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Redactie
Redactie Op ‘e Roaster: Henny van der Graaf, Jan Joostema, Dick Abma, Henk Muller, Brigitte
Matter, Geertje Miedema, Karina de Vries; e-mail kopij: roaster.berlikum@gmail.com.
Redactie berlikum.com: Jeanet Terpstra, Romy Groenewoud, Ella Vis, Akke Zijlstra, Ilona
Wetting; e-mail: berlikum@gmail.com
Penningmeester Op ‘e Roaster en berlikum.com: Ella Vis
e-mail advertenties: roasteradvertenties@gmail.com.
Van de redactie:
Het eerstvolgende nummer van Op ‘e Roaster komt uit op woensdag 19 augustus. De kopij
dient uiterlijk maandag 10 augustus ingeleverd te zijn.
De redactie houdt zich het recht voor kopij niet te plaatsen dan wel in te korten. De ingezonden
stukken die worden geplaatst vallen niet onder verantwoordelijkheid van de redactie.
Nieuws
Beoefent u een aparte hobby of weet u iemand die dat doet. Loopt u tegen iets aan waarvan u
denkt: ‘Hé, dat zou leuk zijn voor de krant’, aarzel niet, maar tip iemand van de redactie.
Advertenties
Advertenties levert u via roasteradvertenties@gmail.com.
Verspreiding
Op ‘e Roaster verschijnt 11 keer per jaar (3e woensdag van de maand) in (delen van) de
gemeentes het Bildt, Menameradiel, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en in de dorpen Ried,
Boer, Dongjum, Oosterbierum, Sexbierum en Tzummarum.
Geen krant?
Mensen die geen krant hebben gekregen, kunnen een exemplaar afhalen bij de Spar. Klachten
over bezorging kunt u doorgeven aan Van Leer en De Jong in Sint Annaparochie (0518) 401222

+ LOGO OBS Lyts Libben
100ste leerling op o.b.s. Lyts Libben in Berlikum
Op 18 mei was het feest op o.b.s. Lyts Libben. Klaas de Boer werd die dag als 100ste leerling
welkom geheten in groep 1. Alle kinderen van o.b.s. Lyts Libben hebben Klaas toegezongen en
daarna kon iedereen genieten van een lekker glaasje limonade en een heerlijk stukje oranjekoek.
Het leerlingaantal is tijdens het schooljaar 2014-2015 flink omhoog gegaan. Samen met de
ouders en leerlingen werken de meesters en juffen aan een sterke basis voor ieder kind.
+ foto’s “100e leerling” (2x) + onderschrift: 100e leerling verwelkomd op Lyts Libben

De Fûgelsang wint Rabo BankBattle
Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland organiseerde op maandag 18 mei de Rabo
BankBattle. Groep 7/8 van maar liefst 12 basisscholen uit de regio deden mee aan deze
kennisquiz. In twee poules werd gestreden om de hoofdprijs: een hoge toren van spelletjes!
Winnaars: Fûgelsang en LSV
De winnaars van de Rabo BankBattle 2015 zijn geworden: de Fûgelsang uit Berlikum en de LSV
(Leeuwarder Scholen Vereniging) in Leeuwarden .
De kinderen van de Fûgelsang hadden de winst niet verwacht, maar mochten de hoofdprijs in
ontvangst nemen uit handen van Evelien Hendriks, Manager Particulieren bij de Rabobank. De
kinderen vonden de vraagstukken fantastisch om op te lossen waarbij vooral de samenwerking
met elkaar erg belangrijk was, zo vertelden ze.
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Meer over de Rabo BankBattle
De Rabo BankBattle is dé internetquiz van de Rabobank voor de bovenbouw leerlingen van de
basisschool. In een twee uur durende race tegen de klok gaan de basisscholen de strijd met elkaar
aan. Vanuit hun eigen vertrouwde klas- of computerlokaal lossen leerlingen vraagstukken op met
behulp van internet. Hiermee testen zij hun parate kennis en computervaardigheden. De Rabo
BankBattle is goed voor teambuilding, is spannend én uitdagend.
+ Foto “Rabobank” + onderschrift: De winnende kinderen tonen de gewonnen
spelletjestoren.

+ LOGO CBS De Fûgelsang
Op donderdag 23 april zijn de meisjes van groep 8 en juf Wietske van CBS De Fûgelsang
op de fiets naar Faber audiovisuals in St. Anna Parochie geweest.
Door: Rianne & Bente
We hebben daar eerst een uitleg over het bedrijf gekregen. En daarna een rondleiding gehad door
Sabrina. En daarna mochten we zelf met camera’s en geluid werken. We mochten zelf een
filmpje maken en de anderen mochten het geluid en beeldscherm doen. We gingen steeds door
tot iedereen alles had gedaan. En toen iedereen was geweest gingen we onze opnames bekijken
op een televisiescherm. Sabrina heeft ons veel verteld wat we nog niet wisten. Het was heel erg
leuk en interessant.
+ Foto: “Girls day - Faber”
De jongens van groep 7&8 zijn naar autogarage De Beier geweest.
Door: Wessel & Yorick
In auto’s zijn we naar Heerenveen geweest. Toen we eenmaal aangekomen waren, werden we
ontvangen door Sijtze Sijens. We gingen eerst rondkijken, toen werden we in 2 groepen gesplitst.
De ene groep bleef bij de showroom en de andere groep ging naar de garage. Bij de garage
konden we zien hoe de auto’s gemaakt werden. Toen we weer bij elkaar kwamen hadden we
pauze. We kregen wat drinken en een koekje. We mochten ook even in de auto’s zitten, dat was
een leuke ervaring. Na de pauze kreeg groep 1 te zien wat groep 2 gedaan had en groep 2 wat
groep 1 had beleefd.
+ Foto: “Boys day - De Beier” + onderschrift: Hmmm… die wil ik later ook wel.
Verslag schoolkaatsen, 20 mei 2015 te Berltsum
Het schoolkaatsen van Menameradiel werd deze keer georganiseerd door Kaatsvereniging
Berltsum op woensdag 20 mei. Bij de jongens deden 10 parturen mee en bij de meisjes 4
parturen.
De meisjes zijn aan het poulekaatsen geweest. Voor de Fûgelsang deden mee: Nienke Zijlstra,
Ymke Kemper en Siebrigje Wiersma. Ze moesten drie keer kaatsen waarvan ze de eerste keer
wonnen en wel van OBS Martenaskoalle van Bitgummole. De tweede keer moesten ze tegen
OBS de Romte van Dronryp. Tot 2-2 ging het mooi gelijk op maar daarna stoomde de Romte
door tot vijf eersten. De Fûgelsang wist toch nog twee eersten te pakken maar uiteindelijk won
De Romte met 5-4 /6-4. De derde keer moesten ze tegen OBS de Cingel van Menaldum die al
twee partijen hadden gewonnen. De Fûgelsang kwam een eerst achter, later 2-1 achter,
vervolgens 2-2 gelijk daarna 3-3 gelijk. Spannend dus! De Fûgelsang kwam voor met 5-3. Ja en
toen ging het regenen… Ik weet niet of het daardoor kwam maar het lukte onze meiden niet om
het laatste eerst te pakken en dus won OBS de Cingel voor de derde maal. Onze meiden kwamen
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net één puntje te kort voor de tweede prijs. Jammer, maar jullie hebben mooi kaatsen laten zien!
Het enthousiasme straalde er vanaf!
De eerste prijs is dus gewonnen door het partuur van OBS de Cingel te Menaldum (Karin
Polstra, Jildou de Groot, Marije Hiemstra) met een totaal van 21 punten. De tweede prijs was
voor OBS de Romte te Dronyp (Julia Rienks, Senne Idsardi, Iris Veltman) met 17 punten.
Bij de jongens deden voor de Fûgelsang mee: David Kuipers (voor best buiten perk), Niek
Heitmeijer (voorin) en Douwe Joostema (voor minst achterin). De eerste omloop moesten ze
tegen CBS Mooitaki van Bitgummole. Mede door het goede opslagwerk van David was deze
partij snel uit wat ook in de uitslag te zien is: 5-0/6-4 voor de Fûgelsang. De tweede omloop was
een makkie want ze bleven staan. De derde omloop moesten ze tegen OBS de Romte van
Dronryp. Helaas was Dronryp een maatje te groot voor ze ondanks dat onze jongens nog een
tactische wissel deden door David achterin te zetten en Douwe buiten perk. Het mocht niet baten.
Bij 5-0 voor Dronryp wisten onze jongens eerst wel schone 6 voor te komen maar uiteindelijk
werd het 6-6 en ging Dronryp er met de winst vandoor. Toch nog een derde prijs behaald en dat
is best goed! Ook jullie hebben mooi en sportief gekaatst!
Bij de jongens werd de finale een onderlinge wedstrijd tussen de beide parturen van OBS de
Romte te Dronryp. Rick Minnesma, Jorn Lars van Beem en Haye Tseard van der Hem wonnen
van Rutger Kumbangsila, Kevin Bokma en Justin Krottje met 5-2/ 6-6. De derde prijs is
gewonnen door CBS de Fûgelsang te Berltsum (David Kuipers, Niek Heitmeijer, Douwe
Joostema). .
Het was een zeer geslaagde en sportieve kaatsmiddag! Hartelijk dank aan KV Berltsum voor de
goede organisatie!
+ Foto’s “Schoolkaatsen” (2x)
Verslagje juffenfeest De Fûgelsang, 29 mei 2015.
Op 29 mei vierden de juffen van groep 1 en 2 dat ze weer een jaartje ouder waren geworden.
Het was een prachtig feest: veel kinderen kwamen verkleed op school, de kleuters maakten hun
eigen gebakje, er werd gedanst en Jan Klaasen en Katrijn kwamen ook nog op bezoek in de
poppenkast van het speellokaal. Op de foto’s is te zien dat juffen én kinderen hebben genoten!
+ Foto’s “Juffenfeest” (3x)
Uitje naar het Noord Nederlands orkest
Op maandag 1 juni heeft groep 6 van de Fûgelsang een uitje gehad naar het Noord Nederlands
Orkest. In deze voorstelling speelde een groot orkest in ‘de Harmonie’ in Leeuwarden klassieke
stukken, maar wel ingespeeld op de interesses van basisschoolleerlingen. Zo leerden de kinderen
onder andere dat een verhaal ondersteund kan worden door gebruik te maken van muziek. En dat
veel huidige tv programma’s en reclames invloeden gebruiken uit de klassieke muziek. Naast
deze voorstelling wordt er in de klas verder op ingespeeld door middel van een aantal lessen. Zo
heeft groep 6 al op basis van een bekend muziekstuk zelf in kleine stappen een verhaal
geschreven. Dit uitje heeft bewezen dat klassieke muziek echt niet saai hoeft te zijn voor
kinderen.
Groep 6 van de Fûgelsang is tijdens de les ook bezig geweest met het onderwerp ‘perspectief’.
Tot slot was de opdracht om in groepjes een eigen perspectieffoto te maken. Hier een van de
resultaten.
+ Foto “Perspectief” + onderschrift: Het lijkt wel of de leerlingen gekrompen zijn…
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+ LOGO PCOB
Reiske PCOB nei de “Kruidhof”.
De ôfdieling Menameradiel fan de PCOB hie op tiisdeitemiddei 12 maaie har jierliks reiske.
Mei 22 persoanen binne wy mei eigen auto’s nei de botanyske tún “de Kruidhof” yn Bútenpost
west.
Nei in ûntfangst mei kofje of tee en eigenmakke appeltaart, gienen wy yn twa groepkes mei in
gids troch in diel fan de tún, dy’t totaal út 17 tematúnen bestiet. Wy kamen lâns in ferskaat fan
planten fan û.o. de ‘Genêskrûden, Kokenkrûden, Berenburgerkrûden en Midieuske kleastertún.
De gids hat ús mei in hiel soad entûsjasme oer de planten en wat wy dêr allegearre net mei
dwaan kinne, ferteld. De rûnlieding waard besletten mei noch in bakje kofje.
Dêrnei riden wy troch de moaie Wâlden, mei de beammen yn it jonge grien, nei “de Pleats” yn
Burgum. Dêr koenen wy genietsje fan in hearlike kofjetafel, mei alles dêrop en dêroan en fan de
gesellichheid fan it meielkoar iten. Dit reiske wie de ôfsluting fan it seizoen.
De earstkommende ledegearkomste is op moandei 21 septimber. Dan sil mefr. van der Woude út
Dronryp fertelle oer har wurk as koerierster.
A.S.- J.
+ Foto’s “Kruidhof” (3x)

+ LOGO Muzykferiening OpMaat
OpMaat Kuiertocht
Op zaterdag 26 september 2015 organiseert muzykferiening ‘OpMaat’ te Berltsum een
kuiertocht.
Er zijn 4 prachtige routes uitgezet rond Berltsum: 5, 10 , 15 en 25 kilometer.
De start is vanaf het oefenlokaal De Klinker, Hôfsleane 21 te Berltsum.
De starttijden en deelnamekosten (bij opgave) zijn als volgt:
- 25 km tussen 9.00 en 10.00 uur, kosten: 5 euro
- 15 km tussen 10.00 en 12.00 uur, kosten: 5 euro
- 10 en 5 km tussen 10.00 en 14.00 uur, kosten 10 km: 5 euro en 5 km: 3 euro.
U kunt zicht opgeven via de mail: s.joostema@upcmail.nl. Mocht u besluiten om u niet van te
voren op te geven dan kunt u natuurlijk ook inschrijven bij de start, alleen rekenen we dan een
euro startgeld meer. De deelnemers hebben tot 17.00 uur de tijd om de route te lopen.

Bibliotheek Dronryp wordt deze zomer flink verbouwd.
Dankzij de Poiesz hoeven de bibliotheekleden echter niet een zomer lang zonder boeken,
tijdschriften en films. De bibliotheek mag namelijk in juni, juli en augustus haar intrek nemen in
een magazijn van en naast de Poiesz (De Terp 26, Dronryp). De tijdelijke bibliotheek opende
dinsdag 2 juni, 13.30 uur voor het eerst de deuren. Het is wel een beetje behelpen - zo staat er
bijvoorbeeld geen selfservice apparatuur en kan er niet gepind worden - maar de leden vinden er
wel hun favoriete boeken. Aan het eind van de zomer verhuizen we de boel weer terug naar de
vernieuwde oude school aan de Hobbemasingel.
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Merke en Eersteklas Kaatspartij in Wier 3, 4, 5 en 8 juli 2015
De Merke van Wier staat dit jaar in het teken van de Sixties, de tijd van Flower Power, Rock ’n
Roll, The Beatles en The Rolling Stones. Zoals ieder jaar staat er weer een feesttent op het
kaatsveld. Ook de draaimolen, zweef, schiettent, springkussen en dit jaar zelfs een ranjakoe zijn
aanwezig. Ook voor een lekkere snack kunt u terecht bij de snackwagen.
De entree voor de feesttent is de hele Merke gratis!
Vrijdag 3 juli trappen we af met vanaf 17.30 uur een bbq voor alle dorpsgenoten (opgave
verplicht).
Vanaf +/- 19.00 uur is het tijd voor actie want dan beginnen ‘The 60’s Games’! Trek je mooiste
Sixties kleding aan. Na afloop prijsuitreiking en muziek van de huis DJ in de Hippiefeesttent.
Zaterdag 4 juli
11.00 uur: Matinee met muziek van Jelle Jitze. Kom op tijd want er tijdens het matinee is er nog
een kleine uitloper van ‘The 60’s Games’ met o.a. een kauwgombelblaaswedstrijd!
14.00 uur: Kermiskaatspartij voor iedereen die zin heeft om een balletje te slaan. Opgave voor
donderdagavond 2 juli, 19.00 uur bij Roely Hoekstra.
14.30 uur: Gekostumeerd voetbal voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar. De mooist verklede wint een
prijs.
21.00 uur: Muziek in de tent van DJ Matello met tussen 21.00 uur en 22.00 uur Piekuurtje!
Zondag 5 juli is er vanaf 10.00 uur de jongens afdeling K.N.K.B. kaatspartij.
Aansluitend rond 18.00 uur livemuziek in de tent
Woensdag 8 juli om 15.30 uur hopen wij op veel publiek bij de jaarlijkse heren 1e klas
K.N.K.B. kaatspartij. Dit is een vrije samenstelling. Entree is gratis.
Wij heten iedereen van harte welkom! De besturen van V.V.V. Wier, Activiteitencommissie
en Stichting d‘Ald Skoalle wensen iedereen gezellige dagen toe!

Op reis met de ANBO Menameradiel.
Woensdag 27 mei stapten 41 leden van de ANBO Menameradiel aan boord van de ,,
MIDDELSEE''. Het doel van de reis was om via de Alde Feanen en Earnewâld naar Grou te
varen. Het weer was, op een enkele bui na, best wel goed en de sfeer aan boord was heel
gezellig. Iedereen genoot van de mooie omgeving waar we doorheen voeren. In Grou kregen we
de gelegenheid om het dorp te verkennen. Op de terugweg naar Leeuwarden konden we, al
varend genieten van een koud/warm buffet. Mede door de goede zorgen van Jaap en Marjan
Middelkoop kunnen we terug kijken op een geslaagd uitstapje.
+ Foto’s “ANBO” (2x) + onderschrift: ANBO leden op boottocht naar Grou

Terugblik commissie sociaal domein op 19 mei 2015
In Berlinga State heeft de commissie de gezellige huiskamersfeer kunnen ervaren van de ruimte
voor dagbesteding die sinds kort tevens dienst doet als ontmoetingsplek.
De realisatie van de ontmoetingsplek is één van de initiatieven van de werkgoep Berltsum
Foarút, een samenwerking van en voor inwoners gericht op de leefbaarheid in het dorp. Berltsum
is een actief dorp waar veel verschillende activiteiten worden georganiseerd. De werkgroep gaat
deze activiteiten bundelen in een informatieboekje en op de website berlikum.com. Op deze
wijze wordt voor iedereen overzichtelijk wat er allemaal te doen is.
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Verder heeft de werkgroep nog meer locaties op het oog om een ontmoetingsplek te realiseren en
wordt in de loop van 2015 het ‘Beamkes’ project gestart. Op verschillende locaties waar veel
mensen komen worden boompjes geplaatst waar mensen briefjes in kunnen hangen met een klus,
wens of behoefte. Bijvoorbeeld samen de hond uit laten, samen naar een concert gaan, een
schilderij ophangen etc. Berltsum Foarút zal mensen proberen te koppelen door verbindingen te
leggen
Daarnaast was er een presentatie over huiselijk geweld en kindermishandeling
Veilig Thuis Friesland is de organisatie achter de reclame ‘het houdt niet op’ over mishandeling
binnen het gezin of de relatie. Alleen al in Friesland zijn er jaarlijks 1.800 meldingen van
kindermishandeling en 3.000 meldingen van huiselijk geweld. Daarbij gaat het om
onderdrukking, financiële uitbuiting, geestelijke of lichamelijke mishandeling of verwaarlozing.
Mishandeling vindt plaats van jong tot oud. Denk bijvoorbeeld aan een ongeboren kind met een
verslaafde moeder, ouders die hun kinderen verwaarlozen, een kind dat de ouders mishandelt,
iemand die zijn partner onderdrukt etc. Het gaat om meldingen van licht tot heel ernstig. Melden
is belangrijk omdat een probleem het beste kan worden aangepakt als het nog klein is.
Veilig Thuis gaat in gesprek en probeert samen met de gezinnen om de situatie te doorbreken.
Het is mogelijk om meldingen anoniem te doen, maar het is ook mogelijk om als melder mee te
gaan in gesprek met het gezin. De melder is vaak iemand die zich zorgen maakt over een situatie,
graag wil helpen maar niet weet hoe.
Er rust nog steeds een taboe op huiselijk geweld en mishandeling, maar het gebeurt in alle lagen
van de bevolking. Dus ook bij de tandarts, de ambtenaar of de huisarts zelf. Belangrijk is te
weten dat iedereen tegen grenzen aanloop in de opvoeding en in een relatie. De kunst is niet door
te modderen, maar in een vroeg stadium advies te vragen. Om die reden worden bijvoorbeeld
steeds vaker algemene voorlichtingen georganiseerd voor ouders over opvoeding.
Veilig Thuis is er voor iedereen die hulp zoekt of die zich zorgen maakt over een ander. Voor
advies kunt u gerust bellen met 058 - 233 37 77.

+ LOGO Stichting Berlikumer Belangen
Nieuws van Stichting Berlikumer Belangen (SBB)
Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar drie nieuwe bestuursleden. Wij willen ons bestuur
graag versterken met een notulist en twee algemene bestuursleden. Wilt u ook iets betekenen
voor Berltsum en de belangen van Berltsum behartigen, neem dan contact op met een van de
bestuursleden. Voor de namen en telefoonnummers verwijs ik u naar
berlikum.com/SBB/Bestuur. U kunt zich ook aanmelden via ons mailadres SBB@Berltsum.com.
Op donderdag 19 maart hebben wij onze jaarvergadering gehad. De vergadering is goed bezocht
door dorpsbewoners en enkele raadsleden. Wilt u weten wat er is besproken? De notulen staan
op www.berlikum.com/SBB/Jaarvergadering.
Wij vergaderen altijd op de eerste maandag van de maand en beginnen om 19.30 uur. Hebt u ook
iets te melden aan of te overleggen met SBB kom dan ook eens op het inloopspreekuur dit is
altijd het eerste punt van onze vergadering. In de vergadering van juni is Berltsum Foarút bij ons
geweest en heeft een presentatie van haar plannen gegeven. Wij zullen Berltsum Foarút als
werkgroep toevoegen. Zo blijven wij betrokken bij hun plannen. Ook hebben wij 2 mensen op
bezoek gehad die in 2017 een Iepenloftspektakel gaan opvoeren in het Hemmemapark. Daar
hoort u binnenkort meer van.
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Wij hebben onze laatste vergadering voor de zomervakantie al weer gehad. De eerste
vergadering na de zomervakantie is op maandag 7 september.

It Skil en Hemmemaplein weer klaar voor de fietstoerist
De hanging baskets hangen al weer aan de lichtmasten en voor de rest zijn It Skil en
Hemmemaplein gezellig ingericht met bankjes, terrassen, bloembakken, beplanting en een
dorpstuintje.
De knooppuntenfietsroutes zijn onder vele fietsers al bekend als de mooie routes die van het ene
naar het andere nummer gaan. Ook de knooppuntenroute gaat langs It Skil/Hemmemaplein. Bij
de Koepeltoren, in de Tsjerkestrjitte staat het centrale knooppuntenbord. Minder bekend is de
Elfstedentochtfietsroute, niet te verwarren met de fietsroute op Tweede Pinksterdag. Deze route
is aangegeven met groene en blauwe bebording met de vermelding ‘Elfstedentocht 240 km’.
Fietsen door alle elf Friese steden en tientallen dorpen en buurtschappen is een hele belevenis.
De lengte per dag bepaalt de fietser zelf. De groene borden met de klok mee en de blauwe
borden tegen de klok in. Deze Elfstedentochtfietsroute voert ook langs It Skil en
Hemmemaplein. Fietsers kunnen sinds kort gebruik maken van het openbaar toilet en het
elektrisch laadpunt op het recreatieterrein van IJsclub Berlikum. Door middel van bebording
wordt dat volgende week aangegeven in Berltsum.
Het is wachten tot de kou en wind verdwijnen en dat de zon volop gaat schijnen. Dan komen de
hanging baskets, bloembakken, beplanting er nog beter uit en is het voor de fietser aangenaam
om dit middelpunt van Berltsum te passeren of om even te pauzeren.
Hieke Joostema-Greidanus
+ Foto’s “Fietsroute” (3x)

+ LOGO Berltsum Foarút
BERLTSUMER BEAMKES
De afgelopen maanden hebben jullie al regelmatig kunnen horen over de werkgroep ‘Berltsum
Foarút’ . De werkgroep is de afgelopen maanden vooral achter de schermen bezig geweest met
inventariseren, plannen maken, hoe kunnen we met elkaar samenwerken in onze
dorpsgemeenschap in Berltsum. Het centrale thema waarom het draait is ‘burgerparticipatie’. Het
woord participatie betekent eigenlijk niets meer dan ‘actieve deelname’. Vanuit de overheid
wordt deze participatie weer gestimuleerd.
Na een periode van inventariseren, is nu het moment aangebroken om alle dorpsbewoners actief
te betrekken bij deze burgerparticipatie. Welke mensen hebben hulp nodig, en welke mensen
kunnen hulp geven. Het gaat hierbij om het verlenen van hulp, waarvoor niet direct een
vergoeding wordt gevraagd. Het gaat dus om vrijwilligerswerk.
Daarom heeft de werkgroep besloten om de ‘Berltsumer beamkes’ te introduceren. Dit zijn
fysieke boompjes, die gemaakt worden door leerlingen van het Friesland College. Deze
boompjes komen op verschillende plaatsen in het dorp te staan. De bedoeling is om vraag en
aanbod van hulp d.m.v. briefjes in deze boompjes te hangen, zodat mensen die hulp nodig
hebben of hulp willen geven met elkaar in contact kunnen komen.
De ‘Berltsumer beamkes’ zullen ook op de website van Berltsum (www.berlikum.com) worden
geplaatst.
Het is de bedoeling van de werkgroep om op deze manier mensen met elkaar in contact te
brengen. Vaak blijkt dat er mensen zijn die hulp nodig hebben, maar het moeilijk vinden om
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hulp te vragen. Omgekeerd zijn er ook mensen die best wat willen doen voor de gemeenschap
maar niet goed weten bij wie ze moeten zijn. Wij hopen met behulp van de ‘Berltsumer
beamkes’ verschillende mensen met elkaar in contact te brengen, waardoor de leefbaarheid in
ons dorp verder wordt verbeterd.
De ontwerpen voor de Beamkes zijn klaar, en momenteel wordt er hard gewerkt om ze
daadwerkelijk klaar te maken. We verwachten dat de beamkes deze herfst zijn te bewonderen in
ons dorp.
Werkgroep ‘Berltsum Foarút’

Prijswinnaars kleurwedstrijd ‘Kom in de kas’
Na de succesvolle Kom in de Kas van 11 en 12 april in regio Friesland waren er veel kleurplaten
ingeleverd. De jury, bestaande uit Corrie Broos (zorgkwekerij Onder de Wadden ), Johan
Kuipers (Empatec ) en Marja van Overbeek (Gardener's Pride ) hebben alle inzendingen
beoordeeld en uit de verschillende leeftijdsgroepen de prijswinnaars gekozen.
+ Foto “Kleurwedstrijd” + onderschrift: Op de foto v.l.n.r. de prijswinnaars: Marlies, Jente
en Tirza. Zij kregen alle drie een cadeaubon die ze naar eigen idee kunnen besteden. Op de
achtste rij de juryleden.

+ LOGO SamenLoop voor Hoop
Je kind verliezen aan kanker - Het verhaal van Atsje Vollema
Atsje Vollema staat vierkant achter het doel van de SamenLoop voor Hoop. Ze helpt mee als
vrijwilliger en heeft al 2 teams bij elkaar gebracht. Die gedrevenheid heeft een reden en heeft
alles te maken met kanker.
Atsje deelde haar verhaal tijdens de Kick-off van de Franeker SamenLoop voor Hoop, afgelopen
februari. Survivor in de zin dat zijzelf kanker overleefde is ze niet. Ze staat hier voor haar zoon
Matthys. Amper 10 jaar oud, overleed op 31 augustus 2014 aan de gevolgen van een zeldzame
vorm van botkanker. Het is stil in de zaal, muisstil.
Een knobbeltje
Een knobbeltje op het sleutelbeen, in november 2011, was het eerste teken dat er iets mis was
met de gezondheid van Matthys. Verscheidene onderzoeken later volgt de diagnose, de alles
omvattende nachtmerrie voor elke ouder. Matthys heeft een agressieve soort botkanker.
Hoop
Kuren volgen. “Niet iedereen ging zo goed door de kuren heen als Matthys. Je spiegelt je toch
aan anderen, je verlegt je grenzen. Dat Matthys het zo goed deed, dat gaf hoop” vertelt Atsje.
Afleiding
Ze haalt herinneringen op aan de week die ze als gezin in december 2012 in Villa Pardoes
doorbrachten. “Zoiets doet je goed, maar je beseft je ook heel goed waarom je daar bent.”
Atsje verhaalt van de prachtige vakantie die ze in februari 2013 vierden. “We hebben zo
genoten.” Ze wilde het geluksgevoel zo graag vasthouden. Maar in het achterhoofd was er steeds
de knagende twijfel. Wat als …
Angst
Waar je niet aan wilt denken gebeurt. In maart 2013 blijkt de kanker uitgezaaid te zijn naar de
longen. Een zware kuur is de laatste reddingslijn. Nieuwe hoop gloort als de uitzaaiingen zich
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daarna niet meer laten zien. Atsje: “Wil je ’t echt weten, vroeg de oncoloog ons. Van de 18
kinderen haalden 17 van hen het tweede jaar niet en de laatste leefde na dat eerste jaar nog drie
maanden. Keihard, maar dan nog denk je dat jouw zoontje een uitzondering is.”
Doe maar zo gewoon mogelijk
Maar als het zwaard van Damocles blijven angst en onzekerheid boven het gezin hangen en
breekt de dunne lijn van hoop als ze in mei 2014 te horen krijgen dat Matthys niet meer beter
gaat worden. Het besef dat ze hun zoontje gaan verliezen dringt door.
De impact is enorm. Een kind van 10. “Op school hadden ze nog nooit eerder een kind met
kanker gehad, maat ze hebben het erg goed opgepakt“, vindt Atsje. En Matthys zelf? Het
jongetje gaf al heel snel aan dat ze allemaal zo gewoon mogelijk tegen hem moesten doen.
Aangrijpend en moedig, dat Atsje haar ervaring met ons wilde delen. Kanker komt zo wel heel
dichtbij. Het verhaal van Atsje vertolkt de rauwe werkelijkheid dat het niet altijd goed komt. Er
moet nog heel wat gebeuren en de SamenLoop van Hoop helpt daarbij. Atsje besluit met de
vurige wens dat heel veel mensen mee gaan doen aan de SamenLoop voor Hoop. Voor Matthys,
voor zijn lotgenoten en al die anderen die getroffen worden door kanker.
Dankjewel Atsje, dat je de moed hebt gevonden, jouw verhaal met ons te delen. En jouw hoop,
die delen wij.
RIA
Kindertrommelaars gezocht
Heb jij altijd al willen trommelen op een evenement...? Dan is dit je kans! De SamenLoop voor
Hoop is namelijk op zoek naar Kindertrommelaars.
Voor de openingsceremonie, op vrijdag 26 juni om klokslag 16:00 uur, zijn wij op zoek naar
kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar die met eigengemaakte trommels deel uit gaan maken
van de opening. Ken jij iemand of wil je zelf mee doen? Dan zijn we op zoek naar jou!
Laat je creativiteit er maar op los gaan om een trommel te maken, dit kan al heel eenvoudig van
een blik met een halve ballon eroverheen, doe er wat rijst in en klaar!
Wil jij ook veel herrie maken? Laat het ons weten via ceremonies.slvhfraneker@outlook.com.
Zorg dat je erbij bent!
SamenLoop voor Hoop roept vrijwilligers op voor hand en spandiensten
Het aftellen naar de SamenLoop voor Hoop, vrijdag en zaterdag 26 en 27 juni, is begonnen. De
organisatie verwacht rond de 750 wandelaars/hardlopers en zo’n 40 survivors. Om het
evenement soepel te laten verlopen, zijn nog veel vrijwilligers nodig. Helpende handen voor het
opbouwen en afbreken, het schoonmaken van het terrein, de toiletten, muntentellers en mensen
voor in de kassawagen.
Voor het opbouwen en afbreken zijn spierballen welkom op:
donderdag 25 juni ‘s avonds van 19.00 – 22.00 uur;
vrijdag 26 juni van 07.00 – 14.00 uur;
zaterdag 27 juni van 16.30 – 22.00 uur.
En omdat vele handen nog altijd licht werk maken, hoeven die spierballen echt niet supergroot te
zijn!
Alle andere hand en spandiensten zijn nodig tijdens het evenement zelf.
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Concreet is onze vraag:
Helpen jullie mee om van de eerste SamenLoop voor Hoop Franeker een onvergetelijk
evenement te maken? Geef je op als vrijwilliger en draag op die manier jouw steentje bij!
Trommel ook familie, vrienden en vriendinnen, ooms en tantes, buren en kennissen op om mee
te helpen. Jullie zijn écht nodig.
Alvast bedankt.
De organisatie

Orgeldag in de Vermaning: Mooi!
Onze vaste organist/pianist, Tjeerd Lont, heeft er maanden naar toe gewerkt maar vrijdag 22 mei
was het zover. De Open Speeldag in de middag en ‘s avonds de officiële ingebruikneming met
concert door de adviseur Theo Jellema.
Bij de open speeldag was het meestal vrij rustig, maar af en toe kwam toch iemand even
luisteren. Achtereenvolgens speelden: Tjeerd Lont, Douwe de Geele, Bernard Posthumus, Alef
Wiersma en Tjeerd Lautenbach. De Berlikumse organisten waren vol lof over het gerestaureerde
orgel. Niet meer benauwd en kort van adem, maar een fraaie, stevige en warme klank.
Bij een officiële gebeurtenis horen sprekers, Tjeerd Lont deed de aftrap, vervolgens schetste
Hollie Meijer de lange weg van het eerste begin tot en met de feitelijke restauratie. Aanvankelijk
nog met adviseur (en gevierd organist) Jan Jongepier. Na diens overlijden werd zijn opvolger
Theo Jellema de adviseur en begeleider van de restauratie.
Even een schets van financiën in 1916, het jaar van de bouw door firma Van Dam uit
Leeuwarden. Het orgel koste de Doopsgezinde gemeente toen fl 3200,00. In 2014 kostte de
restauratie het lieve bedrag van € 35.000,00. Ongeveer 25 keer zoveel….
Weten waar je subsidies moet aanvragen is een verhaal op zich. Vervolgens die subsidies zien
binnen te halen is óók weer een verhaal op zich. Vanaf deze plek nogmaals alle dank aan Hollie
Meijer die er lang en geduldig mee bezig is geweest de restauratie mogelijk te maken. Want
zonder geld begin je niets…
De heer Ydema van de firma Bakker & Timmenga schetste het feitelijk proces van de
restauratie. Een zaak van vakmanschap, goed plannen en veel geduld. Ondergetekende was erbij
toe het orgel stukje bij beetje weer werd opgebouwd. En het intoneren: dat gaat letterlijk pijp
voor pijp. Totdat alles klopt. Hulde aan de vakmensen van Bakker & Timmenga.
En het concert door toporganist Theo Jellema: wauw! Het orgel telt “slechts” acht registers, maar
een ware kunstenaar tovert er heel verschillende klanken uit. Van heel zacht tot en met het volle
werk! Langdurig applaus was de beloning. En de ‘neisit’ in de Mennozaal: beregezellig. We
kunnen terugkijken op een geslaagde middag en avond.
Bernard Posthumus
+ Foto’s “Orgeldag” (2x) + onderschrift: Alef Wiersma bespeelt het gerestaureerde orgel &
De gezellige ‘neisit’ in de Mennozaal met Theo Jellema (man met baardje in het midden
achter de tafel)

BERN MEI IN FERHAAL: NIENKE ZIJLSTRA
In deze “Bern mei in ferhaal”, het woord aan Nienke Zijlstra. Zij is leerling van de Fûgelsang en
zit in groep 8. In het onderstaande verhaal vertelt zij ons iets over zichzelf. Onder meer over haar
hobby’s, school en hoe zij het vindt om in Berltsum te wonen. Ook verteld zij ons wat dit jaar de
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vakantie bestemming is van de familie Zijlstra en schijnt ook nog even haar licht op de kermis
die aanstaande is! Kortom teveel om op te noemen!
Hoi, Ik bin Nienke Zijlstra en bin tolve jier âld. Ik bin berne yn Berltsum en wenje hjir myn hiele
libben al. Myn âlden hjitte Alex en Eva en myn suster hjit Hester.
Ik sit no noch yn groep 8 en ik gean nei de simmerfakânsje nei de AMS yn Frjentsjer.
We hawwe mei groep acht op skoalle reiske nei Skiermuontseach west. Trije dagen lang! It wie
dêr prachtich en we hienen ek moai waar! We binne fansels nei it strân west en ha in protte
aktiviteiten dien! We hawwe ek barbecuet!
Myn hobby’s binne hynsteride en keatsen. Yn myn frije tiid gean ik faak mei freonen nei de
boarterstún as we prate mei-inoar ôf by ien fan ús groep freonen in film te sjen.
Skoalle fyn ik best wol aardich, ek troch alle útstapkes dy ’t wy dan dogge, lykas nei Faber
Audiovisuals en nei it Frysk museum. Dat is allegear tige ynteressant! Myn favorite learfakken
op skoalle binne spelling, tekenje en hânfeardigens.
Aanst op de AMS sil ik TL dwaan en ik wol letter graach bistedoktor assistinte wurde. Dat lyket
my in hiel moai berop ta!
Ik fyn Berltsum in moai doarp om yn te wenjen en foaral de boarterstún is prachtich wurden! Ek
is ús nije skoalle moai wurden en fan de keatsferiening fyn ik dat se in protte foar de jongerein
dogge lykas trainingen en keatspartijen. Wol fyn ik spitich dat der net in echte winkelstrjitte
mear is. Berltsum is wol in doarp dêr ’t ik wenje bliuwe wol, al wit je dat no noch net seker
fansels. Dat is ôfwachtsjen.
De krante “Op ‘e Roaster” lês ik somstiden wolris en ik fyn de ferhalen oer Berltsum en de
minsken dy’t dêr wenje ynteressant om te lêzen. It is dan ek in goede saak dat de bern net
fergetten wurde en ek yn de krante skriuwe meie!
Ik fûn de Mudrun dy ’t lêsten organisearre wurde yn Berltsum moai om te sjen. It soe miskien
wol wat wêze om in berne Mudrun te organisearjen. Dan woe ik hiel graach meidwaan!
We hawwe aanst noch de musical ûtfiering op skoalle. It is in prachtich stik en we oefenje
regelmjittich. It duorret allegear net lang mear en it is al safier!
Yn de simmerfakânsje geane wy nei Terschelling en we hawwe yn de maaie fakânsje nei
Frankryk west. De simmertiid is in moaie tiid want we hawwe ek wer kermis. Ik ha dêr in protte
sin oan. Der binne altyd tal fan aktiviteiten sa as it strjittevolleybal en ik bin dêr seker by want ús
buert docht ek mei!
Tot zover de bevinding van Nienke Zijlstra in deze jeugdrubriek. Volgende maand mogen we
weer een ander jeugdig persoon uitnodigen voor een vervolg!
+ Foto “Nienke Zijlstra”

SC BERLIKUM 1 LOOPT ZEKER LIJKENDE PROMOTIE NAAR DE TWEEDE
KLASSE MIS!!!
Ongeloof en ontzetting bij een ieder die het vlaggenschip van de SC Berlikum een warm hart
toedraagt. Een ware voetbaltragedie ontspon zich namelijk zaterdag 6 juni jl. op sportpark “de
Koekoek” toen de ploeg van Ton Hartman er niet in slaagde promotie naar de Tweede Klasse
veilig te stellen. Nadat de heenwedstrijd tegen Zwaagwesteinde in een eclatante 0-4 zege was
geëindigd kon het eigenlijk in de thuiswedstrijd niet meer fout gaan. Natuurlijk werd er
symbolisch een “slag om de arm” gehouden en voorbeelden uit het verleden aangegrepen om
maar te benadrukken dat niets zeker is in het edele voetbalspel. Maar eerlijk gezegd………..
Deze voetbal-dag moest uiteraard de bekroning worden van de nacompetitie en was geheel
ingericht op een groots voetbalfeest! Een voetbalspektakel met Bengaals vuurwerk, vrolijke
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oranje slierten op het veld en een hels kabaal als voorproefje van de promotie. Ook de bloemen,
catering, muziek en huldiging stonden vast omlijst in het draaiboek van succes.
En dan die enorme deceptie na negentig minuten voetbal wanneer er een ongelooflijke eindstand
op het scorebord staat: 1-6!! Een enorme voetbalkater voor een ieder betrokken bij de club:
Voetballers, begeleiding en supporters. Een waar horrorscenario waar niemand rekening mee had
gehouden.
Om dan toch nog enigszins positief af te sluiten en dit voetballeed te verzachten mag ik de
voetbalteams van SC Berlikum noemen die wél de hoogste trede mochten beklimmen van het
ereschavot. Dat was in de najaarsreeks de Meisjes C1 en in de voorjaarsreeks de Meisjes C2, de
Dames 2 en de E1. Een geweldige prestatie derhalve van deze teams en wanneer het ook nog het
eerste team zou zijn gelukt om te promoveren, dan was het voetbalfeest compleet geweest!
Zo zie je maar, de bal is rond en in het voetbal is niets vanzelfsprekend. Voor de eerste selectie
een harde voetballes met de wrange constatering dat je bijna niet dichter bij promotie kon zijn.
Uithuilen en opnieuw beginnen is het motto en vooral de komende weken even geen voetbal in
welke vorm dan ook!
JAN J
+ Foto’s “SCBerlikum” (4x)

Standhouders Midzomermarkt Berlikum gezocht.
Op zaterdag 20 juni organiseert Sportclub Berlikum alweer de derde Midzomermarkt Berlikum.
Deze zal plaatsvinden op en rond het dorpsplein en duurt van 16.00 uur tot 21.30 uur. Voor dit
evenement zijn wij nog op zoek naar standhouders voor zowel de braderie als rommelmarkt. De
markt zal bestaan uit een braderie, rommelmarkt en muzikaal ondersteund worden door W&M
Drive-In. Ook is er de mogelijkheid tot het nuttigen van een hapje en een drankje. Daarnaast is er
’s avonds de jaarlijkse wielerwedstrijd ‘It Berltsumer Rûntsje’, kortom veel vertier. De twee
voorgaande edities waren een succes te noemen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met
Jaap Plekkringa op telefoonnummer 06-4659 7017.
+ Foto “Midzomermarkt Berlikum”

Stichting de Grusert - Documentatiecentrum & Historisch Archief Berlikum
Elke week collecteerde een groep meisjes van de Chr. Nationale School voor de zending. De
opbrengst van de collecte was vooral bestemd voor onderwijs in het verre buitenland, vooral in
Afrika. De meisjes collecteerden elke week een vaste route. Jaarlijks werd voor de meisjes door
Klaas Ebbings Lautenbach een zendingsfeest georganiseerd. Hij had zelf geen kinderen. Jongens
collecteerden nooit. Deze foto is gemaakt tijdens het zendingsfeest in circa 1941.
Op de foto staan op de bovenste rij v.l.n.r : Corrie Hoekstra, Trijn Faber, Tjitske van
Dokkumburg, Griet Ouarré, Klaas Ebbings Lautenbach, Catrien van Tuinen, Marie Weijer,
Sippie Lautenbach, Koos Dijkstra. Op de voorste rij zitten v.l.n.r: Anna Boomsma, Sijke de
Boer, ???, Klaske Beukema, Froukje Looijenga, Geerte Faber, Janke Nieuwhof, Mintje
Hoekstra. Uiteraard wil het documentatiecentrum graag weten, wie de derde persoon links voor
is. Wie helpt ons? Graag bellen met Margriet Bouwma tel. nr 0518-840151.
Het documentatiecentrum is in de zomermaanden (juni, juli en augustus) gesloten.
We beginnen weer op donderdag 4 september a.s. U bent dan van harte welkom!
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+ Foto: “Jaarlijkse zendingsfeest CNS ca 1941 (bewerkt)” + onderschrift: Wie weet de
naam van de jonge dame zittend op de derde stoel van links?

Kermisweekend Berltsum 2015
Van donderdag 25 juni tot en met zondag 28 juni is het Kermisweekend in Berltsum. Tijdens
deze dagen worden er veel activiteiten georganiseerd. Zo is op donderdagavond de start van het
kermisweekend op Sportcomplex de Koekoek met de aftrap van de voetbalwedstrijd OudCambuur tegen een regio team van Noord West Friesland. Op het dorpsplein zijn diverse
kermisattracties aanwezig. Vrijdagavond staat het volleybal toernooi op het programma. Na de
prijsuitreiking BERLTSUMER JȖN in de feeststent met Butterfly.
Zaterdagochtend kan er gekaatst worden met de zachte bal. De kermis-ledenpartij is een vrije
formatie wedstrijd met 2 heren en 1 dame. Zaterdagavond speelt in de feesttent de band Black
Velvet. Op zondag wordt de KNKB heren hoofdklasse vf formatie wedstrijd gehouden.
Op de lijst staan de beste acht parturen. Na afloop van het kaatsen speelt de band Synergie in de
feesttent. Hieronder hebben we alles even op een rij gezet. Het volledige programma is ook te
vinden op Facebook: https://www.facebook.com/pages/Kermis-Berlikum
PROGRAMMA KERMIS 2015
Locatie: Sportcomplex De Koekoek
Donderdag 25 juni
16.00 - 21.00 uur:
19.30 - 21.15 uur:

Opening kermis met attracties € 1 per rit
Voetbalwedstrijd; Oud-Cambuur tegen regioteam Noord West Friesland

Vrijdag 26 juni
15.00 uur:
18.30 – 21.00 uur:
Vanaf 21.00 uur:

Start kermis
Volleybaltoernooi op het kaatsveld
Prijsuitreiking en een ouderwetse gezellige Berltsumer jȗn met Butterfly

Zaterdag 27 juni
11.30 - 17.00 uur:
14.00 uur:
22.00 – 02.00 uur:

Kermis-ledenpartij vf zachte bal (2 heren, 1 dame; deelname vanaf 14 jaar)
Start kermis
Feestavond met de band Black Velvet

Zondag 28 juni
12.30 - 18.00 uur:
14.00 uur:

Hoofdklasse kaatspartij op het kaatsveld
Start kermis
Na afloop van het kaatsen feestavond in de feesttent met Synergy en
W&M drive-in show, entree € 7,Draaimolen op vrijdag en zaterdag tot 18.00 uur gratis!
Mede mogelijk gemaakt door Undernimmend Berltsum-Wier

+ LOGO Oranje Nationaal & LOGO KVBerlikum
Berltsum bedankt!
Het is alweer bijna 2 maanden geleden dat Berlikum 'in de ban was' van de Mudrun. Het hele
dorp was in rep en roer want er kwamen zelfs Chinezen meedoen… Wat moesten we hier nu
weer van verwachten? Enfin, het was een fantastisch evenement. Ook 's avonds na de Mudrun,
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het inmiddels traditionele Koningsnachtfeest, was een daverend succes met een hoge opkomst en
veel gezelligheid. Op Koningsdag zelf was er weer van alles te beleven op en rond het kaatsveld.
Het weer zat mee en het was erg gezellig.
Maar dit alles zou nooit mogelijk zijn geweest zonder alle steun die we hebben gekregen van
sponsoren en vrijwilligers. Langs deze weg willen we dan ook alle sponsoren en vrijwilligers van
de Mudrun en de activiteiten tijdens Koningsnacht- en dag nogmaals heel hartelijk bedanken
voor het in ons gestelde vertrouwen. Eens te meer mogen we de conclusie trekken: Berltsum is
seldsum!

+ LOGO Gymnastiek Vereniging Berlikum
Einde van een zeer succesvol wedstrijdseizoen voor GVBerlikum
Zoals in de vorige editie van de Roaster al aangekondigd, hebben de afgelopen weken de laatste
KNGU wedstrijden van het seizoen plaatsgevonden.
Op 30 mei hebben 3 meiden van GVBerlikum in Nieuwehorne ‘gestreden’ om de titel Fries
Kampioen 2015. In de tweede wedstrijd-ronde van de dag mocht Lianda Roorda het spits
afbijten namens onze vereniging. Lianda was ogenschijnlijk ‘de rust zelve’ en voerde zeer
geconcentreerd haar oefeningen uit. En met succes want in haar categorie eindigde ze op een
zeer verdiende 2e plaats! In de derde wedstrijd-ronde was het de beurt aan Ilse Post. Ilse heeft dit
seizoen en ook de afgelopen weken nog, enorme vooruitgang geboekt tijdens de trainingen en
heeft al haar oefeningen zeer netjes uitgevoerd. De concurrentie in haar categorie echter erg sterk
en dus helaas geen podiumplaats voor Ilse. Toch zijn we erg trots op haar prestatie, want het is
niet niks als je je plaatst voor dit kampioenschap. Top gedaan! In de laatste ronde mocht Robin
Bijland ‘aan de bak’. Ook zij heeft haar beste beentje voorgezet en prachtige oefeningen laten
zien. En dat vond ook de jury want bij de prijsuitreiking mocht Robin naar voren komen en haar
plaatsje op het ereschavot innemen: een prachtige 3e prijs! We zijn natuurlijk enorm trots op deze
prestaties en dus werd Berlikum aan het begin van de avond wakker geschud door het treintje
van Oranje Nationaal waarin ‘onze meiden’ werden rondgereden. Een welverdiende ere-ronde!
Op 6 juni hebben we het seizoen afgesloten met de Fundag voor de recreanten. De meisjes
turnden een 3-kamp: minitrampoline, brug/rekstok en lange mat. Daarnaast was er een FUN
gedeelte opgezet in een andere zaal. Dit keer was dat in de vorm van een beweegplein met
allerlei leuke onderdelen. Terwijl groep 1 de wedstrijd draaide, was groep 2 met het Fun gedeelte
bezig en na ongeveer 45 minuten werd er gewisseld.
De kinderen krijgen bij deze wedstrijd meteen door middel van een bordje van de jury hun cijfer
te zien. Het cijfer zal nooit lager dan een 6 zijn en nooit hoger dan een 10. Voor veel kinderen
zegt een cijfer van bijvoorbeeld 11,30 niet veel. Op school krijgen ze ook niet hoger dan een 10.
Er worden dus geen onvoldoendes gegeven, want dat is niet “FUN”. De deelnemers uit Berlikum
hebben een ontzettend leuke dag gehad en allemaal een leuke herinneringsmedaille gekregen.
Een geslaagd evenement!
Laatste weken voor de zomervakantie
Wanneer deze editie van de Op ‘e Roaster bij u op de mat valt, zijn de meeste gymleden als
afsluiting van het seizoen op zaterdag 13 juni al naar Drouwenerzand geweest. Zaterdag 27 juni
gaan de kleuters nog gezellig een ochtend naar Donia State en dan is het alweer zomervakantie...
Van beide ‘eindfeestjes’ plaatsen we foto’s op Facebook en op onze vernieuwde website
(www.gymberlikum.nl) dus hou deze pagina’s in de gaten.
+ foto “GVBerlikum” + onderschrift: Trotse trainsters juf Iris en juf Evelien met de
deelneemsters aan het Fries Kampioenschap op 30 mei; Gefeliciteerd dames!

