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In nije rubryk oer de hûnen út Berltsum. Sa’t wy yn it nijs sjen kinne 
keapje minsken hjoed de dei  massaal in hûn om er mei ‘de avondklok’ 
noch út te kinnen mei in legitime reden. Der is hast gjin pup mear 
te finen. No is dat fansels fiersten te gek! Yn dizze rubryk komme de 
hûnen yn foar die der foar de coronatiid ek wienen. Se realisearje har 
net de gekke tiid wêr wy yn libje…

Dit binne Sinne en Mellow. Twa border collies, beide wyf-
kes. Sinne is 6 jier en Mellow 3 jier. Se geane der graach 
op út mei harren baaskes en de baaskes mei har. Want as 
jo ûnderweis binne wurde jo in skoft net heucht oan de co-
ronamaatregelen. Dus wa lit wa út soen jo freegje kinne…
Sinne en Mellow binne twa heul ferskillende hûnen. Sinne 
is de rêst sels en Mellow bliuwt in grutte pup. Altyd entûs-
jast en drok. Soms in bytsje te. Se wol dan dingen útsorte en 
blaft en lûkt oan ‘e leie. De paden die we graach rinne binne 
de iisbaan om, fjierder rjochting Wier. Lâns de Markthal, 
soms troch lâns it wetter by de kassen nei Menaam, soms 
oer Jetskereed. It park is ek favoryt en it boskje by Bitgum. 
Se hawwe ek faak mei nei it bûtenlân reizge. Dútslân, Bel-
gië, Frankryk, Tsjechië en Eastenryk. Hiele moaie reizen 
makke en hooplik noch in soad te gean. Sadra it wer kin…

Aafke, Tryntsje en Benthe, Buorren 27

Oare moanne wurdt de hûneriem trochjûn oan Tineke Rienks mei har 
hûntsje Ashley l

HûneljuGeale Sevenster - Wierster om útens
yn Brazilië en Noard-Hollân

Na de Jenaplanschool in Berltsum 
ging hij naar de Mavo in Sint An-
naparochie. “In het laatste jaar 
van de Mavo had ik geen idee wat 
ik wilde doen. Meer dan bakker 
of acteur kon ik niet bedenken." 
Een uitwisselingsprogramma 
bood uitkomst: een fantastisch 
avontuur en gelijk een mooie 
pauze om na te denken over de 
toekomst. 
Op zijn 16de ging Geale een jaar 
naar High School in de USA. Hier 
volgde hij vakken die hij leuk 
of handig vond zoals acteerles-
sen, Engels en houtbewerking en 
haalde het rijbewijs op school. 
Maar dat nu juist de Spaanse les-
sen nog eens zo goed van pas zou 
komen had Geale toen niet kun-
nen vermoeden. 
Eenmaal terug in Nederland 
werd het Geale steeds duidelij-
ker dat zijn interesse bij de agra-
rische sector lag. En dan niet bij 
het boerderijwerk, maar iets op 
internationaal niveau. Tijdens 
zijn studie Internationale Agrari-
sche Handel ging hij een halfjaar 
naar Argentinië om de aardap-
pelmarkt daar te onderzoeken. 
“Dit was mijn eerste ervaring 
met Zuid-Amerika. En alhoewel 
ik eerst nog wat andere baantjes 
heb gehad, bleef Zuid-Amerika 
altijd in mijn achterhoofd zit-
ten.”

In 2004 werd Geale aangenomen 
als Region Manager bij zaad-
veredelingsbedrijf Enza Zaden 
in Enkhuizen en Zuid-Amerika 
kwam weer in beeld. “Ik moest 
snel mijn Spaans oppoetsen en 
ben in de eerste jaren gaan pio-

nieren om distributeurs te vin-
den in alle landen in Zuid- en 
Centraal Amerika.” De zaken 
liepen goed en na een paar jaar 
moest Geale steeds meer mensen 
lokaal aannemen. “In 2010 zijn 
we een dochteronderneming ge-
start in Holambra, Brazilië waar 
ik directeur ben. Verkopen zijn 
gegroeid van 700.000 Euro in 
2004 tot meer dan 22 miljoen 
Euro in 2021. En ik werk nu met 
een team van meer dan 30 per-
sonen."

De 16 jaren daarna verbleef Ge-
ale een groot deel van zijn tijd in 
Brazilië. In 2017 besloot hij om 
definitief in Brazilië te gaan wo-
nen. Maar zoals zo vaak lopen de 
zaken anders dan gedacht…" 
Want tijdens zijn zoektocht naar 
een huis in Rio de Janeiro liep 
Geale zijn partner Rodolfo te-
gen het lijf. Geale verbleef aan 
het strand van Copacabana en 
had 5 bezichtigingen gepland. ’s 
Avonds in een kroeg ontmoette 
hij Rodolfo die een paar dagen 
op vakantie was in Rio. Tijdens 
een etentje sloeg vonk over. De 

volgende dag moesten Geale en 
Rodolfo ieder weer 1200 kilome-
ter de andere kant op. Geale om 
nieuwe uienrassen te bekijken 
en Rodolfo terug naar Curitiba 
waar hij een goed lopende kap-
perszaak bestierde. Het weekend 
daarna kwamen ze allebei weer 
terug en zo gebeurde het dat ze 
samen op huizenjacht gingen en 
uiteindelijk samen een apparte-
mentje met uitzicht op zee heb-
ben uitgezocht. 
Nog voor de Corona uitbraak be-
sloten ze om toch samen in Ne-
derland te gaan wonen. De gara-
ge aan huis werd omgebouwd tot 
kapsalon en het begon al goed te 
lopen tot de Lock down kwam. 
Het appartement in Brazilië heb-
ben Geale en Rodolfo nog steeds 
maar vanwege de reisbeperkin-
gen kunnen ze daar nu niet naar 
toe. Voor het eerst in tientallen 
jaren werd er het afgelopen jaar 
niet gereisd. Gelukkig is het 
geen probleem om digitaal van-
uit huis te vergaderen. “Ik kan in 
één middag 3 distributeurs ‘be-
zoeken’ in 3 verschillende lan-
den. Wat we natuurlijk wel mis-
sen is het persoonlijk contact en 
het zelf zien en beoordelen van 
nieuwe gewassen in het veld. Ho-
pelijk kan dat in de tweede helft 
van 2021 weer.”

“Vorig jaar hadden Rodolfo en ik 
onze trouwerij gepland in Wier. 
De trouwceremonie in het kerkje 
en een feestje in D’ Âld Skoalle. 
Maar omdat de Corona het niet 
mogelijk maakte om een feest te 
organiseren hebben we het uit-
gesteld tot augustus dit jaar. Wy 
sjogge der nei út!” l

“In mijn jeugd kon ik mij niet voorstellen dat ik ooit ergens an-
ders zou wonen dan in Wier. Ik kon mij ook niet voorstellen dat 
ik ooit een Wierster Merke zou missen” zegt Geale. Als 4e gene-
ratie groeide hij op op de boerderij aan de Lautawei 13, oftewel 
Lautawei ‘einde’ zoals het adres vroeger ook wel op brieven en 
kaarten luidde. Als ‘echte’ Wierster was hij bij iedere Merke aan-
wezig, trainde met de Toulûkploech bij de boerderij en speelde 
toneel bij Toanielferiening Oefening en Vermaak. 

Fietspad langs Gernierswei kwam als 
hotspot nummer 1 uit onderzoek
De gemeente Waadhoeke heeft in oktober en november 2020 een 
onafhankelijke enquête opgesteld voor een nieuwe mobiliteitsvi-
sie. Verkeer is veelomvattend en bewoners konden in de enquête 
aangeven welke punten bewoners/bedrijven veilig en onveilig 
vonden. De Gernierswei is daarbij als hotspot nummer 1 als geva-
renweg voor fietsers uit de bus gekomen, omdat een vrij liggend 
fietspad langs deze drukke doorfietsroute ontbreekt. Er maken 
ook veel fietsers van de Gernierswei gebruik, die niet in Berltsum 
hoeven te zijn, maar van Menaam-Minnertsga fietsen. De enquête 
is door 1320 respondenten ingevuld, zeer representatief en dat 
was voor het onafhankelijk verkeersbureau Goudappel boven ver-
wachting ten opzichte van andere gemeentes. Opvallend waren 
de groot aantal ingevulde enquêtes uit de dorpen Minnertsga, Sint 
Jacobiparochie, Wier, Berltsum en Menaam. Op de tweede plaats 
werd het knelpunt Hatsum-Winsum aangegeven, waar ook een 
vrij liggend fietspad ontbreekt. Op beide trajecten rijdt een toe-
nemend aantal auto’s, vrachtauto’s en landbouwvoertuigen ten 
opzichte van 2014 voor de Haak. Het doel van de nieuwe mobili-
teitsvisie is om het ongevallencijfer naar beneden te krijgen. 
De gemeente Waadhoeke onderzoekt nu welke (financiële) moge-
lijkheden er zijn om de vrij liggende fietspaden aan te leggen. De 
Fietsersbond Waadhoeke bepleit een vrij liggend fietspad langs de 
gehele Gernierswei. Hiervoor zijn ook provinciale gelden beschik-
baar l

Hieke Joostema-Greidanus en Laas Bonnema, Fietsersbond Waadhoeke
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■  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!

Bern mei in ferhaal: Lieke
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Lieke Roersma. In het onderstaande verhaal ver-
telt Lieke 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 verhaal.

Op 'e Roaster is gestart met een nieuw item, Even voorstellen. 
Hierbij willen wij nieuwe bewoners van Berltsum de kans geven zichzelf 
voor te stellen en aanmoedigen om kennis te maken met dorpsgenoten.

Wie zijn jullie? 
Wij zijn Frans en Corrie Temme. 
Wij hebben drie zonen, twee 
schoondochters, één schoon-
zoon en vijf kleinkinderen.
In welke straat wonen jullie? 
Wij zijn drie jaar geleden ko-
men wonen in de Foareker 6 
Berltsum (voormalig huis van 
politie Woudwijk)
Wat doen jullie in het dagelijks leven?
Frans is gepensioneerd en heeft daarvoor 38 jaar gewerkt in 
Leeuwarden als regiohoofd voor Wageningen Economic Re-
search voorheen Landbouw Economisch Instituut (LEI) en Cor-
rie werkt twee ochtenden in de thuiszorg voor Interzorg groep 
Ferwert. Verder doet Frans veel aan hengelsport en Corrie is 
lid van een smartlappen koor Franeker. Samen wandelen en 
fietsen wij veel.
Waar woonden jullie hiervoor? 
Frans komt uit Grootebroek Noord-Holland en Corrie komt uit 
Leeuwarden. Na ons trouwen hebben wij in Leeuwarden, Hi-
laard en Menaam gewoond.
Waarom zijn jullie naar Berltsum verhuisd? 
Wij zijn naar Berltsum verhuisd omdat wij het een prachtig 
dorp vinden en omdat onze zoon Sjors samen met Elisabeth, 
Sven, Lianne en Thijs ook in Berltsum woont.
Hebben jullie al een favoriete plek in Berltsum?
Het Hemmenapark vinden wij een prachtige plek om te wan-
delen. 
Zouden jullie ook een bijdrage willen leveren aan het ver-
enigings- of sportgebeuren in het dorp? 
Dat doen wij al. Frans is sinds een paar maanden penning-
meester van Stichting Op e Roaster en al 16 jaar penningmees-
ter van Hengelsportvereniging De Deinende Dobber.

MEEDOEN? Ben je kortgeleden in Berltsum komen wonen, dan 
sturen wij je graag een mailtje met een aantal vragen zodat je 
jezelf via Op e Roaster kan voorstellen aan alle dorpsgenoten. 
Eventueel met een foto van je de nieuwe woning. Je kan mailen 
naar: roaster.berlikum@gmail.com of krant@berlikum.com l

Wie ben je en waar woon je? 
Ik ben Lieke Roersma en ik woon 
samen met mijn heit, mem en 
zusje Faijen op de Kwekerijleane. 
We hebben ook huisdieren, een 
cavia, konijn en een hondje. 
Onze hond heet Milo.

Wat zijn je hobby’s? 
In mijn vrije tijd speel ik graag 
met mijn beste vriendinnetje 
Fay. We spelen graag met de LOL 
poppen. We houden ook van ga-
men, wanneer we gamen dan 
spelen we het spel Roblox. 

Wat is het leukste wat je hebt 
meegemaakt? 
Toen mijn beppe 60 jaar werd, 
gingen we met de hele familie 
een weekend naar de Efteling. 
We sliepen toen met elkaar in 
een park van Center Parcs. Sa-
men met mijn nichtjes, neefjes 
en mijn zusje, ben ik in veel at-
tracties geweest. 

De Droomvlucht vond ik de leuk-
ste attractie! Je gaat dan met een 
karretje in een grote boom, waar 
je onderweg allemaal dingen te-
gen komt. Bijvoorbeeld elfjes en 
trollen!

Wat vind je van school? Het 
leukste aan school vind ik mijn 
vriendinnen! Helaas zitten we nu 
alweer een tijdje thuis, omdat 

het Coronacrisis is. Ik hoop dat 
we snel weer naar school kun-
nen gaan!

Wat wil je later worden? 
Ik wil later graag juf worden! 
Maar ik weet het nog niet hele-
maal zeker.

Wat is het spannendste wat je 
hebt meegemaakt? 
Mijn eerste spreekbeurt op 

school, vorig jaar in groep 5, 
vond ik wel spannend. Maar ik 
had wel mijn konijn mee, omdat 
de spreekbeurt over mijn konijn 
ging. 

Wat vind je mooi aan Berltsum? 
Ik woon graag in Berltsum om-
dat mijn hele familie hier woont 
en ik vind mijn huis mooi. Ook 
speel ik graag met mijn vriendin-
nen in de speeltuin l
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MACHTICH!
“Stap eens buiten je comfortzone, daar is zoveel meer te 
beleven!” Een quote die regelmatig voorbij komt. En het is 
waar, natuurlijk is het waar, als je blijft waar je bent, beleef 
je minder dan wanneer je dingen onderneemt die je een 
beetje spannend of zelfs doodeng vindt. Toch vinden veel 
mensen het fijn om precies te weten waar ze aan toe zijn, 
elke dag zo’n beetje hetzelfde en het leven kabbelt rustig 
voort. En daar is helemaal niks mis mee, iedereen mag ge-
lukkig zijn op zijn/haar manier. 
Het wordt anders als mensen een voorspelbaar leven leiden 
en er onrust boven komt omdat ze eigenlijk iets anders wil-
len dan ze tot nu toe hebben gedaan. Dan is er werk aan de 
winkel. Want zodra de bewustwording er is, is er geen weg 
terug. Als een rups zich ontpopt tot vlinder, kan de rups dat 
niet tegenhouden, de verandering is dan ingezet. 
Zo werkt dat bij mensen ook. En bij het ontpoppen kun je 
soms innig terugverlangen naar de veiligheid van de cocon, 
want je bent hier nog nooit geweest, hebt de wereld nog 
nooit als vlinder bekeken, je hebt zelfs nog nooit gevlogen, 
hoe spannend is het dan! Toch kijk je ernaar uit om een 
mooie vlinder te worden en overwint de angst voor het 
vliegen uit nieuwsgierigheid ernaar. 
Persoonlijke ontwikkeling, je ont-wikkelt je, kruipt lang-
zaam uit je cocon en ontdekt hoe groot de wereld kan zijn. 
Zoals een klant (50+) onlangs zei: “eigenlijk besef ik nu pas 
dat ik een keuze heb in het leven en dat ik kan doen wat 
ik wil met mijn leven!” Bezig zijn met persoonlijke ontwik-
keling is soms best spannend maar hartstikke leuk! Wie 
wil er nu geen mooie vlinder worden? Je krijgt inzichten 
waarmee je kunt leren vliegen. Toen ik de klant aan het 
eind van de sessie vroeg: “Hoe vond je de coachsessie van-
daag?” antwoordde ze vol overtuiging in haar memmetaal: 
“MACHTICH!”
Wil jij ook zo’n machtich moaie coachsessie ervaren en uit 
je cocon stappen om het mooie leven te ontdekken? Je bent 
welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek l

Janet Bouwma volgt haar hart
Over enkele maanden studeert Janet Bouwma af als Holistisch energetisch therapeut. Een vier-
jarige Hbo-opleiding verzorgd vanuit Dokkum. Daarmee zal zij vanuit haar praktijkruimte aan 
huis, op de Ing. Cm van der Slikkeleane, werkzaam zijn.

Wat heb je hiervoor voor werk 
gedaan?
‘Ik ben 15 jaar werkzaam ge-
weest bij het CJIB (centraal jus-
titieel incasso bureau). Een kan-
toorbaan waar ik uiteindelijk al 
lange tijd niet op mijn plek was. 
Dit heeft mij anderhalf jaar gele-
den doen besluiten om afscheid 
te nemen van mijn vaste baan bij 
het CJIB. Hoe en wat verder wist 
ik niet op dat moment maar door 
erop te vertrouwen dat wanneer 
de ene deur sluit er ook weer een 
andere deur geopend wordt. Met 
de focus op mezelf en mijn stu-
die ontstond er ruimte in mijzelf 
en ruimte om mijn hart te vol-
gen.’ Daarnaast werd er ook een 
praktijkruimte aan huis gemaakt 
door haar man Dirk Jan.

Hoe ziet de studie eruit?
‘In het eerste jaar basis intuï-
tieve ontwikkeling staat intuïtie 
centraal en ben je vooral gericht 
op jezelf. Wie ben je, wat zijn je 
eigen valkuilen en waar liggen 
je krachten. Je krijgt inzicht in 
patronen en verlangen en komt 
weer terug bij jezelf.’ 
De daarop volgende studie jaren 
zijn gericht op het werken met 
energie en wordt gewerkt met de 
zeven chakra’s oftewel energie-
centra van het lichaam, verban-
den leren leggen op processen op 
bewustzijnsniveau. In het derde 
jaar leer je energetische verban-

den te leggen tussen de organen. 
En in het laatste jaar ga je meer 
de verdieping in healing en rea-
ding. Onderdeel hiervan is stage. 
Het is de vraag of die door kan 
gaan gezien de huidige maatre-
gelen. Toch is op afstand ook ge-
noeg verdieping aan te brengen. 

Hoe ziet jouw werk eruit? 
Vanuit het holisme ( geheel) is al-
les energie en staat alles met el-
kaar in verbinding zowel fysiek, 
emotioneel, mentaal, psychoso-
ciaal en spiritueel. Qua energie 
wordt gewerkt met de zeven cha-
kra’s oftewel energiecentra van 
het lichaam. Wanneer er een dis-
balans ontstaat, kan dat invloed 
hebben op het hele gestel.
‘Zo heb ik een stukje mee mo-
gen lopen met een cliënt op 
haar pad waarin ze zichzelf was 
kwijtgeraakt. Het leverde haar 
vele slapeloze nachten en ver-
driet op. Door healing ontstond 

er ruimte in haar hoofd waar-
door ze het kon loslaten. Door de 
pijn te benoemen naar haar en te 
doorvoelen ging ze zelf weer in 
verbinding met haar eigen zijn. 
Bewustwording en vertrouwen 
op je eigen intuïtie, een mooi en 
soms uitdagend proces waardoor 
het weer mag gaan stromen van-
uit je eigen unieke kracht.’

Zo werkt Janet met healing, rea-
ding, visualisatie, en coaching. 
Ook meditatie, veelal in groeps-
verband zal gegeven worden. 
Voor de Lock down was hier al 
een start mee gemaakt.

Hoe bereiken cliënten jou?
Dat gebeurt al uit eigen bewe-
ging dat mensen worden door-
gestuurd via een bekende of via 
social media. Zo heeft Janet een 
Instagram account genaamd 
Lichter_Leven. En een eigen web-
site die is in de maak l 

Na dik 25 jaar werkzaam te zijn geweest in huisartsenprak-
tijk Comello, is het voor mij nu tijd om afscheid te nemen.

U had het waarschijnlijk al gelezen in de vorige Op ‘e Roaster 
dat ik inmiddels niet meer te vinden ben in de huisartsenprak-
tijk. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. 

In 1994 ben ik begonnen in de oude praktijk van dokter de Boer, 
samen met dokter Comello die de praktijk had overgenomen. 
Voor mij was dit een stap naar weer een werkzaam leven, de 
kinderen waren intussen groter en zelfstandiger zodat er voor 
mij ruimte was om aan de slag te gaan. 

In al die jaren is er veel voorbijgekomen. Van wonden tot bak-
ken oorsmeer, wratten, hechtingen, griepspuiten, eigenlijk te 
veel om op te noemen. En natuurlijk de vele telefoontjes, en 
ook de bijzondere en waardevolle gesprekken. 

Daarnaast de verschillende verbouwingen, van een klein schuif-
luikje waardoor de medicijnen werden gegeven tot een grote 
balie met 2 spreekkamers. Ik heb zelfs nog in een keet mogen 
werken die op de Hôfsleane stond. Dat was tijdens een warme 
zomer. Ook de komst van nieuwe collega’s, stagiaires en huis-
artsen in opleiding maakte het werken afwisselend. Het is al-
lemaal de revue gepasseerd. 

En dan wordt het na dik 25 jaar tijd om afscheid te nemen en 
met pensioen te gaan. Ik heb veel geleerd, veel meegemaakt 
en nu mag een ander mijn stokje overnemen. Voor mij geen 
griepspuiten meer, geen oren meer uitspuiten, geen medicijnen 
klaarzetten, geen “Húsartsenpraktyk Comello mei Sippie…” 
meer, geen benen meer zwachtelen maar ik ga met mijn eigen 
beentjes omhoog. 
It hat moai west! l

Hartelijke groet,
Sippie Abma-de Geele

Voormalig assistente huisartsenpraktijk Comello

Even je hart luchten, omdat 
jij en/of je kind het moeilijk 
heeft op dit moment (of al een 
hele poos).

Christa de Vries, Praktijk voor 
Kinderyoga en Coaching, nodigt 
de hele maand februari ouders 
van kinderen in de basisschool-

leeftijd, die onzeker en onrustig 
zijn, uit voor een gratis advies-
gesprek. Hiermee hoopt Christa 
ouders een hart onder de riem te 
steken in deze drukke en verwar-
rende tijden van Lock down. De 
gesprekken vinden plaats in haar 
praktijk, online of tijdens een 
wandeling. Christa licht toe:” 
Je ziet dat je kind het moeilijk 
heeft op dit moment. Of wellicht 
al een hele poos. Misschien is hij/
zij hoog gevoelig. Of je ziet dat je 
kind moeite heeft met het uiten 
van emoties. Is erg verlegen of 
hij/zij heeft weinig zelfvertrou-
wen en/of concentratieproble-
men. Zou je het fijn vinden om 
hierover in gesprek te gaan? Ik 

luister dan naar wat er speelt. Je 
kan even heerlijk je hart luch-
ten bij iemand, die er niets van 
vindt. Naar aanleiding van het 
gesprek geef ik je een aantal tips 
mee naar huis waar jullie direct 
thuis mee aan de slag kunnen. 
Dit gesprek is gratis en geheel 
vrijblijvend.”

Praktische gegevens gratis ad-
viesgesprek kindercoaching:
Datum: gehele maand februari 2021
Tijd: ongeveer een uur
Plaats: Bitgumerdyk 22 te Berltsum
Prijs: Gratis
Wil je een gratis adviesgesprek, 
meld je dan aan via: 
christa.devries12@gmail.com l

9 November 2019 heeft de 
familie Brouwer uit Berltsum, 
Friese streekwinkel Priuw in 
Leeuwarden overgenomen en 
voortgezet onder de naam Ut 
Streekie. 

Na een vliegende start kwam in 
maart 2020 Corona om de hoek 
kijken. Hoe moet het verder en 
hoe lang gaat dit duren? Renuka 
Brouwer, de drijvende kracht 
achter “Ut Streekie” vindt stil-
staan, achteruitgaan. Met deze 

instelling hebben ze in juni 2020 
de 2e locatie geopend in Sint An-
naparochie. Met de gedachte dat 
Corona ooit weer over zou gaan, 
hebben ze ook hier de Friese 
streekproducten in de schap-
pen geplaatst. Cadeaupakketten, 
Friese streekproducten, meer 
dan 100 soorten speciaal bier 
uit Friesland, souvenirs en pro-
ducten van Krúskes hebben ze 
een mooi divers assortiment. In 
december is er vanuit hogerhand 
weer een Lock down gekomen. 

Door hun assortiment mogen ze 
open blijven (essentieel), maar 
door de weinige toestroom aan 
mensen, zijn ze alleen op zater-
dag geopend op de beide locaties. 
Wederom is stilstaan, achteruit-
gaan. 1e week maart 2021 zullen 
ze dan ook hun 3e locatie ope-
nen in Dokkum, aan de Keppel-
straat 34. “We hopen allemaal op 
betere tijden, maar ook dat Fries-
land met onze winkels beter op 
de kaart wordt gezet!” “Op naar 
locatie nummer 4 l

Opening 3e locatie Ut Streekie in Dokkum Sippie met Pensioen

Gratis adviesgesprek kindercoaching bij Christa
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It Achtepaed 7
9041 EE BERLTSUM

06 2036 5470
hisse@brouwergevelrenovatie.nl

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

Obs Lyts Libben
Creatieve opdracht
Maak een poppetje 
met 2 wc-rollen...... 
Dat was een opdracht 
voor alle kinderen 
tijdens het thuison-
derwijs. Het leverde 
prachtige creatieve 
resultaten op! Een 
super leuk idee om 
zo ook aandacht te 
hebben voor de crea-
tiviteit van onze kin-
deren. 

Groep 6 bedankt juf Jolanda en juf Annemarie
Wat waren beide juffen ontroerd door de verrassing die de kinde-
ren van groep 6 hadden bedacht. Nietsvermoedend startten zij om 
10:00 uur de vergadering in de laatste week van thuisonderwijs. 
En toen kwam het......
Een geweldige intro door Jilke Dikland op het drumstel, gevolgd 
door allemaal bedankjes van alle kinderen in beeld. Geweldig!
De juffen hebben ook de kinderen bedankt voor hun inzet, dat ze 
iedere dag bij de online lessen aanwezig waren en zo goed hun best 
deden. Supertrots! Het was een kippenvelmoment.

Intussen zijn de deuren van school weer open. Nadat de kinderen 
eerst op 8 februari nog konden genieten van een dagje ijsvrij, zijn 
we op dinsdag 9 februari om 8:15 uur gestart met koek en zopie. 
Alle kinderen hebben genoten van de warme chocolademelk en 
een lekker stuk ontbijtkoek. Het was super gezellig! Wat hebben 
de kinderen elkaar veel te vertellen. En wat zijn ze blij dat ze el-
kaar weer live kunnen zien en spreken. Ze hebben elkaar gemist 
en wij als leerkrachten hebben hun gemist. Nu kunnen we weer 
iedere dag gezellig naar school gaan. Dat doen we het allerliefst! l

In september 2020 zijn de eer-
ste voorbereidingen voor het 
winterseizoen alweer getrof-
fen. Het gras is gemaaid. Een 
maand later is de waterklep 
tussen ‘It Wiid’ en de ijsbaan 
weer geopend. Wanneer er 
hoogwater is, stroomt het wa-
ter zo de ijsbaan op. Maar met 
alleen water komen we er niet. 
We hebben goede vorst nodig. 
Wie weet kunnen we, net als 
in 2018, in februari/maart nog 
een keer de schaatsen onder-
binden.

Maar ook zonder winter, is er ge-
noeg te doen bij de ijsclub. Het 
bestuur, dat bestaat uit Eric Zit-
tema (voorzitter), Jan Kuperus 
(penningmeester en secretaris), 
Johan Runia (rayonhoofd), Bauke 
Wiersma (algemeen lid) en Alf-
red Tuinenga (algemeen lid), is 
de afgelopen tijd bezig geweest 
om de automatische afschrijving 
van contributie voor elkaar te 
krijgen. Vanwege nieuwe wetge-
ving moesten alle leden opnieuw 

lid worden. We zijn deur aan 
deur geweest met aanmeldings-
formulieren. Wanneer wij nog 
niet bij u langs zijn geweest en 
u wilt graag lid worden, kunt u 
ons bereiken via onderstaand 
emailadres. Dan zorgen wij dat 
uw aanmelding wordt verwerkt. 
Want zonder lidmaatschap geen 
toegang tot de ijsbaan.
Voor de komende tijd gaat het 
bestuur proberen een oplossing 
te vinden voor de naastgelegen, 
diepere sloot. Door deze sloot 
duurt het vaak langer voordat 
de ijsgroei goed genoeg is om de 
baan te openen voor schaatspu-
bliek. Hopelijk kunnen wij met 
gemeente De Waadhoeke tot een 
passende oplossing komen.

Ook is de ijsclub op zoek naar 
een nieuwe penningmeester. Is 
dit een interessante functie voor 
u, dan kunt u contact opnemen 
met één van de bestuursleden 
of een email sturen naar ijsclub-
berlikum@gmail.com. Mocht 
de winter doorzetten en het ijs 
gaan groeien gedurende de co-
ronaperiode, dan gaan we als 
bestuur goed kijken naar de dan 
geldende regels, zodat we ervoor 
kunnen zorgen dat er geschaatst 
kan worden en iedereen kan ge-
nieten van het ijs. Wij houden 
u op de hoogte via onze site en 
via de sociale media. Namens het 
bestuur hopen wij dat iedereen 
gezond blijft. Hopelijk zien we u 
snel op de IJsclub Berlikum l

IJsclub Berltsum

Onze tennisvereniging heeft het 
geluk dat we ondanks de maatre-
gelen gewoon open kunnen blij-
ven voor onze leden. Ondanks 
dat de kantine niet open mag 
en gezelligheid langs de banen 
niet mogelijk is, kan het vertier 
op de baan wel doorgaan. Op dit 
moment wordt er bijna dagelijks 
gebruik gemaakt van de banen. 
Ook de tennistraining op vrijdag 
kan met wat kleine aanpassin-
gen gewoon doorgaan voor de 
jeugd en senioren. 
Op dit moment hebben we speci-
ale abonnementen voor nieuwe 
leden. We hebben een winter-

abonnement, waarbij je 4 mnd 
voor € 25,- onbeperkt kunt ten-
nissen. Of nieuwe leden kunnen 
ook het eerste jaar lid worden 
voor € 45,-. We hebben veel 
aanmeldingen van leden, die in 
plaats van de sport die ze nor-
maal beoefenen, gaan tennissen. 
Voor de tennisvereniging is dit 
een mooie ontwikkeling. En er is 
nog voldoende ruimte op de ba-
nen voor nieuwe leden, dus heb 
je interesse neem dan contact op. 

Bij de tennistraining hebben we 
het Maak Kennis met Tennis aan-
bod: Voor de jeugd 7 lessen voor 

€ 35,- en senioren 7 lessen voor 
€ 49,-. Je kunt je hiervoor op elk 
moment aanmelden bij Roland 
Lucardie, via www.tennisschool-
lucardie.nl of 06-29293030.

Wil je gewoon een keertje ten-
nissen, zonder gelijk lid te wor-
den, dat kan ook! Neem hiervoor 
contact op met Aletta Kalma, via 
tvdevierslag@gmail.com of 06-
17108857. Voor meer informatie 
kun je ook terecht op www.tvde-
vierslag.nl. Graag tot ziens op de 
tennisbaan! l

Het bestuur van TV de Vierslag

Nieuws van TV de Vierslag in coronatijd



GRUTSK
Ha, der wie ik wer. Wat 
giet de tiid dochs fluch 
foarby. In moanne is 
neat en nettsjinste-
ande alles fyn ik de 
tiid fleanen. Al moat 
ik sizze, ik bin ek wol-
ris wat ôflaat. Sûnt de 
jûnsklok swalkje ik in 
stik minder oer strjit-
te, want ja, dat mei neat mear. Mar hiel stikem, sa no en 
dan as ik echt mat, ja dan gean ik fansels efkes mei bûten. 
En as ik dan bûten bin, dan hear en sjoch ik fan alles yn en 
om Berltsum/Wier en in Kleaster.
Sa is it bygelyks yn en om Wier nea stil. Of no ja, nea… 
Soms wol fansels. Nei alven, derfoar is it der in kabaal. Foar-
hinne rûn ik graach efkes oer de weidlannen nei de Defen-
sie en mocht dan graach efkes strune. Mar sûnt der sa ’n 
nije radar stiet, komt ik der net sa graach mear. Dy radar 
makket nammentlik in grut stik lawaai. Echt jer, ik krij der 
seare earen fan. Ik swalkje dan no mar wat de oare kant op, 
rjochting Berltsum as it Kleaster. Der is it in stik rêstiger.
Ik strún dan no ek wat mear troch de weidlannen yn pleats 
fan troch de doarpen. Want ja, de natuer hjirre is ek prach-
tich moai. De natuer, it lânskip om ús hinne feroaret hieltyd 
mar wer. No bin ik noch net heel âld, mar ik haw al ferskate 
dingen feroarje sjoen hjirre yn de omjouwing. Strjitten dy 
‘t opknapt binne, weidlannen dêr ’t oare dingen de grûn 
út komme, nije fytspaden, nije beammen of just minder 
beammen. Der feroaret fan alles om my hinne.
Ien ding feroaret gelokkich net as minder hurd. En dat bin-
ne de freeslik aardige en freonlike minsken yn de doarpen. 
Want ja, ik strún oer de weidlannen, mar jûns mei ik ek 
graach efkes troch de doarpen rinne. Efkes in blok om. En 
ik mat sizze, de measte plakken dêr ’t ik del kom, dêr aaie 
de minsken, my efkes, krij ik efkes wat lekkers te iten as 
te drinken as mei ik gewoan efkes binnen komme en by 
ien op skutte hingje. Ik wurd der sa blier fan en bin dan ek 
grutsk. Op hoe we hjirre mei inoar omgeane en hoe we foar 
inoar klear steane. Sels yn dizze tsjustere dagen. En gelok-
kich wurde de dagen wer wat langer en komt de maitiid der 
hast oan. Mar eins haw ik ek wol sin noch yn in lekker pak 
snie, lekker boartsje en rollebolje en noch efkes gek dwaan. 
Want ek dat moat op syn tiid barre. 
Beste minsken, ik bin grutsk op jimme, op ús en op hoe 
we mei inoar omgeane. Hâld fol en bliuw dat dwaan. Help 
inoar dêr wêr nedich is l 

De Wierster kat
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Samar in Momint...

KoepelTsjerk

Begin vorig jaar zag alles er nog 
normaal uit. In de najaarsreek-
sen hadden we een aantal kam-
pioenen en de voorjaarsreeksen 
konden normaal starten. De nor-
male, volledige, competities be-
gonnen aan hun 2e deel. 

Daarnaast waren we volop bezig 
met het opstarten van een aantal 
nieuwe trajecten, zoals “Meer 
Vrijwilligers in Korte Tijd” onder 
begeleiding van Sport Fryslân en 
Bestuurlijke vernieuwing, waar-
bij we op bijeenkomsten van de 
Rabobank begeleid werden op 
het gebied van o.a. visie en mis-
sie. Ook werd er natuurlijk hard 
en enthousiast gewerkt in de an-
dere bestaande werkgroepen en 
commissies.

Toen was daar ineens het “virus”. 
Op het moment dat minister 
Bruins op tv vertelde over de eer-
ste besmetting in Nederland kon-
den we nog niet vermoedden wat 
dit voor ons ging betekenen. Snel 
werd “geen handen schudden” 
en “1,5 meter afstand” de norm. 
Doch vanaf de intelligente Lock 
down werd het echt vervelend. 
Het voetbal, inclusief de trainin-
gen, kwam stil te liggen en het 
complex werd gesloten. Een tijd 
van weinig bewegen dus en ook 
een tijd van geen kantine inkom-
sten. In april hebben we dan ook 
de gehele bederfelijke voorraad 
verkocht aan onze leden.

Nadat de maatregelen weer wat 
versoepeld werden kon er in 
ieder geval weer getraind wor-
den door de jeugd. Wel onder 

strikte protocollen natuurlijk, 
maar toch het ging.  Uiteinde-
lijk konden we in augustus weer 
voetballen, maar ook nu weer 
onder strenge voorwaarden. Kan-
tine niet open en kleedkamers 
gebruiken met een onderlinge 
afstand van 1,5 meter bij de se-
nioren. Het betekende veel pas-
sen en meten natuurlijk. Voor de 
jeugd was het een beetje gemak-
kelijker. Voor hen gold de 1,5 
meter niet.

Het bleek dat de regels niet door 
alle verenigingen op dezelfde 
manier geïnterpreteerd werden. 
De een had de kantine wel open, 
de ander deed de verkoop via 
een loket en de andere, waaron-
der SC Berlikum, had hem dicht. 
Soms, als een open zijnde kan-
tine uiteindelijk toch een soort 
van brandhaard was, was er pa-
niek en sloot men hem alsnog. 
Dus wat was wijsheid in deze. 
Er waren geen duidelijke richt-
lijnen.

Het was een onzekere periode. 
Veel wedstrijden werden afgelast 
vanwege mogelijke corona geval-
len en veel wedstrijden moesten 
worden verschoven. Betekende 
veel intensief contact met de 
verenigingen onderling. Kantine 
toch maar enigszins open, pu-
bliek op 1,5 meter rondom het 
veld tot uiteindelijk helemaal 
geen publiek meer. Ook de ou-
ders van de jeugd mochten niet 
meer komen kijken. Het was bij-
na niet meer werkbaar. 

Op 13 oktober uiteindelijk werd 

het gehele amateurvoetbal, in 
competitie verband, stil gelegd. 
Er bleef wel gelegenheid tot trai-
nen. De jeugd kon nog nagenoeg 
normaal trainen, de senioren in 
groepjes van 4. Dit laatste is uit-
eindelijk afgeschaald naar groep-
jes van 2. Deze situatie geldt nu 
nog en vooralsnog is er geen 
zicht op een verandering in deze 
situatie. 

We proberen de leden op een an-
dere manier nog enigszins bij de 
club te betrekken door bijvoor-
beeld een tweetal online bingo’s, 
een ballenactie en nu onlangs 
weer een tulpenactie. 
De overige zaken staan helaas op 
een laag pitje, doch die worden 
bij een toegestane start meteen 
weer opgepakt.

Al met al dus een bewogen tijd, 
die ons allen erg bezighoudt, 
doch die ons belemmert in onze 
bewegingen. Financieel kunnen 
we het hoofd nog steeds boven 
water houden dankzij onze trou-
we leden en de steun van onze 
sponsoren. Daarnaast maken we 
maximaal gebruik van de ver-
schillende overheidsregelingen.
Vooralsnog gaan we ervan uit, 
dat we de competities in eni-
gerlei vorm in dit afgebroken 
seizoen toch weer op gaan pak-
ken. De KNVB is druk bezig en 
wil desnoods, als de competities 
toch stopgezet moeten worden, 
regionale competities opzetten. 
Dit dan zonder promotie of de-
gradatie. 

Samen Sterk SC Berlikum l

Mudrun 2021
Op de Facebook pagina van Mudrun Berltsum was onlangs te lezen dat de Mudrun, editie 2021 niet 
door zal gaan. Een teleurstelling voor alle deelnemers maar ook voor de organisatie.

Een bewogen tijd voor SC Berlikum
Een bewogen tijd, waarin minder kan worden bewogen. Klinkt tegenstrijdig, maar is wel actueel. 
Immers vandaag kunnen er andere Corona regels gelden dan gisteren. Door de ontwikkelingen 
wijzigen de regels voortdurend en daardoor hebben de verschillende teams van de SC Berlikum de 
laatste 2 seizoenen (nog) niet af kunnen maken. En dus minder kunnen bewegen in deze bewogen 
tijd.

Nadat we in 2019 vol goede 
moed waren begonnen aan de 
voorbereidingen voor weer een 
fantastische Mudrun Berltsum 
2020, hebben we deze in maart 
2020 met een zwaar hart en frus-
tratie moeten annuleren i.v.m. 
de coronaperikelen. 

We hadden net een groepsver-
gadering achter de rug en de 
aanmeldingen stroomden bin-
nen. Het parcours was uitgezet, 
nieuwe, spectaculaire obstakels 
werden gebouwd en de kleuren 
per team werden gekozen. 

Het voelt nog surreëel dat we in 
klein comité bij elkaar kwamen 
en de openingszin was: “Heeft 
dat virus ook gevolgen voor 
ons?” Nou, dat had het, de Mud-
run 2020 werd geannuleerd.

Nu is het februari 2021. En na 
een bizar en frustrerend jaar 

voor iedereen door corona, zijn 
we weer op dezelfde beslissing 
uitgekomen. De Mudrun 2021 
gaat definitief niet door. Het ver-
schil met vorig jaar is dat we re-
kening hielden met dit scenario. 

Omdat de voorbereidingen voor 
2020 zover gevorderd waren 
hebben we tot op een zo laat mo-
gelijk moment gewacht om dit 
frustrerende besluit te kunnen 
en moeten nemen. Tot op het 
laatst hebben we met het gehele 
team alle opties bekeken en be-
sproken. Uitstel overwogen en 
gediscussieerd. Navraag gedaan 
bij de diverse instanties. Maar 
het mocht niet baten.

Door de vele maatregelen waar-
aan wij ons als organisatie, maar 
ook de deelnemers, moeten hou-
den is het gewoonweg niet te 
doen. Daar hebben we de man-
kracht niet voor. Er worden ex-

tra eisen gesteld aan de hygiëne 
waar we niet genoeg aan kun-
nen voldoen. De deelnemers en 
vrijwilligers moeten geldige ge-
zondheidsverklaringen kunnen 
overhandigen. 

De noodverordening blijft zo 
lang van kracht dat we een Mud-
run zoals we die graag willen or-
ganiseren niet kunnen bieden. 
En als laatste - niet geheel onbe-
langrijk - is het lastig of eigenlijk 
vrijwel onmogelijk om de juiste 
vergunningen te verkrijgen.

Als organisatie van de Mudrun 
houden we de moed erin en gaan 
we er in 2022 weer net zo goed 
voor. We hopen dan ook weer op 
enthousiaste deelnemers en een 
spetterende run.

Namens de organisatie van de 
Mudrun, blijf gezond en hou vol 
l



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
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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

Glasbewassing
Schoonmaak
Hogedrukreiniging
Specialistische reiniging 
Zonnepanelenreiniging
NEN-keuringen 

Als registerpodoloog én fysiotherapeut 
behandel ik zowel volwassenen, 
kinderen als sporters met voetklachten 
zoals hielpijn, doorgezakte voeten en 
pijn onder de voorvoeten.
Maar ook mensen met knie-, heup-, en 
rugklachten hebben veelal baat bij mijn 
behandelingen.

De praktijk is aangesloten bij Podozorg 
Nederland. Podozorg Nederland is 
een groep (register)podologen en 
podotherapeuten die het er samen over 
eens zijn hoe de optimale voetzorg er 
uit moet zien en zo handelen wij ook. 
Voor elke voetklacht bieden wij een 
complete oplossing op maat.

Wilt u rendement op uw spaargeld of laat u 
het liever verpieteren op de bankrekening?
Met deelname aan onze 2e fase van het zonnedak (ESV) bij Duorsum Berltsum en Wier bent u 
verzekerd van een prima rendement en steunt u de klimaatdoelstellingen die onze regering heeft 
vastgesteld voor de komende jaren.

CBS De Fûgelsang
Coronatijd en geen kinderen op school…. Wat bedenk je dan 
om de kinderen mee te laten doen met de voorleesweken? 
Natuurlijk een voorleeswedstrijd! Maar niet zo maar één!

CBS De Fûgelsang heeft in navol-
ging van het tv programma “The 
Masked Singer” de voorleeswed-
strijd” De Masked Voorlezer” be-
dacht. Elke dag zijn er korte ver-
haaltjes door een verklede juf of 
meester online gezet en via een 
Form konden de kinderen digi-
taal hun stem uitbrengen wie 
deze voorlezer van de dag was.
Dit heeft bij het team veel creati-
viteit naar boven gehaald om zo 
origineel mogelijk voor de dag 
te komen en via een stemvervor-
mer het verhaal voor te lezen en 
bij ouders en kinderen werd deze actie enthousiast ontvangen. Op 
de bijgeleverde foto’s zitten onderwijsassistente juf Liesbeth als 
vogelverschrikker en juf Andrea van groep 3 als Dark Vader een 
verhaal voor te lezen l

Daarmee helpt u onze maatschap-
pij om schoner en verantwoorder 
om te gaan met energie en een 
betere toekomst voor onze kinde-
ren en kleinkinderen.

Wat kost het?
Een investering in bijvoorbeeld 
10 zonnepanelen kost u slechts 
990,00 euro eenmalig en jaarlijks 
200,00 euro (20,00 euro per pa-
neel). En dit gedurende een peri-
ode van ongeveer 14 jaar.

Wat levert dat op?
In het kader van de postcoder-
oosregeling krijgt u de door u 
betaalde energiebelasting op uw 
stroomrekening terug van het 
energiebedrijf.

Stel uw 10 zonparticipaties le-
veren jaarlijks 3100 kWh (op-
brengst is aan de voorzichtige 
kant) op en uw verbruik is ten-
minste gelijk dan krijgt u over 
2021 0,1140 euro per opgewekte 
kWh terug aan energiebelasting. 
Dat is 3100 x 0,1140 = 353,40 
euro per jaar.
Na 6 jaar hebt u betaald eenma-
lig 990,00 euro en 6 jaar 200,00 
euro = 2.190,00 euro.
Uw opbrengst over deze 6 jaar x 
353,40 = 2.120,40 euro.

Dat betekent dat u uw investe-
ring in ongeveer 6,5 jaren terug 
hebt verdiend. De overige 7,5 
jaar is alleen maar winst.

Daarnaast bouwt u ook vermogen 
op in de Enerzjy Koöperaasje. Wij 
verkopen namelijk de opgewekte 
stroom aan de energieleverancier 
en dat levert geld op dat van ons 
allemaal is. Na aftrek van kosten 
en belasting resteert er aan het 
eind van de rit volgens prognose 
een bedrag van ongeveer 154,00 
euro per participatie (is 1 paneel). 
Voor 10 panelen is dat 1.540,00 
euro aan bonus.
Over de bestemming van het geld 
beslissen de leden.
 
Het rendement komt daar mee 
uit op: 

Kosten: 990,00 + 14 x 200,00 = 
3.790,00 euro
Opbrengsten: 353,40 x 14 + 
1.540,00 = 6.487,60 euro
Een nettorendement van 71,2%. 
Een vereenvoudigt rendement 
van ruim 5% per jaar.

Wat zijn de risico’s?
-  De installatie kan haperen of 
uitvallen of de opbrengst valt 
tegen.

-  De installatie gaat verloren door 
bijvoorbeeld brand.

-  De energiebelasting op stroom 
gaat omlaag.

Op zich zijn dit aanvaardbare ri-
sico’s want tegen verlies en uit-
val zijn we verzekerd en dat de 
energiebelasting omlaaggaat ligt 
niet in de lijn der verwachting 
gezien de toekomstplannen op 
het gebied van duurzaam energie 
opwekken.

Let Op!
U kunt ook investeren in zonne-
panelen in eigen gebruik en op 
eigen dak maar dat levert u met 
de aanstaande geleidelijke af-
bouw van de salderingsregel (per 
1-1-2023) een beduidend lager 
rendement op met een hogere in-
vestering en meer risico’s.

U kunt zich nog opgeven tot 1 
april 2021 want daarna stopt de 
Postcoderoosregeling.

Voor aanmeldingen: e-mail: 
info@duorsumberltsumwier.frl l
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Natuerlik Ferskaat Berltsum
Het is duidelijk dat wij dit voorjaar niet kunnen planten door 
de Lock down wegens corona. Stichting Hemmemapark en de 
werkgroep Natuerlik Ferskaat overleggen op dit moment met 
de subsidieverstrekkers om de opleveringsdatum opnieuw 
met een jaar uit te stellen.

Door de vogelwacht Berltsum-Wier zijn er 46 nestkasten in en 
rond Berltsum opgehangen. Wij hadden dit met de lagere school-
jeugd willen doen, maar het was helaas niet mogelijk.

Actie Steenbreek: gratis bloemzaad
Verder willen wij dit voorjaar het projectonderdeel Steenbreek tot 
uitvoering brengen. Dit heeft een tweeledig doel. Verbetering van 
de biodiversiteit in de particuliere tuinen in Berltsum door bloe-
menzaad gratis beschikbaar te stellen. Iedere tuineigenaar kan 
dan zelf in zijn of haar eigen gezinsbubbel dit in de tuin uitzaaien. 
Indien dit in combinatie gaat met het opruimen van tegels en an-
dere verharding kan het regenwater het grondwater bereiken en 
zullen de riolen bij heftige regenbuien niet overbelast raken.  Het 
opruimen van stenen is geen voorwaarde maar een pré.
Indien belangstelling graag even telefonische opgave vóór 15 
maart 2021 met opgave van naam en adres. Wij doen de zakjes 
met zaad door de brievenbus. 
Wijbrand de Graaf (tel. 462041), Matthé van Hout (tel. 461449), 
Henk Muller (tel. 06-44816797), Bauke Wiersma (tel. 06- 
50833203), Jouke Ynema (tel. 462507) l

CORIENS ITEN

Maklike 
pestobroadsjes
Miskien tinke jo dat ik alle dagen 
lang yn'e keuken stean om bysûn-
der en útwreide gerjochten te 
meitsjen, mar dat is net wier. Ik 
hâld ek wol fan fluch en maklik. 
En dat maklik ek lekker wêze kin, 
bewiist dit gerjocht mar wer.
Jo brûke kant-en-kleare pizzadeech fan de supermerke. Dat 
deech dat yn in bus sit, dy't je iepen lûke moatte en wêr't 
in potsje tomatesaus by sit. Mei noch wat yngrediïnten sa as 
farske pesto, pynbeampitten en Parmezaanse tsiis meitsje jo 
der sa in brek-bôle fan. It smakket fantastysk by in waarme 
kom tomatesop. Sa is it iten hjoed ek wer lekker en gau klear! 
Mar hoe makkest dizze lekkere broadsjes? 

Ingrediënten voor 1 schaal met 
pestobroodjes:
• 300 gram pizzadeeg  
• 1 potje verse pesto
•  30 gram geroosterde pijnboom-

pitten
• 30 gram Parmezaanse kaas

Zo maak je het:
1. Verwarm de oven voor op 200 graden.
2.  Leg het pizzadeeg op het aanrecht en smeer de pesto op 

de bovenkant uit. Gebruik niet alle olie van de pesto
3.  Rooster de pijnboompitten in een droge koekenpan en 

strooi ze over de pesto heen.
4.  Strooi de geraspte Parmezaanse kaas over de pijnboompit-

ten heen.
5.  Rol de pizza op en knip met een keukenschaar (of scherp 

mes) plakken van 2 cm breed.
6. Leg de rolletjes in een ronde, ingevette ovenschaal. 
7.  Bak het brood in het midden van de oven voor 20 tot 30 

minuten, of totdat je broodgoudbruin is. Dek eventueel af 
met aluminiumfolie en check of het brood helemaal gaar 
is l

Lekker ite!

De SMART L radar, die na de 
‘radarbol’ na 44 jaar vervangt, 
bevindt zich nu in een testfase. 
Helaas blijkt dat aanwonenden 
geluidsoverlast ervaren. Ook is er 
sprake van wifi-storingen en van 
storingen in andere elektrische 
apparatuur. De ontvangst van 
televisiezenders via de schotel-
antenne zou slechter zijn sinds 
de radar draait. Is er een causaal 
verband met de nieuwe radar? En 
hoe zit het eigenlijk met de ge-
zondheid? 
Naar aanleiding van de hiervoor 
genoemde vragen en klachten 
van aanwonenden organiseerde 
Defensie op initiatief van de ge-
meente een online informatie-
bijeenkomst. Naast de woord-
voerders van Defensie waren er 
een medewerker van TNO, een 
aantal inwoners van Wier en om-
liggende dorpen, gemeenteraads-
leden en wethouders aanwezig. 
Waarom is er eigenlijk nooit eer-
der een informatiebijeenkomst 
georganiseerd? En waarom is dit 
pas gedaan op het moment dat er 
klachten waren? Aan de ene kant 
zegt Defensie hier over dat het 
eerder niet nodig was om de om-
wonenden te informeren over de 
verschillen tussen de oude radar 
en de SMART-L radar. Er zou, be-
halve het aanzicht, immers niet 
veel veranderen. Het organiseren 
van een informatiebijeenkomst 
zou dan wellicht alleen maar 
voor onnodige onrust zorgen. 

En anders hadden ze het wel ge-
vraagd. Toch?
Aan de andere kant heeft Wier 
zelf nooit om een informatie-
bijeenkomst gevraagd. In de 44 
jaar dat er een radarpost bij Wier 
is gestationeerd zijn er nooit 
klachten geweest. Het dorp Wier 
had een goede verstandhouding 
met het ministerie van Defensie. 
Zo zijn er in het verleden bijvoor-
beeld open dagen voor de Wier-
sters georganiseerd. Vele van hen 
waren zelfs een beetje trots op 
hun ‘bol’. Er werd op vertrouwd 
dat er door de vervanging van de 
oude radar, behalve het ook door 
Defensie genoemde aanzicht, 
niets zou veranderen. Anders 
hadden ze dat wel gezegd. Toch?
Zo houdt ‘de bol’, veel mensen 
bezig. Het antwoord van TNO op 
de vraag wat de langere termij-
neffecten op de gezondheid zijn 
was ‘dat we niet in een glazen bol 
kunnen kijken’. Wel jammer dat 
de oude markante radarbol weg 

is en waarom wordt er vanwege 
het geluid eigenlijk niet weer 
een bol om de nieuwe radar ge-
bouwd?
Op 1 februari liet Defensie we-
ten de beantwoording van alle 
gestelde vragen zorgvuldig en in 
overleg met de fabrikant van de 
radar, Thales, te willen doen. Dit 
neemt de nodige tijd in beslag. 
De gemeente heeft aan Defensie 
laten weten dat de problemen 
opgelost moeten worden. Niet al-
leen met de toegestane normen 
als uitgangspunt, maar terug 
naar hoe het was. Zo blijft ieder-
een met elkaar in gesprek. Want 
ook de komende 40 jaar wil Wier 
weer graag in goede harmonie 
met elkaar, met de gemeente en 
met Defensie verder.
De presentatie van de informa-
tiebijeenkomst kunt u vinden 
via deze link: www.defensie.nl/
onderwerpen/radarstations/ra-
darstation-wier/informatiebijeen-
komsten l

Door doppen te sparen draag je 
bij aan de opleiding van onze 
honden met een missie. Dus gooi 
de dopjes van frisdrank en melk-
pakken niet weg, maar lever ze 
in. Voor de ingeleverde kilo’s dop-
pen krijgt KNGF Geleidehonden 
een vergoeding van het kunststof 
recyclebedrijf. Zij maken er ver-
volgens duurzame plastic pallets 
van. Een win-win situatie dus! Je 
steunt niet alleen de opleiding 
van onze geleidehonden, maar 
spaart ook nog eens het milieu. 
Inmiddels hebben alle doppen 
samen al duizenden euro’s opge-
leverd.

Wat gebeurt er met de 
ingezamelde dopjes?
Van het inzamelpunt gaan de 
dopjes naar vrijwilligers die de 
dopjes nakijken en sorteren.
Daarom is het zo belangrijk om 
de correcte dopjes in te zamelen. 
Verkeerde dopjes betekenen im-
mers heel wat werk voor de vrij-
willigers en extra afval. Tussen 
de vrijwilligers zitten ook men-
sen met een visuele beperking. 
Het is dus erg belangrijk geen 
vieze dopjes in te leveren of ge-
vaarlijke producten als glas, me-
taal en ijzer tussen de dopjes te 

doen. De mensen met een visuele 
beperking tasten de dopjes met 
de blote hand af en vieze of ge-
vaarlijke dingen kunnen leiden 
tot snijwonden of ontstekingen. 
Wanneer de dopjes correct ge-
sorteerd zijn, gaan ze naar een 
recyclagebedrijf dat ze koopt 
voor € 0,22 per kilo. Met de dop-
jes maakt het fabriekje plastic 
pallets, die dienen om bepaalde 
voedingswaren op te zetten. Een 
puppy kost heel wat geld. Er zijn 
dus massa’s dopjes nodig om een 
puppy te kunnen aankopen. En 
wanneer de puppy is aangekocht, 
is het nog niet gedaan. De puppy 
moet immers ook nog opgeleid 
worden. Blindengeleidehond en 
blinden moeten met elkaar in 

contact gebracht worden en aan 
elkaar wennen. En daarna is er 
ook nog de nazorg voor de hond. 
Met het inzamelen van de dopjes 
sla je twee vliegen in één klap. Je 
helpt er niet alleen mensen met 
een visuele beperking mee, maar 
ook het milieu. De ingezamelde 
dopjes komen niet op de afval-
berg terecht, maar worden ver-
werkt tot een nieuw product.

Alle schone harde plastic dop-
pen en deksels mogen ingeza-
meld worden o.a. van:
Mineraalwater, Frisdrank, Melk 
vla en yoghurt pakken, Fruitsap-
pen, Sportdrank, Wasmiddelen, 
Zeep en shampoo, Deo en spuit-
bussen Slagroom l

Op e Roaster feliciteert Corien met de start 
van haar eigen bedrijf. Veel succes Corien! 

Informatiebijeenkomst SMART-L radar Wier
U kon er de afgelopen tijd niet omheen: de reuring over de SMART-L radar in Wier. Er is inmiddels 
al veel over geschreven en gesproken. 

Inleverpunt plastic doppen gewijzigd!!!! 
Vanaf heden kunnen er geen plastic doppen bij de Poeisz in Berltsum meer ingeleverd worden, 
maar is het inleverpunt gewijzigd naar de Familie Willemse op de Twibak 15. Onder de carport 
staat een bak, waar u uw doppen in kan deponeren.
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■ VOEG- EN METSELWERK 
■ STRALEN ■ BETONRENOVATIE 
■ IMPREGNEREN ■ INJECTEREN 

■ KELDERAFDICHTING

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

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

Bitgumerdyk 30b    
9041CE Berltsum 

    info@born-graaf.nl 
    www.born-graaf.nl
    T 0518-461800

Vaste prijs
voor uw
boekhouding? 

Op ons kunt u rekenen
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Volgende maand uw advertentie hier?

Voor meer informatie neem contact op via: 
advertentie@berlikum.com

Prommehof 6 / 9041 GH Berlikum / telefoon (0518) 461587 - 462367 / telefax (0518) 461587

Specialisten

in binnen- en

buitenschilderwerk,

wandafwerking

en beglazing

Vakmanschap hoeft
niet duur te zijn...


