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AAB lijstenmakerij, een echt ambacht!
Aan de Kleasterdyk 32 in Berltsum (Kleaster Anjum) wonen en werken Hiske Wiersma en
Anne-Arjen Blanksma en hun twee kinderen.
• Vraag aan Alex… is je nieuwe juf net zo lief als wij zijn? Of
nog liever? Ja, nog liever, mijn nieuwe juf heeft een baard!
• Kom op Jitse, opschieten nou, we moeten echt NU gaan!
Anders ga ik gewoon alleen hoor… Memmm, je kunt toch
niet je kind naar school brengen, zonder kind.
• Sophie (5): we blijven niet zo lang hoor, mama heeft niet
zoveel zin.
OPROP: Hawwe jo ek in leuke útspraak fan jo bern,
jo pake-/beppesizzer as miskien fan jo buorjonkje?
Stjoer it ús ta! krant@berlikum.com l

Oranje Nationaal maakt thema
Jubileumfeest 2021 bekend
Normaal gesproken wordt tijdens de algemene ledenvergadering van Oranje Nationaal in het jaar voorafgaand aan
het dorpsfeest, het thema bekend gemaakt. Dit jaar liep dat
allemaal ietsje anders…

Anne -Arjen is bezig met het vergulden
van een lijst.
Zij is kunstschilder en heeft een
galerie; hij maakt en restaureert
lijsten. Met zijn technische achtergrond was Anne-Arjen voorheen als projectleider werkzaam
in de jachtbouw, totdat zijn hart
hem ingaf hiermee te stoppen om
iets heel anders te gaan doen. Hij
verzorgde al vaak de lijsten van
de schilderijen die Hiske maakt
en hierbij komt hij tot de ontdekking dat het nog niet gemakkelijk is om een goede, bij het
schilderij passende lijst te vinden. Bij fabrieksmatig gemaakte
lijsten komen de schilderijen
vaak niet goed ‘uit de verf’, maar
handmatig gemaakte lijsten zijn
vaak duur. In 1998 besluit AnneArjen zelf hiermee aan de slag te
gaan. Na eerst bij een Belgische

ambachtsman in de leer te zijn
geweest, begint hij zelf lijsten te
maken. Naast het materiaal van
de lijst is de keuze van de kleur
erg belangrijk. Anne-Arjen komt
er achter dat het best moeilijk
is om het juiste pigment voor
de juiste verf te vinden. Daarom
begint hij met experimenteren.
Hierbij gebruikt hij o.a. koffiedik, dakleer en Friese klei om
een passende teint te vinden. Het
is de kunst om de kleuren die in
het schilderij gebruikt zijn terug
te laten komen in de lijst, waardoor het één geheel vormt, maar
toch het schilderij eruit springt.
In het begin van zijn loopbaan
was het soms lastig opdrachten
te krijgen, maar deze gedreven
vakman heeft steeds vertrou-

wen gehouden in zijn product.
Inmiddels zit hij ruim 20 jaar in
het vak en weten kunstkenners
uit binnen- en buitenland hem
te vinden. Hij werkt niet alleen
voor particulieren, maar ook musea doen een beroep op hem. Zo
heeft hij werken van Van Gogh en
Rembrandt onder handen gehad
om hiervoor lijsten te maken.
U leest het goed: bij Anne-Arjen
Blanksma bent u aan het juiste
adres voor ambachtelijke, handgemaakte lijsten, maar ook voor
restauraties,
fabriekslijsten,
passe-partouts, glas snijden en
verder alles op het gebied van
lijsten.
Graag op afspraak via www.
blanksma.com l

Korps op afstand

Vanwege de Corona-crisis, kon de jaarvergadering niet doorgaan
en moesten de Berltsumers langer wachten. Twee weken geleden
kwam via Facebook dan eindelijk nieuws: een evenement op donderdag 2 juli, gevolgd door een aantal raadselachtige berichten.
Onderdelen van een zin vormden de opmaat naar het evenement
op donderdag. Iets met “de hannen yn it hier”. Daar konden de
meeste mensen nog steeds niets mee. Er werd volop gespeculeerd. Binnen Oranje Nationaal was het natuurlijk al veel langer
een vast agendapunt tijdens de vergaderingen. Donderdag 2 juli
vanaf 19.00 uur trok het bestuur van Oranje Nationaal, uitgedost
in de meest gevarieerde outfits, met het treintje door het dorp.
“De Tôger” onthulde de langverwachte boodschap: het thema! Ho
wacht… GJIN TEMA!? Lezen we dat goed? Ja, het staat er écht. Dit
betekent dat iedereen, alle buurtverenigingen en vriendengroepen helemaal vrij zijn om een mooie, ludieke, bijzondere, feestelijke invulling te geven aan het feit dat Vereniging Oranje Nationaal – opgericht in 1946 – 75 jaar bestaat. Oranje Nationaal wenst
iedereen dan ook veel succes maar vooral ook heel veel plezier
met het voorbereiden van het Jubileumfeest in 2021 l

Huisartspraktijk
R.A.Comello te BERLIKUM
Vooraankondiging zomervakantie
Praktijk en Apotheek GESLOTEN van
maandag 27 juli t/m vrijdag 14 augustus
Afgelopen weken mochten we toch nog los op 2 meter afstand van elkaar. We gaan nu even op vakantie en starten weer op
17 augustus.En natuurlijk hopen we dat de regels dan wederom wat zijn versoepeld. Dan kunnen we weer met alle leden
tegelijk muziek maken l

Herhaalt u tijdig uw medicijnen??
(Herhalen t/m donderdag 23 juli)
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Bern mei in ferhaal,
Nynke Sietske Gerlofsma

Afsluiting schooljaar 2019-2020 OBS
Lyts Libben Berlikum
3 Juli was het feest op Lyts Libben in Berlikum. De oudervereniging had een feestelijke afsluiting van het schooljaar georganiseerd met een goochelaar en leuke spelletjes voor alle kinderen.
Wat was het een leuke en gezellige ochtend, de kinderen hebben genoten. En wat hebben we gelachen om de goochelaar. Een feestelijke afsluiting van een bijzonder schooljaar door de protocollen die we moesten naleven i.v.m. het coronavirus. Het was wel heel fijn dat we nog
een aantal weken samen naar school konden. Dat we elkaar konden
zien en spreken en gezellig weer samen konden leren en spelen. Wilt
u uw kind aanmelden voor onze school, dan kan dat via lytslibben@
elanowg.nl Voor nu wensen we iedereen een hele fijne vakantie toe! l

Hallo allemaal,
Ik heet Nynke Sietske Gerlofsma, ik ben 10 jaar oud. Ik woon samen met vader en moeder en met mijn twee broers. Mijn vader
heet Johan hij is werkzaam als installateur bij DRS in Noardburgum. En mijn moeder heet Bonny en is werkzaam als Interieurverzorgster bij het bedrijf van Overbeek Gardeners pride. Mijn broers
heten Jurgen van 17 jaar en Vincent van 15 jaar. Ik zit op OBS Lyts
Libben en ik kom straks in groep zeven, bij meester Sietse. Ik heb
er super veel zin in. Mijn hobby is gymmen, maar door het Coronavirus hebben we de laatste tijd niet meer kunnen gymmen en dat
vond ik heel erg jammer. Verder speel ik in mijn vrije tijd graag
met mijn vriendinnen. En zijn wij vaak te vinden in de speeltuin,
ook teken en knutsel ik graag. Als ik later klaar ben met school
wil ik misschien wel Juf worden maar dat zie ik later nog wel. Het
spannendste wat ik tot nu toe heb mee gemaakt is dat ik een slang
om mijn nek heb gehad tijdens een reptielenfeestje. Wat ik mooi
vind aan Berltsum is, dat bijna al mijn vrienden en familie hier
wonen. Ook zou ik dit jaar voor het eerst met het Vliegtuig naar
Kos maar door het Coronavirus gaat dit jammer genoeg niet door
maar gelukkig konden we naar Nederland omboeken.
Tot de volgende keer l

Collectanten
gezocht in
Berltsum
Van 16 t/m 21 november 2020
vindt de landelijke huis-aanhuiscollecte van het Nationaal
MS Fonds plaats.
We zijn hard op zoek naar collectanten in Berltsum (Waadhoeke)!. Help jij ons in de strijd
tegen multiple sclerose (MS)?
Het coronavirus heeft grote impact, ook op het Nationaal MS
Fonds. Door de maatregelen hebben we onze fondsenwervende
evenementen moeten uitstellen
of afgelasten. Hierdoor lopen
wij inkomsten mis. Meer info of
aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren l

Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en andere attenties die wij mochten ontvangen bij ons 50-jarig huwelijksfeest op 25 juni 2020.
Ook de serenade van de drumband was hartverwarmend! l
Douwe en Tetty Wiersma

Afscheid groep 8 OBS Lyts Libben Berlikum
Ze zijn er klaar voor! Samantha Banga, Angelina du Bois, Yannicka du Bois, Hessel Groeneveld, Thijs Lantink,
Jens Nieuwland, Jurjen Postumus, Ivar van Schepen en Jesse Tuinstra hebben afscheid genomen van OBS Lyts Libben.
Al kon het kamp i.v.m. de coronacrisis niet doorgaan, er
werd wel geslapen op school en er was in de laatste week
een heel fijn afscheid. Daarin werd een geweldige lipdub getoond met groep 8 in de hoofdrol, speelden de kinderen samen met de juffen (en die waren fanatiek!) een leuk spel en
werden alle kinderen, in het bijzijn van hun ouders, toegesproken als officieel afscheid van school. Groep 8 trakteerde alle andere groepen nog op wat lekkers en tot slot werden alle kinderen door meester in een kruiwagen de school
uitgereden. Daar moesten ze onder een erehaag doorlopen,
gevormd door alle kinderen van OBS Lyts Libben en kregen
ze aan het eind een mooie roos. En toen was het echt klaar.
Wat een geweldige groep kinderen, met vele kwaliteiten en
talenten. Ze zijn er allemaal aan toe om de volgende stap te
zetten in hun leven. Wellicht ook een spannende stap, maar
wij hebben er alle vertrouwen in dat hen goed gaat. Groep
8, veel succes in het voortgezet onderwijs l

Afvoer

verstopt?

BEL 06 53 173 042

Paadsiker

Praktijk voor contextuele hulpverlening

Ali Stork
Naast het ontstoppen van afvoeren doen wij ook
aan renovatie van rioleringen, glasbewassing,
houtwerk afnemen en schoorsteenvegen.
Tichelersdyk 22, 9041 EP Berlikum
Tel: (0518) 46 24 89 info@tendensberlikum.nl

Appelhof 6
9041 GE Berltsum (FRL)
0518 - 462009
info@paadsiker.nl

WWW.PAADSIKER.NL

Werken
Vaste
prijs in
voor
uw
de cloud?
boekhouding?
Online boekhouden
tegen een vaste
lage prijs.

Op ons kunt u rekenen

It Achtepaed 7

Bitgumerdyk 30b

info@born-graaf.nl

9041CE Berltsum

www.born-graaf.nl

Bitgumerdyk 30b

T 0518-461800
info@born-graaf.nl

9041CE Berltsum

www.born-graaf.nl
T 0518-461800

9041 EE BERLTSUM
06 2036 5470
hisse@brouwergevelrenovatie.nl
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Berltsum geslaagd

COLUMN
Zelfreflectie als medicijn
Er was eens een meisje dat boos werd als iemand tegen
haar zei dat ze het zelf liet gebeuren als ze gekwetst
raakte door anderen. Het meisje vond dat onzin maar
was nieuwsgierig genoeg en ging toch nadenken of het
waar was.
Ze ontdekte tijdens haar zoektocht dat het leven makkelijker werd toen ze zichzelf en anderen beter ging begrijpen. Ze
werd gelukkiger en haar contacten waardevoller. Lichamelijke klachten verdwenen en overtuigd van het effect van zelfreflectie, kreeg ze steeds meer zelfvertrouwen. Nu helpt ze anderen zichzelf ontdekken in haar praktijk voor persoonlijke
ontwikkeling. Als je moeite hebt met het onder ogen zien van
je eigen handelen, kun je het gevoel krijgen dat iedereen jou
tegenwerkt. Je voelt je slachtoffer van het gedrag van anderen
en kunt overtuigd zijn dat zij jouw geluk in de weg staan. De
boosheid en frustratie en zelfs onmacht die daarbij vrijkomt,
kunnen je letterlijk ziek maken. Als je de oorzaak en de oplossing bij de ander zoekt, zul je vaak teleurgesteld raken. In een
quote ondertekend door “Loesje” staat geschreven: “Laat je
niet leiden door anderen maar leid jezelf”. Oftewel: zorg dat
je de regie over je eigen leven (terug)pakt. Maar hoe doe je
dat als je zeker weet dat de ander jouw geluk in de weg staat?
Daar is moed voor nodig. Moed om jezelf de vraag te durven
stellen: wat doe ik, waarom de ander zo op mij reageert? Of:
wat kan ik zélf doen om gelukkig te worden? Dit lijkt misschien een onmogelijke opgave als je veel onrecht en leed is
aangedaan, toch kan het een keerpunt in je leven worden.
Zelfreflectie is het toverwoord bij persoonlijke ontwikkeling.
Jezelf toestaan dat je overtuigingen mag loslaten en er altijd
een mogelijkheid is om anders te reageren of te doen.
Op zoek naar je eigen aandeel en kijken naar je eigen gedrag,
dat is iets waarop alleen jij invloed hebt. De ander kun je niet
veranderen. Ben jij net als dat meisje nieuwsgierig genoeg om
erover na te denken en voor je geluk te gaan…?
Hulp nodig bij je zoektocht?
Neem gerust contact met mij op! l

Geslaagd!

V.l.n.r. Jantine Stoffers; Ilse Post; Ilse Tuinstra;
Jeffrey Dijkstra; Shania van de Molen; Jens
Tolsma; Youri de Brouwer; Evert van Schepen.

Kersten Hulpmiddelenspecialist en

Onijdes Sijtsma na 39 jaar lesgeven, met pensioen!

Groene Kruis Vereniging Berltsum/Wier

Een milde glimlach op mijn mondhoeken. Zestien leerlingen dit schooljaar 2019-2020 in VWO-6
aan de Regionale Scholengemeenschap in Sneek. De laatsten van mijn Geschiedenis onderwijs
carrière. Negenendertig jaar op de teller. Waar is de tijd gebleven? Er niet bij stilstaand dat dit het
meest idiote jaar van mijn lesgeven zou worden.

Vanaf 20 juni 2020 is de doorstart van Hulpmiddelencentrum
(HMC) door Kersten Hulpmiddelenspecialist een feit. De doorstart omvat alle activiteiten op het gebied van het verstrekken van hulpmiddelen, voornamelijk voor zorgverzekeraars
en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Zestien leerlingen in de eindexamen klas VWO dat moet kunnen, was de gedachte. Zelfs daar
had ik het goed mis mee. Al in
oktober 2019 bevolkte een kwakend volkje van 26 leerlingen
mijn geschiedenis lokaal, lokaal
12. Geen idee waarom, maar het
aantal leerlingen wat de klas bevolkte ging van 16 naar 26.
Niemand kon toen nog bevroeden dat het eindexamen jaar
2019-2020 uit zou gaan als een
nachtkaars. Corona virus, computerlessen op afstand. Computeruitval thuis. Computerkunde
maar ook computer onkunde.
Gelukkig dat mijn schoonzoon
en dochter twee straten verder
wonen en meer verstand van
computers hebben. Ook hier
scharrel ik wel weer doorheen.
Op 2-7-2020 was het voor mij
algehele loopbaan afsluiting. Alles moest een geheim blijven. Ik
wist dat de school een verassing
in petto had. Alle bovenbouw
docenten van de RSG in Sneek
kwamen naar Berltsum. In de
voormalige Doopsgezinde pastorie tuin een toast. Toespraken en
speciaal contact via het internet

Ook veel medewerkers in Friesland zijn overgestapt naar de nieuwe
organisatie, zodat niet alleen de activiteiten maar ook de mensen
bekend en vertrouwd blijven voor alle cliënten. Met ingang van 1
augustus gaan Kersten Hulpmiddelen en Groene Kruis Vereniging
Berltsum/Wier samenwerken voor de uitleen van hulpmiddelen
in Berlikum en omgeving. Vanuit het Groene Kruis gebouw aan
de Sportleane 7 start vanaf die datum weer een uitleenpunt voor
de kortdurende uitleen van hulpmiddelen. Op deze manier blijft
Kersten Hulpmiddelen deze service aan inwoners van Berlikum en
omstreken bieden. Mensen die fysiek beperkt zijn (tijdelijk of permanent) kunnen aanspraak maken op een passend hulpmiddel. Bij
Het Groene Kruis gebouw kan men op vertoon van het zorgpasje
de volgende kleine hulpmiddelen lenen: rolstoel, douchestoel, badplank, bedheffer, bedleestafel, bedverhogers, dekensteun, draaischijf, gipssteun, glijlaken, lucht-/windring, ondersteek, kinderrolstoel, rugsteun, toiletstoel en toiletverhoger. Tevens kan men
hier loophulpmiddelen (oa krukken, looprek, rollator, etc) lenen als
u lid bent van de Groene Kruis vereniging. De afhaal van uitleen
hulpmiddelen is op afspraak geopend op ma t/m vrij van17.30 tot
18.00 uur en alleen na telefonische afspraak, u kunt hiervoor bellen
met: 06-82996309. Uiteraard kan men ook ‘grote’ hulpmiddelen
lenen (oa. bedden, matrassen, tilliften en trippelstoelen). Kersten
is de specialist die meedenkt en individuele klanten een passende
en vlotte oplossing biedt. De hulpmiddelen worden kosteloos thuis
bezorgd en kunnen rechtstreeks aangevraagd worden bij Kersten
Hulpmiddelen in Leeuwarden: telefonisch via 0511-460660 of via
de website: www.hulpmiddelencentrum.nl Kersten Hulpmiddelen heeft ook een assortiment hulpmiddelen die u kunt kopen of
huren. Voor meer informatie kunt u terecht via telefoonnummer
0511-460660. De ervaren medewerkers van Kersten Hulpmiddelen
nemen de tijd en adviseren graag welk hulpmiddel het beste bij u
past l

met Irina Knelsiene, lerares Engels aan het Vytauto Magnus College van Traka, Litouwen. Twintig jaar uitwisseling vanaf 1991,
een brok in mijn keel.
Het overhandigde schoolkado
was origineel. Dit budget en verdere giften (1000 euro) komt ten

goede aan de familie van Edward
Dartey een familie die wij mochten leren kennen in AmasamanAccra in Ghana. Edward is waterverkoper in het centrum van
Accra en heeft het moeilijk door
de Corona besmetting. Net als
in Nederland is ook daar economisch veel stilgevallen l
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Dag juf Ineke,
dag meester Johannes…
Na ruim 40 jaar neemt meester Johannes of ook wel bekend
als master van der Bij afscheid van CBS De Fûgelsang en juf
Ineke na zo’n 27 jaar.
Ze gaan met vervroegd pensioen om lekker te genieten van alles
wat het leven maar met ze voor heeft. Om nog goed een laatste
blik op deze juf en meester te krijgen, die zoveel voor de jeugd
in Berltsum hebben betekend, mochten ze op de glijbaan plaats
nemen. Alle leerlingen zongen luidkeels een mooi lied wat eerder
al ingestudeerd was en wierpen de beide leerkrachten handkusjes
toe, applaudisseerden en zwaaiden ze uit. Na de vakantie komen
er nieuwe leerkrachten en zullen deze twee oud gedienden hun
eigen weg zoeken als pensionado’s l

Groep 8 Fûgelsang zwaait af
Voor deze lichting groep 8 is het een bizar jaar geweest. Aanvankelijk ging het zoals verwacht;
hard leren, er flink tegen aan, nog even wat aanscherpen en dan… Dan de toetsen in januari, de
bespreking van de uitslag in februari en het bezoeken van de Open Dagen.
Nadat iedereen een keuze had
gemaakt en sommigen nog hoopten op een betere uitslag met
de eindtoets in april kwam de
tweede helft van het schooljaar
in zicht. Met op de planning o.a.
een bezoek naar het Rijksmuseum, het Kazemattenmuseum,
een pelgrims wandeltocht, de
excursie Bûten Dijks, de sportdagen, avondvierdaagse, musical en
al die andere leuke activiteiten
die groep 8 verwacht had in het
laatste stukje van de basisschool
gingen helaas niet door. Het corona virus trok een dikke streep
door alles. De jeugd kwam thuis
te zitten maar gelukkig konden
meester Erik en meester Johannes ze blijven stimuleren en motiveren om via Microsoft Teams
hun schoolwerk te maken. Ineens zaten ze digitale taal- en
rekenlessen te maken. Dat was
natuurlijk ook bijzonder en zo
heeft iedereen een flinke slag
in hun digitale ontwikkeling gemaakt. Uiteindelijk kon er weer
een groep naar school en toen
het sein op groen ging voor de
hele klas kwam er ook nog hoop
voor het kamp. Gelukkig kon dit
op maandag 8 juni plaats vinden
en hebben ze een geweldige tijd
gehad op Schiermonnikoog. Voor
de musical werd een alternatief
bedacht. Iedereen heeft thuis een
gedeelte van een film opgeno-

men en deze is op school gemonteerd en afgelopen woensdag
was de afscheidsavond. Helaas
konden de juffen en meesters er
niet bij zijn, want er geldt nog
steeds een 1 ½ meter afstand regel. Maar het team is ook voor de
camera gaan staan en heeft leuke
persoonlijke boodschappen voor
de groep ingesproken. Samen
met de ouders, de eigen meesters en de directeur werd het
toch een leuke afscheidsavond
met een film première van hun
eigen film. Dit moest natuurlijk
met een rode loper en zoveel mogelijk in gala kleding. Net echt!
Donderdag hebben alle leerlin-

gen van CBS De Fûgelsang zich
verzameld op het plein en onder
luid applaus en het roepen van
alle namen, mocht groep 8 één
voor één door de ere haag gaan.
Ook ouders hadden zich verzameld en keken op een afstandje
toe maar juichten en klapten net
zo enthousiast mee als alle leerlingen.
We zwaaien ze nu uit: Ant, Heike,
LoÍs, Djurre, Lisette, Stijn, Bram, Hidde, Jorn, Inke, Anna, Doutzen, Kian,
Renik, Kirsten, Dinand, Job, Mirte, Daniek, Ruben, Jelle en Ismay en zeggen
met elkaar Adieu!
Tot ziens en het ga je goed! l

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

Berltsum • 0518-41 92 95

www.siegersmagevelrenovatie.nl

CONNECTING THE DOTS
Bedrijfseconomische adviezen
Sparringpartner
Vertrouwenspersoon
Subsidies en fondsenwerving

f je nu
Schr ij onen
in bij Wwest
Noord nd.
Friesla

Ben je 18 jaar of ouder en wil je straks op jezelf wonen?

Schrijf je dan alvast in bij Wonen Noordwest Friesland.
Er is namelijk een wachtlijst. Door je nu in te schrijven
bouw je wachttijd op. Hoe eerder je je inschrijft, hoe

sneller je een woning krijgt als je straks het huis uit wil.

Ook al heb je nu nog geen verhuisplannen, schrijf je wel

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

www.osinga-adviesdiensten.nl

alvast in via www.wonennwf.nl/inschrijven

Betaalbare woningen in een fijne leefomgeving
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Berltsum feriening
Evelien Nauta neemt afscheid van
Gymnastiekvereniging Berlikum
Acht jaar geleden zei Lisanne Terpstra tegen Evelien “kom weer eens gezellig langs bij de gym”. En
Evelien was net als een gezellige visite, ze gaan nooit weer weg. Evelien ging zelf weer op les en
kwam al snel tijdens haar vrije uren in de zaal om Juf Iris te helpen.
Dat ging van een paar uurtjes
naar veel uren. Evelien werkt
op het Lauwerscollege in Kollum, als onderwijsassistent en
pedagogisch medewerker, en zodra ze thuis is, springt ze in haar
trainingsbroek en gaat richting
de gymzaal. Al acht jaar lang
staat Juf Evelien samen met Juf
Iris les te geven. Evelien heeft
ondertussen haar assistent diploma gehaald en naast alle lessen die ze geeft, gaat ze ook mee
naar alle wedstrijden. Juf Iris en
juf Evelien vormen dan ook een
gouden duo. Ze hoeven niks te
zeggen, een blik is genoeg. De
één gooit, de ander vangt. Prachtig om te zien. Twee jaar geleden
werd het Evelien wat te veel. Ze
nam de beslissing om te stoppen
wegens tijdgebrek. Want onze
bezige bij zit ook nog op voetbal,
volleybal, deed veel voor It Piipskoft en noem maar op. Evelien
kreeg veel kadootjes van de kinderen en ging weg. Dit duurde
maar liefst 2 weken en toen was
ze alweer in de zaal om even bij
de selectiemeiden te kijken…..
De week erna kwam de trainingsbroek weer aan en was ze weer
terug. Vele successen zijn er ge-

maakt. Friese Kampioenen maar
ook successen als plezier en zelfvertrouwen bij de kinderen. Dat
is minstens zoveel waard als een
medaille. De juffen zelf hebben
ook een aantal Friese titels op
naam gezet met het groepsspringen in de seniorenklasse!! Evelien
gaat fulltime aan de slag als docent Nederlands en volgt hierbij
ook nog een studie. En daarom
moesten er keuzes worden gemaakt. De voetbal is opgezegd
en ook stopt ze dus met lesgeven.
(wij zijn stiekem wel benieuwd
hoelang het deze keer gaat du-

Start to Run

Biodiversiteit in coronatijd

Na de zomervakantie start er
vanuit Loopgroep Berltsum
een nieuwe start to run. Start
to run is er voor iedereen, ook
voor jou.

Het is net of wij in coronatijd alle ontwikkelingen in de tuin intenser beleven. Het weer is er ook naar en wij hebben meer tijd
door minder bezoek en geen vakantie.

Het fijne is dat je niet alleen
loopt, maar samen met anderen
in een groep, natuurlijk corona
proof. Je krijgt professionele
begeleiding in de trainingen en
je leert hardlopen op jou eigen
tempo.
Na een periode van
geen training door de Corona is
loopgroep Berltsum midden mei
weer gestart met de trainingen.
De trainingen zijn volgens de
richtlijnen die door NOC*NSF en
de atletiekunie zijn opgesteld.
Er wordt getraind op gepaste afstand en daar waar nodig worden
de groepen opgesplitst. Wil jij
ook graag mee hardlopen, maar
ben je nog niet helemaal zeker of
het iets voor je is? Doe dan mee
met een proeftraining.
Dag: Donderdag 20 augustus
2020
Locatie: Dorpsplein Berltsum
Tijdstip: 19.30 uur
Na de proeftraining kan je
beslissen of hardlopen en loopgroep Berltsum bij jou passen
en je inschrijven voor de start to
run! We zien je graag op donderdag 20 augustus.
Wil je je inschrijven voor de
start to run, dan kan dat via
www.yakultstarttorun.nl Locatie
Berlikum l

Vanaf ons terras hebben wij
uitzicht op de zijgevel die is beplant met een klimhortensia.
Een pracht plek voor nestelende
vogels. Het leek op een gegeven
moment wel een vogelflat. Een
paartje tortels had de eerste week
van maart al jongen. Dit was een
sperwer niet ontgaan. Deze vogel staat aan de top van de biodiversiteitsladder en eiste zijn tol.
Hij broedt in de abelen langs de
Koekoeksleane, met dank aan de
gemeente Waadhoeke die de bomenkap heeft tegengehouden.
Eind april maakte een winterkoninkje een nest in de top van de
klimhortensia. Tetteren en schetteren totdat hij het vrouwtje stijf
op het nest had. De eerste week
van mei nam de huiszwaluw in
de geveltop haar nest van vorig
jaar weer in bezit. Zij werken
zich een slag in de rondte om
half september twee broedsels
vliegvlug te krijgen. Zij vertrekken dan voor 8 maanden op safari naar midden Afrika. Niks geen
grenscontroles, geen anderhalve
meter in het vliegtuig en ver verheven boven de moordpraktijken
van Boka Haram. In drie weken
7.000 kilometer naar de Kongo.
Onderweg pikken ze een mugje
mee, maar verliezen 2 gram
in gewicht. Een verbruik van 2
gram op 7000 km is niet veel en

ren) De kinderen waren erg stil
bij het afscheid van juf Evelien
maar aan de stapel kadootjes
kunnen we zien hoeveel de kinderen haar zullen gaan missen.
Lieve Juf Evelien, dank je wel
voor je enorme inzet, je enthousiasme, je vele goedzo’s, móói’s
en andere woorden. De kinderen,
Juf Iris en andere assistentes gaan
je zeker missen. En zoals je zelf
altijd voor een wedstrijd zegt….
We gaan rocken! Het ga je goed l
Bestuur Gymnastiekvereniging Berlikum

bovendien klimaat neutraal. In
coronatijd krijgt de uitdrukking
‘zo vrij als vogel’ extra betekenis.
Een halve meter lager begon een
merel te nestelen. Nu volop aan
het voeren van de jongen.
En recent dachten de tortels,
kom niet getreurd, wij beginnen
aan een nieuwe poging vlak onder het nest van de merels. Dat
gaf heibel. Drie dagen schijngevechten. Door de mannen wel te
verstaan. Vrouwtje merel had er
geen tijd voor met vier bloedjes
van jongen en vrouwtje tortel
legde doodgemoedereerd twee eieren. Na drie dagen klieren werd
er gepolderd. Wapenstilstand
met zo nu en dan een kleine opflikkering van de strijd. Als het
een beetje mee zit, zijn er aan
het eind van de zomer in de vogelflat 18 jongen op de wereld
gezet. Nu weer met beide benen
op de grond. In november hoopt
de werkgroep Natuerlik Ferskaat
de draad weer op te pakken waar
hij door corona was afgebroken.
Wij zullen het dorp op de hoogte
houden met de voortgang en rekenen op de hulp van vrijwilligers bij de aanplant van bomen
en struiken en het inzaaien van
bloemenweiden op circa 12 locaties in Berltsum l
Matthé van Hout

BERLTSUMER HÛNTSJE
Simmer yn
Berltsum
It is wer simmer. 21 Juny ha
we al wer efter ús. De langste
dei is wer west en de fakânsje
stiet foar de doar. Dizze simmer bliuwe minsken mear yn
eigen lân en er sille ek mear
minsken miskien wol hielendal net op fakânsje gean. Wat
sille jo útfine dizze simmer? Ik bliuw thús. Sa at je witte
mei ik altyd graach troch it doarp kuierje. We ha it hjir sa
moai yn Berltsum. Sjogge jo dat noch wol? Genietsje jo der
noch wol fan? Wer at ik graach del gean mei is it fiskerspaad. As in gek by it Berltsumer Wiid del drave. Prachtich.
Ien fan myn favorite plakjes is de Hemmematûn. In blokje
troch it hofke en poatsjebaaie yn it wetter. En fansels sil ik
efkes op besite by myn freon de Wierster kat. Wier is ek in
moai plakje om op fakânsje. By de teetún yn Wier ha je net
allinne in moai plakje se ha it der ek nochris hiel goed foar
inoar. At je der binne dan ha je dochs it gefoel as je yn it
bûtenlân binne. Krekt bûten Berltsum is noch sân seldsum
plakje. Yn’e midden fan de Fryske greide oan it âlvestedenwetter stiet camping de Blikvaart. En at we noch al in hittegolf krije dan hoege je net fier fan hûs om of te kuoljen.
Uteraard kin je it Wiid en de Blikvaart yn en ha we tichtby
swimfiver De Swaneblom mar we ha ek de Wettertún en
dizze simmer ha de jongerein noch in moai plakje, it wetter
yn de nijbou fan Berltsum. Stik foar stik moaie plakjes om
je del te jaan. En wa wit kin we dizze moaie plakjes diele
mei oaren. Nederlanners bliuwe fan ’t simmer mear yn eigen lân. Hoefolle lânslju sil dizze simmer nei ús ta komme?
Wa sil hjir by ús op fakânsje gean? Bakker Tineke sil it ús
ein fan de simmer wol fertelle kinne. Toeristen kin op ‘e
buorren wer te plak foar in bakje en wat lekkers. In echt
stikje Fryske oranjekoeke as in stikje sûkerbôle.
Je ha wol yn’e gaten dat we fan my net fuort hoeche dizze
simmer. Earst alle drokte om fuort te kommen, skoften ûnderweis en dan wer op nei hûs. En no yn dizze gekke tiid
lear je al hielendal te sjen hoe moai at it sa tichtby is. We ha
it hjir yn ús Berltsum sa moai. Genietsje fan de lytse dingen
en sjoch it moais om je hinne. Meitsje er in feesie fan. Eins
hoecht de tinte net sa fier fan hûs te opset te wurden om in
feesie fan it libben te meitsjen. Ferjit efkes je deistige saken
en genietsje fan jo frije dagen at dat no yn Berltsum is as op
in oar moai plakje.
Noflike fakânsje l
It Berltsumer hûntsje.

Oranje Nationaal on Tour

Kosten fietspad langs Gernierswei worden
berekend door gemeente Waadhoeke

FOAR MOAI TÚNWURK
Kersehof 14
9041 GC Berltsum

germsgrien
germsgrien.nl

Eind mei en begin juni heeft de Fietsersbond, afdeling Waadhoeke artikelen
gepubliceerd in het Friesch Dagblad en lokale media betreffende het vermijdgedrag van fietsers over de trajecten Hatzum-Winsum en langs de Gernierswei, twee
ontbrekende schakels in het prima fietsnetwerk van de gemeente Waadhoeke.

Er was een motie ingediend door VVD, Gemeentebelangen en Christen Unie om een
fietstraject te laten berekenen en te bekijken of het in de begroting past. CDA, FNP
en SAM hebben de motie uitgebreid met een veilig fietspad langs de Gernierswei. Verkeersveiligheid is voor de gemeente Waadhoeke een belangrijk speerpunt. Zowel dorpsbelang Baaium als de Fietsersbond afdeling Waadhoeke hebben voor beide trajecten
een onderzoeksrapport opgesteld. Het is bekend dat er op de Gernierswei 2500-6000
verkeersbewegingen per dag zijn. Fietsen en wandelen is onverantwoord als het druk
is in de spits, vooral bij donker of schemer. Bijzonder gevaarlijk is het voor de Empatecmedewerkers die naar het kassencomplex moeten. Vorig jaar is nog een medewerker
zwaar gewond geraakt. Er rijdt ook 25% vracht-, bedrijfs- en landbouwverkeer op de
Gernierswei en fietsen is daarom erg gevaarlijk. Op 2 juli is unaniem besloten door de
gemeenteraad in de motie dat voor beide gevaarlijke fietstrajecten de kosten berekend
zullen worden. De gemeenteraad besluit eind 2020 of beide fietspaden in de begroting
passen l Hieke Joostema-Greidanus, Fietsersbond, afdeling Waadhoeke, Berltsum

06-2693 4267

Bestuurders tekenen op unieke locatie
voor fietsen langs Waddenzee

Buorren 76, Berltsum
Telefoon 0518-461744

Voor een
zichtbare
verzorging

15 Juni hebben de wethouders van de
gemeenten Waadhoeke, Harlingen en
Noardeast-Fryslân samen met een
bestuurder van Wetterskip Fryslân de
handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst ‘Op Paad lâns
it Waad’.
Dat deden ze met de fiets aan de hand op
de dijk bij Pietersbierum. Genieten van
de hele Friese Waddenkust per fiets; dat

is het doel van het projectplan ‘Op Paad
lâns it Waad’. De drie gemeenten hebben
belang bij uitvoering van dit project, met
name vanwege de impuls aan de economie en het toerisme in dit gebied. Het
belang van Wetterskip zit in de verbinding met de dijkversterking de komende
jaren.
De planning is dat eind 2022 het 1e deel
van de fietsroute gereed is en in 2028 het
2e deel l

GRAT

Vitalbix NutriM
®

*
GRATIS!
Bij ons de juiste werkbroeken

bij aan
2 zakke

Vitalbix
NutriMash
slobber
verkrijgbaar,
zoals
®

spijkerbroek
Jacksonville
bij aankoop
van

2 zakken Vitalbix®

> Glasbewassing
(bedrijf en particulier)

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

Berlikum |

* Geldig zolang de voorraad strekt
06maximaal
57 70 36 90 | vandergraafmultiservice.nl
2 emmers per klant

• 98% katoen / 2 % elastaan
• Stretch Denim
• Regular Fit
• Rechte Pijp
• Normale Taille
* Geldig
de voorraad strekt
• YKK zolang
ritssluiting
maximaal 2 emmers per klant
• In diverse lengtes & wijdtes!

Agra Totaa

Bûterhoeke

Slechts €29,95
Agra Totaal Dierenspeciaalzaak
Bûterhoeke 62, 9041 AD Berltsum

Berltsum kultuer
Sfeer positief, meedenkend en
geïnteresseerd inloop Proeftún Berltsum
Hierbij een korte terugblik van de inloopmiddag en –avond op 23 juni 2020 in de voetbalkantine.
Dit in het kader van 10 woningen Proeftún Berltsum.
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AGENDA
24 juli
17 aug.
21 aug.
16 sept.

18.00 uur
18.00 uur

Oud papier
Start basisscholen
Oud papier
Op 'e Roaster editie september

CORIENS ITEN
Simmerske
spinaazjetaart
Fan die moaie oantinkens ha
ik oan spinaazje. Us Pake hie
in folkstún op 't moddergat en
gong der altyd op syn brommer hinne en kaam mei bergen beantsjes, blomkoalen,
woartels en spinaazje thús. Yn
dizze tiid fan it jier wosken wy
dan pake syn spinaazje yn in
grutte tobbe, wêr we as bern
ek yn badderden mei hyt waar.

Ongeveer 50/60 mensen zijn
langs geweest en hebben de plannen bekeken, toelichting gekregen, vragen gesteld en antwoorden gekregen van Marten Min
de architect van Noflik Wenjen.
De sfeer was over het algemeen
positief, meedenkend, en geïnteresseerd. Veel mensen zijn ook
geïnteresseerd in de huizen om
er te wonen.
De meest gestelde vragen waren
naar de grootte van de woningen,
de kosten, of het koop is of ook
huur, hoe het zit met de uitbreidingsmogelijkheden, in samenhang met bergingen.

In principe zijn het woningen
voor ouderen, de behoefte aan slapen op de begane grond is groot,
de noodzaak voor slapen in de
kap blijkt minder groot. Woningen met platte daken zijn voorstelbaar. Verder is er nog gesproken over: Parkeren, huur of koop
dit wordt verder onderzocht. Alle
punten benoemd zowel in de online als de fysieke inspraak worden meegenomen in het overleg
met de gemeente. Daarna kan
de procedure gestart worden en
invulling aan de daadwerkelijke
woningen en een keuze voor de
aannemer die de woningen gaat

realiseren. We danken alle aanwezigen voor hun inbreng en
kunnen terugzien op een positieve en succesvolle inloop. We
zijn weer een stapje dichterbij de
realisatie van dit mooie plan.
De aanwezigen zullen verder ook
nog via de mail worden geïnformeerd na het overleg met de gemeente Waadhoek l
Namens de werkgroep SBB proeftún,
Klaas Nieuwhof, Hette Veldema, en
Jasper de Vries.
En namens Noflik Wenjen, Maarten
Min en Jerry van Amerongen.

Zomertip: Tuinen met biodiversiteit dorpsstyliste
in Berltsum hele zomerperiode geopend
De siertuinen van Hieke Joostema-Greidanus, dorpsstyliste zijn de hele zomerperiode van juli t/m
september geopend voor groepen of individueel, uitsluitend op afspraak.
Het onderwerp biodiversiteit
staat volop in de belangstelling
en in de tuin van de dorpsstyliste
krijg je veel ideeën voor eigen
tuin. Afgelopen weken bleken
een groot succes te zijn en daarom wordt de bezichtigingsperiode verlengd tot eind september
2020. Een prachtig uitje waarbij
altijd alles op corona-afstand goed
kunt bekijken. Onder leiding van
een gids krijgt u vast nieuwe
ideeën over de inrichting van uw
tuin: de ingerichte borders, nieuwe plantensoorten, de unieke
pergola, boomgaarden, fruitbomen en uiteraard het geslaagde
kruidenmengsel vol met biodiversiteit. Er is gelegenheid tot het
stellen van vragen terwijl u door
de tuin loopt. De totale weide- en
tuinoppervlakte bedraagt 10.000
m². Het afgelopen voorjaar is er
nog een nieuw gedeelte aangelegd een grote verscheidenheid
aan struiken, een boomgaard en
een veld met biodiversiteit van
700 m² om meer vogels en insecten te trekken. Tussen de schapen
door beleef je de bijzondere tuin
en het mooie open landschap.
Een bijzonder leuk zomeruitje

Wisten jo dat spinaazje o sa lekker is yn in hartige taart? Dizze
taart is in protte makke troch besikers fan myn kookblog coriensiten.nl. De taart hat in krokante boaiem fan filodeeg, roastere pynbeampitten, sâlte feta, frisse sitroen, tegearre mei de
spinaazje smakket dat ferskrikkelik lekker. Je ha net iens troch
dat it fegetarysk is! Mei in frisse salade derby ha je in hearlik
simmers miel.
Meitsje jo dizze simmerske spinaazjetaart ek ris?
Ingrediënten voor spinazietaart voor 4 personen:
800 gram spinazie
4 eieren
1 rode ui
2 tenen knoflook
400 gram feta
40 gram pijnboompitten
1 citroen
Half pakje filodeeg AH
Cayennepeper
1/4 nootmuskaat
Peper en zout
Zonnebloemolie
1. Zet de oven op 180 graden. Haal het filodeeg uit de verpakking en laat ontdooien met een natte theedoek eroverheen.
Snipper dan de ui en de knoflook fijn en bak in een pan kort
aan. Voeg de spinazie toe zodra de ui glazig wordt. Roerbak
de spinazie in twee porties tot het geslonken is en haal dan
de spinazie uit de pan en leg in een vergiet. Druk met een lepel goed aan en zorg er zo voor dat het meeste vocht eruit is.
2. Rasp de citroenschil en 1/4de nootmuskaat en voeg toe aan
de spinazie. Bak in een droge koekenpan de pijnboompitten
tot ze goudbruin zijn. Verbrokkel de feta en voeg de feta en
de pijnboompitten toe aan het spinaziemengsel.
3. In een hoge kom breek je vervolgens de vier eieren en voeg
je hier peper, zout en een el citroensap aan toe.
4. Kwast beide kanten van de plakjes filodeeg in met olie en
een paar snufjes cayennepeper. Drapeer het filodeeg in de
ingevette ovenschaal met aan de zijkanten een stuk over de
rand van de ovenschaal heen. Schep het spinazie/feta-mengsel in de schaal met filodeeg.
5. Schenk tot slot het ei-mengsel over de spinazie. Dan drapeer
je de filodeeg van alle zijkanten over de vulling naar binnen.
Bak nu de spinazietaart in zo’n 35 minuten goudbruin en
gaar in de oven l Lekker ite!

Samar in Momint...
vol met tuintips. Bezichtigingstijden: dagelijks van 10.30-12.00
uur en 14.00-15.30 uur, maar in
overleg kunnen we ook een tijdstip afspreken.
Kom op de fiets, maar ook voor
de auto is voldoende parkeerplaats op eigen terrein. Je kunt
dagelijks een afspraak maken
tussen 8.00 en 10.00 uur, tele-

foon: 0518-462542. De kosten
bedragen € 4, - per persoon. Kijk
ook op www.dorpsstyliste.nl Het
tuinadres van de dorpsstyliste:
Wiersterdyk 6A, BERLTSUM. Van
harte welkom l
Hieke Joostema-Greidanus
Dorpsstyliste
Berltsum

in momint...

www.robs-tuincentrum.nl

Veilingverse aanbiedingen
en voordelig geprijsd
(Let op onze wekelijkse aanbiedingen in de Franeker Crt.)
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Zijlstra Bouwt
v a n A t o t Z ...
Onze kracht is onze toegevoegde waarde. Die vertaalt
zich in zich in betrokkenheid, duidelijkheid en kwaliteit. Met onze specifieke klantgerichte aanpak en het
hoge kennisniveau weten wij zakelijke en particuliere
opdrachtgevers aan ons bedrijf te binden.
Bij ons staat de opdrachtgever centraal. Begrijpen,
creëren, realiseren en vooral ontzorgen zijn de kernwaarden waar wij voor staan.
Spreekt u dit aan? Bel/mail dan eens met Zijlstra Bouw
in Berlikum en vraag naar de mogelijkheden.

Zijlstra Bouw. Altijd in vorm.

Zijlstra Bouw BV
It Koartlân 1, 9041 VB Berlikum
T 0518 - 46 20 63
F 0518 - 46 10 37
E info@zijlstrabouw.nl
Site www.zijlstrabouw.nl
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Tichelersdyk 28b Berlikum
Prômmehof 3 | 9041 GH Berlikum
Frisiastate 23a | 9062 GX Oentsjerk
■ MATRASSEN, LATTENBODEMS, DEKBEDDEN,
KUSSENS, BEDLINNEN
■ DAMES- EN HERENKLEDING
■ WERKSCHOENEN, KLOMPEN, DAMESSCHOENEN

Voetonderzoek
Loopanalyse
Steunzolen

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

■ GEREEDSCHAPPEN
■ AUTO ONDERHOUDSPRODUCTEN,
AUTO/AANHANGWAGEN ONDERDELEN
■ SPEELGOED
■ HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN
■ BREI- EN HAAKGAREN, HANDWERK ARTIKELEN
■ LEVENSMIDDELEN
■ VERF EN SCHILDER ARTIKELEN
■ HOME DECORATIE
■ HONDENVOER
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Kijk voor meer informatie op www.berlikum.com
of op onze facebookpagina
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