
zaakjes houdt Douwe, de vriend van 
Durk, zich bezig? Akke zet haar leven 
op het spel om alles tot een goed einde 
te brengen.
Of dit slaagt kunt u zien op 17, 
18 februari (20.00 uur) en 19 
februari (15.00 uur) in It Heech-
hout.  Kosten: € 12,50. Op 17 en 
18 februari is er na afloop live 
muziek.

Kaarten bestellen of meer in-
formatie via www.eltssynrol.nl. 
Kaartverkoop start op 19 januari 
2023

Bedankje van Elts syn Rol voor 
inzameling lege flessen
Maandag 2 januari jl. hield Elts 
syn Rol voor de 2e keer een suc-
cesvolle flessenactie. Langs deze 
weg wil de toneelvereniging alle 
gulle gevers uit Berltsum en Wier 
hartelijk bedanken. Daarnaast 
ook een bedankje voor de gewel-
dige medewerking van Poiesz 
Berltsum! Mede namens deze 
actie kunnen er zowel jeugd- als 
volwassenvoorstellingen worden 
opgevoerd.

Terugblik “It famke mei de 
stjerkes”
Wat konden we afgelopen de-
cember genieten van de jeugdle-
den van Elts syn Rol! Op 28 en 29 
december jl. waren ze te zien in 
“It famke mei de stjerkes”, een 
bewerking van het sprookje Het 
meisje met de zwavelstokjes van 
Hans Christian Andersen. Stuk 
voor stuk waren de kinderen 
zelf al een sprookje om naar te 
kijken! 

Het verhaal gaat over een meisje dat 
zwavelstokjes moet zien te verkopen, 
maar niemand wil er een. Alle mensen 
doen inkopen of zitten gezellig met de 

familie thuis bij de kachel. Het meisje 
durft niet naar huis zolang ze niet 
alle stokjes heeft verkocht. Uiteindelijk 
krijgt ze het zo koud dat ze zelf een 
stokje opsteekt. Ze beeldt zich in dat 
ze zelf lekker warm thuis is bij een leuk 
gezin. Ze blijft maar stokjes afsteken 
en elke keer is ze ergens anders. Bij het 
laatste stokje, ziet ze in de lucht haar 
overleden oma. Het meisje overleeft de 
kou niet en we zien dat ze mee wordt 
genomen door haar oma. Haar rode 
jasje blijft liggen…. 

Het publiek wordt meegesleept 
in emotie door het spel dat ge-
speeld wordt door de kinderen. 
Daarnaast zingen ze de sterren 
van de hemel en, niet te gelo-

ven, wat zitten er een danstalen-
ten bij! De combinatie van spel, 
dans en zang maakt dat er menig 
traantje wordt weggepinkt, niet 
alleen in het publiek maar ook 
bij de mensen achter de scher-
men.  Het stuk zou oorspron-
kelijk buiten worden gespeeld 
maar het weer gooide roet in het 
eten en alles moest halsoverkop 
naar binnen worden verhuisd. 
Met man en macht is hieraan ge-
werkt en het zag er prachtig uit, 
compleet met kerstbomen! 
Jantien Hoekstra en Marjette Tui-
nenga hebben de regie magni-
fiek gedaan. 
Kortom: Wat hebben wij een 
sterren in Berltsum l

MURKJE



VOEDINGSCOACH HILLY

Goede 
voornemens
Had u ze dit voor dit jaar ook weer ge-
maakt? Wat had u op uw lijstje staan? Mis-
schien meer ontspanning pakken, gezon-
der eten, meer bewegen of zocht u het in een andere hoek? 
En hoe staat het inmiddels met de goede voornemens? Bent 
u nog vol enthousiasme of is alles inmiddels alweer aardig 
weggezakt nu we de derde week van januari in zijn gegaan?

Ik daag u uit om bewust wat vaker groenten op uw menu te 
zetten, verdeeld over de maaltijden van de dag i.p.v. alleen bij 
het avondeten. Groenten zitten boordevol vezels, iets waar 
onze darmen erg blij van worden. We hebben ze o.a. nodig 
voor een goede spijsvertering. Vezels zorgen ook voor een vol 
gevoel waardoor het gemakke 
Graag deel ik dit lekkere recept met u, een lunchrecept met 
spitskool. Spitskool zit vol met vitamines en mineralen. Per 
100 gram bevat hij maar liefst 86% van de aanbevolen dage-
lijkse hoeveelheid voor vitamine K en 48% van de ADH voor 
vitamine C. Vitamine K is belangrijk voor een goede bloed-
stolling en het sterk houden van je botten. Vitamine C is dé 
weerstandsvitamine, welke we zeker in de winter goed kun-
nen gebruiken.

INGREDIËNTEN (voor 2 personen)
• 2 eieren, hard gekookt en grof gehakt
• 200 g spitskool, fijn gesneden
• 1 ui, gesnipperd
• 2 grote augurk, in kleine dobbelsteentjes
• 6 zongedroogde tomaten in reepjes (ong. 50 gram)
• 1 blikje tonijn op water, uitgelekt
Dressing
• 2 el mayonaise
• 1 el olijfolie, van de tomaten
• 1 tl mosterd 
• Peper en zout, naar smaak
• Kerrie, naar smaak

Bereidingswijze
1.  Kook de eieren hard in 8-10    minuten. Pel ze en hak grof.
2.  Snijd de spitskool, ui, augurken en gedroogde tomaten zo-

als aangegeven en meng door elkaar.
3.  Laat de tonijn uitlekken, haal los met een vork en meng 

samen met grof gehakt ei door de salade.
4.  Meng de mayonaise met olie, mosterd, peper, zout en ker-

rie. Schep de dressing door de spitskool salade met tonijn, 
proef en breng zo nodig verder op smaak met peper en ker-
rie.

Lekker ite!

Hulp nodig?
hillyposthumus@hotmail.com
Instagram:kindervoedingscoach_hilly 
Facebook: gezondevoedingvoorkinderen l
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Bern mei in ferhaal: Stef van Assen

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

Hallo ik zal mij even voorstellen mijn naam is Stef  van Assen ik woon 
op de Hofsleane 89.
Ik woon met mijn heit  DL en mijn broer Nick.
Ik zit op de Obs Lyts Libben in groep 6. 
Mijn hobby’s  zijn voetballen, gamen en spelen met mijn neefje Bjorn.
Om wie lach ik het meest? Mijn oom Robbert en daar stoei ik ook 
vaak mee.
Wat ik later wil worden is profvoetballer bij Ajax of Barcelona.
Mijn beste vriendin is Marije omdat ik leuk met haar kan spelen en 
gekke grappen kan uithalen.
Ik heb verschillende goede vrienden waar ik veel mee voetbal en 
speel.
Het mooiste van Berltsum vind ik het voetbalveld, omdat ik daar leuk 
kan voetballen met mijn vriendenl

O.B.S. LYTS LIBBEN

Gezelligheid en lekker werken in groep 3/4
In onze groepen 3/4 is het 
altijd erg gezellig en wordt er 
altijd lekker gewerkt. 

In deze groepen leggen we de 
basis voor taal, lezen en rekenen 
waar een kind zijn/haar hele le-
ven van profiteert. Juf Marjolijn 
en juf Annemarie zijn ‘meesters’ 
in hun vak en geven iedere dag 
met veel passie en betrokkenheid 
les aan deze geweldige groep 
kinderen.  Groep 3 heeft in het 
eerste half jaar alle letters, korte/
lange en samengestelde klanken 
geleerd. Nu gaan ze (kilo)meters 
maken en gaat de geletterde we-
reld volledig voor hen open. 
Wat zijn ze leergierig en nieuws-
gierig. Iedereen krijgt de basis-
stof aangeboden en voor kin-
deren die meer aankunnen is 
er moeilijkere stof. Daarnaast 
is er ook veel herhaling om het 
leestempo op te schroeven. Fijn 
dat onze ouders thuis iedere 
dag met hun kinderen lezen. 
Dat maakt echt het verschil!  De 
kinderen van groep 4 doen het 
ook erg goed en zijn al zó zelf-
standig. Petje af! Zij werken met 

een weektaak waarop alle lessen 
staan die af moeten. Na de uit-
leg van juf gaan ze aan de slag 
met hun eigen werk. Ook wordt 
de omgeving verkend en zijn er 
ware stambomen gemaakt van 
families. Prachtig! Natuurlijk is 
er voor de kinderen van groep 
3/4 ook iedere dag tijd voor lek-
ker buiten spelen, knutselen, 
zingen, dansen, samenwerken 
en kletsen. Want dat hoort er 
ook bij. Dat ieder kind met ple-

zier naar school gaat en dat het 
gewoon gezellig is op school l

Sinds een paar jaar start De 
Fûgelsang het nieuwe jaar op 
een ludieke wijze. 

In elke groep wordt handen ge-
schud en geproost met kinder-
bubbel en een soesje. Zo werd 
met- en door elkaar- iedereen een 
goed nieuwjaar toegewenst. Na-
dat de verhalen en de belevenis-
sen van de kerstvakantie verteld 
waren, ging iedereen weer aan 
het werk. Groep 7 startte het 
nieuwe schooljaar met het uitda-
gende project 1 tegen allen, ge-
organiseerd door de bibliotheek! 
Het spel: “1 tegen allen” is een 
uitdagingspel waarbij een groep 
leerlingen door de bibliotheek  
wordt uitgedaagd om 80 opdrach-
ten te volbrengen in een bepaalde 
periode. De verliezer van het uit-
dagingsspel, de bibliotheek of de 
groep leerlingen, verleent een 
tegenprestatie. De 80 opdrach-
ten op de poster hebben allemaal 
te maken met lezen, boeken en 
auteurs.  Zoekopdrachten met 
betrekking tot een collectie van 
boeken en creatieve opdrachten 

zijn het meest vertegenwoordigd. 
De opdrachten zijn soms snel te 
maken en soms is er wat meer tijd 
nodig. Er kan individueel aan op-
drachten worden gewerkt, maar 
ook in tweetallen, in groepjes of 
met de hele klas. Vorig jaar had 
groep 7 gewonnen en mochten ze 
een leuke film uitkiezen waarbij 
de popcorn natuurlijk niet ont-
brak. Wie er nu heeft gewonnen, 
is nog niet duidelijk. Verder start-
te 2023 met het project “Spelen 
met Taal” of een “Zee van taal” 
in diverse groepen. In het kader 
van de meertaligheid werd samen 
met kunstvakdocenten Dans en 
taal, ontdekt welke talen er mo-
gelijk zijn. Voelen we de dingen 
in de ene taal anders dan in de 
andere taal? Vertellen we altijd 
met woorden? Een ware beleve-
nis. In januari en februari worden 
de landelijke “M toetsen” afgeno-
men. In heel Nederland krijgen 
leerlingen toetsen van spelling, 
rekenen en taalverzorging. Daar 
komt een score uit en deze score 
wordt berekend naar het landelijk 
gemiddelde. Aan het einde van 

het schooljaar, in juni, vindt weer 
zo’n toets periode plaats. Dit is 
dan de E toets. Voor groep 8 geldt 
nog een speciale eindtoets in april 
om de juiste verwijzing naar het 
V.O. te bepalen. Gedurende het 
hele schooljaar werken de kinde-
ren hard aan hun resultaten maar 
alles natuurlijk in balans want sa-
men muziek maken, toneel spe-
len, zingen, creatief bezig zijn en 
werken aan burgerschap zijn ook 
hele belangrijke ingrediënten die 
het onderwijs op De Fûgelsang zo 
waardevol maken. 
Wilt u een kijkje komen nemen, 
dan bent u van harte welkom via 
een afspraak met de directeur 
Jeanette Slagter, 0518-461218 l

Een goed begin van 2023 op De Fûgelsang



     
 

AGENDA
Datum Tijd Activiteit

19 januari Start voorverkoop kaarten Elts syn Rol

20 januari 20.00 u.  Doopsgez. Kerk. Ontmoeting met gevolgen

28 januari 16.00 u. Winterwandeling met rondleiding MFC. 

   Start Piipskoft

5 februari 15.00-17.00 u. Ioannis Teatertsjerke Wier, Frentsjer Connection

5 februari 19.30 u.  Doopsgez. Kerk. Orgeljubileum Frans Zwart

10 februari 14.00-16.00 u. Doopsgez. Kerk. Zoek een boek

10 februari 18.00 u. OUD PAPIER

17 februari  20.00 u.  Elts syn Rol, “It doarphûs ticht? Oer myn lyk!”

18 februari 20.00 u. Elts syn Rol, “It doarphûs ticht? Oer myn lyk!”

19 februari  15.00 u.  Elts syn Rol, “It doarphûs ticht? Oer myn lyk!”

19 februari 15.00-17.00 u. Ioannis Teatertsjerke Wier, Marjolein Meiers
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29 januari: Waldstok met Maud 
Cozijnsen. 
Wâldstok speelt blues & ballads 
in een eigen semi-akoestische 
jas. Originals van Little Walter en 
Buddy Guy worden afgewisseld 
met recent werk van Beth Heart, 
Eric Clapton, Betty Lavette, Imel-
da May, Norah Jones, Shinedown, 
e.a. Wâldstok bezetting: Maud 
zang, Martin en Jelle akoestisch 
gitaar, Aldert cahon en Gert-Jan 
contrabas.

5  februari: The Frjentsjer Jazz 
Connection.
Hun  repertoire bestaat uit Latin, 
pop en Jazz. Met zang, piano, gi-
taar, contrabas en saxofoon. De 
nummers worden in het Fries, La-
tin en Engels gezongen door An-
nemiek Zijlstra.

19 februari: Marjolein Meiers.
Familieportret geeft een Rotter-
damse twist aan o.a. Nederland-
se folk, Ierse, Amerikaanse en 
zelfs Balkan-en Zweedse muziek. 
Marjolein speelt bas, gitaar en 
banjo en neemt daarnaast zoals 
gewoonlijk ook de zang voor haar 
rekening. Daarbij wordt zij on-
dersteund door Walter, op viool, 
mandoline, bouzouki en doedel-
zak, en door Onno, die accordeon, 
trekzak en gitaar bespeelt.

12 maart: Magda Mendes .
Com o vento  Liedjes van de 
windDe Portugese zangeres Mag-
da Mendes volgde de zuidwes-
ter wind, de ’Sudoeste’ totdat ze 
uiteindelijk in Rotterdam neer-
streek. Een reis langs de stranden 
van de Algarve, de kurkbomen 

van de Alentejo, de steegjes van 
Lissabon waar de Fado klinkt, de 
olijfbomen van haar vader en de 
bergen van het Noorden. Al deze 
elementen zijn terug te horen in 
haar stem en in haar zelfgeschre-
ven liedjes Magda Mendes - zang, 
gitaar, ukulele, percussie,  Ward 
Veenstra - Akoestische gitaar, Por-
tugese gitaar. Gustavo Cabrera - 
Viool   Aleksandra Kaspera - Cello  
die speciaal voor dit programma 
werden gearrangeerd door gi-
tarist Ward Veenstra voor een 
nieuwe bijzondere bezetting be-
staande uit viool, cello en gitaar.

26 maart:  Duo Duin en Berg
Zangeres Gelske van der Duin uit 
Zuid-Afrika en componiste, pia-
niste Yolande van den Berg. Twee 
sprankelende persoonlijkheden 
die samen graag muziek maken, 
tillen u op en nemen u mee op 
reis door de Lage Landen en Zuid-
Afrika, verfrissend en verrassend! 
Met prachtige teksten op eigen-
gemaakte muziek en de mooiste 
covers beschrijven ze de natuur, 
de liefde en alles wat anderszins 
het leven de moeite waard maakt. 
Voor hun reis naar Zuid-Afrika 
hebben ze hun programma aan-
gevuld met een aantal pareltjes 
uit de Nederlandse literatuur, zo-
dat niet alleen Zuid Afrika, maar 
ook de Lage Landen zullen wor-
den bezongen. 

16 april:  Concert voor Zieken en 
Zeevarenden
Vrolijke en amusante liederen 
met veel humor en muzikaliteit 
gebracht. Door Jan Smidstra ac-
cordeon, zangeres Trienke Hogen-

berg, Klaas en Harm Kasma.

30 april:  Alexander Broussard 
Speelt Billy Joel. Alexander is 
een veelzijdig pianist/toetsenist 
en zanger/entertainer. In deze 
boeiende solovoorstelling, leidt 
Alexander zijn publiek op zijn 
eigen unieke en gepassioneerde 
wijze door de opmerkelijke carri-
ère van muzieklegende Billy Joel. 
Aan de hand van de mooiste lied-
jes van de grootmeester vertelt 
Alexander over de moeilijke be-
ginjaren, de grote successen, de 
hoogtepunten en dieptepunten, 
de vrouwen en het onwaarschijn-
lijke vakmanschap van Billy Joel. 
Een ‘must-see’ voor de fan, een 
openbaring voor de liefhebber. 

7 mei:  Hiske Oosterwijk
Hiske Oosterwijk spile Tiidgenoa-
ten yn de Boalserter Broeretsjerke 
yn oktober 2021. De moaiste lie-
ten lit sy tegearre mei gitarist Job 
Postuma op gitaar,  nochris klin-
ke  yn de Teatertsjerke fan Wier. 
Hiske is sjongeres, komponist, 
tekstskriuwer en ek noch dosint.

21 mei: Adri de Boer
Al meer dan een halve eeuw 
maakt Adri de Boer deel uit van 
het noordelijke muziekland-
schap. De afgelopen 35 jaar doet 
hij dat als Friestalig troubadour. 
In zijn muzikale carrière won De 
Boer drie maal het Friestalig Song-
festival ‘Liet’. Daardoor vertegen-
woordigde hij Friesland op het 
internationale minderhedensong-
festival ‘Liet International’ in het 
Engelse Beverly en in het Deense 
Tønder l

Activiteiten Vrienden van 
Vermaning
‘Onmoeting met gevolgen’, op vrijdag 20 januari in Vermaning
De Vrienden van Vermaning nodigen u uit om aanwezig te zijn bij 
het bijzondere toneelstuk ‘Ontmoeting met gevolgen’, gespeeld 
door Korneel Roosma-de Vries uit Stiens. Zij speelt de vrouw van 
Menno Simons, Geertruydt Jansdochter Hoyer (1501-1555). Zij is 
tot nu toe op de achtergrond gebleven. Daarnaast komt ook een 
andere vrouw voor het voetlicht: Geerte de Vries, die 150 jaar later 
leefde. Er komen in het toneelstuk zaken aan de orde die ook in 
de hedendaagse tijd tot nadenken zetten. Sikke Roosma, haar man 
verzorgt het licht en geluid. Het belooft een bijzonder toneelstuk 
te worden met na afloop gelegenheid om er over na te praten. 
Er zijn al veel positieve reacties op dit toneelstuk geweest dat in 
september 2022 in première ging. Deze middag begint om 15.00 
uur en vooraf vanaf 14.30 uur is er koffie/thee in de Mennozaal. 
Er is tijdens het nagesprek tijd voor een frisdrankje en een hapje 
in de Mennozaal. Tot ziens op vrijdag 20 januari vanaf 14.30 uur! 
(Vermaningsstrjitte 3 te Berltsum) De toegang is gratis.

Zoek een boek
Veel bezoekers van de kerstmarkt hebben mooie boeken uitge-
zocht om de wintermaanden te vullen met aangenaam leesple-
zier. De Vrienden van Vermaning willen op drie vrijdagen van 
14.00-16.30 uur in de wintermaanden opnieuw de Mennozaal 
en de Vermaning in Berltsum openen, zodat de bezoekers weer 
nieuwe boeken kunnen uitzoeken met een kopje koffie of thee 
erbij. De eerstvolgende boekenmiddag is vrijdag 10 februari 2023 
van 14.00-16.30 uur. Ook op vrijdag 10 maart wordt een boeken-
middag georganiseerd van 14.00-16.30 uur. De opbrengst is voor 
de instandhouding van de Doopsgezinde Gemeente Berltsum. De 
Doopsgezinde Kerk is ook één van de drie rijksmonumenten die 
Berltsum heeft. Als je boeken over hebt of uitgelezen hebt, dan 
kunnen deze in het groene kastje voor bij de Vermaning. Zijn er 
complete dozen gevuld met boeken, dan halen wij ze op. Neem 
dan contact op met Hieke Joostema-Greidanus (0518-462542). Tij-
dens deze boekenmiddagen zijn er Nederlandse romans, Fryske 
boeken en kinderboeken te koop. Wij hebben geen pinappara-
tuur. Van harte welkom in de Vermaning en Mennozaal bij ‘Zoek 
een boek’ op 10 februari van 14.00-16.30 uur, Vermaningsstrjitte 
3 te Berltsum.  

Veertig jarig orgeljubileum Frans Zwart en zangdienst 
in Vermaning
Op zondag 5 februari om 19.30 uur wordt er een speciale zang-
dienst in de Vermaning georganiseerd omdat Frans Zwart veertig 
jaar op het kerkorgel speelt. Bijzonder is dat Frans voor eerst be-
gonnen is in de Vermaning te Berltsum om de kerkdiensten te 
begeleiden. Op zondag 27 september is het 40-jarig orgeljubileum 
officieel gevierd in de PKN Johanneskerk in Tzum tijdens de kerk-
dienst. De Doopsgezinde gemeente en de Vrienden van Vermaning 
willen wij ook aandacht aan Frans zijn 40-jarig orgeljubileum be-
steden door voor alle belangstellenden een speciale zangdienst te 
organiseren. Met Frans zijn favoriete nummers zal hij na veertig 
jaar het orgel met de gemeentezang in de Vermaning laten klin-
ken. Johan van Tuinen zal als gastspreker deze speciale dienst lei-
den. Tijdens deze zangdienst spelen ook vier dames op hun blaas-
instrument. Dit zijn Elske Eijzenga, Doeteke Vrieswijk, Jantina 
Stoffers en Lisanne Terpstra. 
    Het belooft een feestelijke dienst te                                             

worden en tijdens de dienst is een col-
lecte voor de kerk. Na afloop van de 
zangdienst is er koffie/thee. Iedereen is 
van harte welkom! l

Jaaroverzicht Stichting Hemmemapark 
2022 verschenen

Programma 2023 Ioannis Teatertsjerke Wier  
Altyd op sneintemiddei fan 15.00 – 17.00 oere

Op de website Berlikum.com 
staat een pagina over het 
Hemmemapark. In een bijbe-
horend nieuwsbericht staat 
een kort overzicht van de 
activiteiten met een fotoalbum 
erbij. 

Vanuit het artikel kun je doorklik-
ken om het hele jaarverslag te le-
zen.  In het verslagjaar hebben de 
vrijwilligers weer allerlei werk-
zaamheden verricht. De klussen 
variëren van het plaatsen van een 
nieuw toegangshek naar perceel 
Dijkstra, het snoeien van fruitbo-
men, het omzagen van bomen, 
het onderhoud van de schelpen-
paden en het maaien van gras. 
In weiland Dijkstra is de greppel-
structuur verbeterd en er is veel 
tijd gestoken in het verwijderen 
van distels. Eind juni wordt er pas 
gemaaid en daarvoor kleurde het 
weiland geel en paars door een 
veelheid van bloemen en planten. 
Het gemaaide gras wordt afge-
voerd. Het streven is om op deze 
manier de grond te verschralen, 
wat de soortenrijkdom en biodi-
versiteit ten goede komt. Nu ons 
park langzamerhand de volwas-
sen leeftijd bereikt heeft, worden 

sommige bomen zo groot, dat 
ze niet meer zonder machines 
verwijderd kunnen worden. Het 
bestuur heeft daarom besloten 
om op de eilanden de natuur zijn 
gang te laten gaan.  Er is geïnves-
teerd in nieuwe apparatuur: een 
bladblazer en een maaimachine. 
Op 12 maart heeft het Hemme-
mapark weer meegedaan met 
NL Doet en er is eind september, 
begin oktober een record hoe-
veelheid fruit geplukt door de 
vrijwilligers. Het grootste deel is 
verkocht aan Dijkstrastate, maar 
er is ook een ochtend geplukt 
voor de voedselbank. Er waren 
het afgelopen jaar vier excursies 

door het park en een vertegen-
woordiging van het park was 
aanwezig op de kerstmarkt in 
de Doopsgezinde vermaning op 
26 november. In het verslagjaar 
is het project Natuerlik Ferskaat 
afgerond. Er staat een uitgebreid 
verslag gedaan op Berlikum.com 
onder de titel “Meer biodiversi-
teit in Berltsum”. Kijk snel op de 
website Berlikum.com voor meer 
informatie en voor leuke foto’s. 
In het voorjaar wordt er weer 
een excursie gepland. Die is dan 
te vinden in de agenda van Berli-
kum.com l
Namens Stichting Hemmemapark, 
Maartje van Sluis



Redactieleden:
Carla de Jong 
Frans Rob
Amarins Haijma
Tea Siderius 
Tryntsje Zwart
Hilda Slingerland

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 vrijdag 3 februari 2023

aangeleverd te worden per email: advertentie@berlikum.
com. 

•  Kopij dient uiterlijk vrijdag 3 februari 2023 op de 
redactie aanwezig te zijn via krant@berlikum.com

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
woensdag 15 februari 2023

■■  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!

Harrie Moerings heeft ruim 20 jaar als fysiotherapeut en 
manueeltherapeut gewerkt in verschillende fysiotherapie-
praktijken en heeft zich sinds 2015 gespecialiseerd in voet-
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.

> 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


