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In rubryk oer de hûnen út Berltsum. Sûnt de koronakrisis en de ear-
dere avondklok ha minsken massaal in hûn kocht om er op út te kin-
nen.  Der wie hast gjin pup mear te finen. No is dat fansels fiersten te 
gek! Yn dizze rubryk komme de hûnen foar die der foar de coronatiid 
ek wienen. Se realisearje har net de gekke tiid wêr wy yn libje…

No goeie! Ik bin Senna, een Stabij en 9 jier âld. Myn baaskes 
binne Douwe en Anke. Ik ha hjir in daalders plakje op de 
Lytsebuorren en bin ek wolris útfanhûs by Willeke op de 
Gratemawei. Myn libben bestiet út sliepe, ite en útgean mei 
de baaskes. Ik tink dat ik wol in noflike hûn bin, mar bin 
wolris wat eigenwiis. Foarig jier yn juni ha ik een stiefsuske 
krigen, Sascha. Ik koe har eerst net sa goed ferstean, want 
sy komt út Spanje. Myn baaskes woene wolris in goeie daad 
dwaan en een kansleaze hûn in mooie takomst jaan. No, dat 
ha se witten. Ik waar hielendal gek fan har. Se makke alles 
stikken en skeet hjir yn e hûs alles der ûnder. Derneist woe 
se ek noch by mij yn e mand lizze. No, dat gebeurde echt 
net. Neffens myn baaskes is se as pup wierskynlik mishan-
nele wêrtroch se net san goeie start hân hat. Se neame har 
sels wol terror henkie, omdat se oerol yn byt en alles stik-
ken makket. Mar no we in jier fierder binne kin ik net oars 
sizze dan dat se goed opdroege is. De kezynen komt se net 
mear oan en ek de doormatten bliuwe hiel. As wy út binne, 
bliuwt it een frjemde hûn. Se reageert op alles. Se wol efter 
alle bisten, auto’s en fietsers oan. Wat een drokte, ik moat 
der net oan tinke. Dus komme jim ús in keer tsjin, skrik dan 
net fan har, se wit net better... en ik, ik toffelje der wol wat 
efter oan l

In poat fan Senna en Sascha

Hûnelju

Bern mei in ferhaal, 
november 2014  
Myn namme is Lennart Miedema 
en ik bin âlve jier. Ik ha twa 
suskes en se hite Marcella en 
Fardau. Ek ha ik noch in broer-
ke, hij hyt Robin. Ik wenje oan 
de Hemmemastate 12 en myn 
heit is bussjauffeur. Myn mem 
is ferpleechster yn it MCL yn 
Ljouwert. 

Ik gean op skoalle nei it OBS 
Lyts Libben en myn moaiste fak 
fyn ik gym. Myn hobby’s binne 
fuotbal en tennis. Mar at ik kieze 
moat wat ik it moaiste fyn dan 
kies ik foar it fuotbaljen. Nei dit 
skoaljier gean ik wierskynlik nei 
it VWO. 

Ik wol letter graach fysioterapeut 
wurde en dan de rjochting sport-
fysioterapy. It liket my hiel goed 
en moai om sportminsken har-
ren blessearings te behanneljen 
en fit te krijen. Ik gean dan wol 
it VWO dwaan it kommende jier 
mar ik wit noch net hokker skoa-
lle it wurdt. 

Wat ik hiel moai yn Berltsum fyn 
is it sportkompleks, mar ek de 
nije skoalle is prachtich wurden. 
Wol fyn ik dat der te min super-
merken yn ús doarp te finen 
binne. Der is no mar ien en dat 
fyn ik net genôch yn ús doarp. 

Foar de rest soe ik net witte wat 
der noch mear ferbettere wurde 
moast yn Berltsum. Miskien 
guon diken yn it doarp soe better 
kinne. Ik koe “Op ‘e Roaster” net, 
mar ik fyn it wichtich dat der 
yn de gemeente lústere wurdt 
nei de jongerein. Want de jeugd 

tinkt fjierder troch dan de âlden. 
Foar letter soe’k ik hiel graach 
proffuotbal spylje wolle. Dat is in 
grutte winsk fan my. En it alder-
moaist soe wêze, en dat is in grut-
te dream, in hantekening krije 
fan Neymar fan FC Barcelona en 
it Braziliaans alvetal!

Het verhaal van Lennart in 
2021
Ik ben nu 18. Ik ben na OBS 
Lyts Libben naar het Stedelijk 
gymnasium Leeuwarden gegaan 
waar ik de afgelopen weken mijn 
examen heb afgerond, maar nog 
op de uitslag wacht. Ik heb altijd 
nog leuke herinneringen aan 
mijn basisschooltijd doordat we 
een leuke groep en leuke lera-
ren hadden. De overgang was 
in eerste instantie even wennen 
omdat ik de enige uit Berlikum 
was die naar deze school ging, 
maar dit wende vrij snel na een 
paar weken. 

Ik heb eigenlijk nog best lang 
gedacht dat ik later fysio wilde 
worden, maar de laatste paar 
jaren is dit beeld toch wel een 
beetje veranderd, mede omdat 
mijn vakkenpakket op school 
niet geschikt was voor fysiothera-
pie en ik andere interesses kreeg. 
Ik weet nog niet precies welke 
studie ik ga volgen volgend jaar, 
maar dit zal waarschijnlijk een 
economische studie worden. 

In de vakanties werk ik meestal 
in de kassen van Vink Sion waar 
ik paprika’s snij. Ik zag dat toen 
ik in Op ‘e Roaster stond 7 jaar 
geleden dat we een nieuwe ten-
nis/kaatscomplex hebben gekre-
gen die erg mooi is geworden. 

Ook vind ik het Hemmemapark 
een mooi parkje voor zo’n dorpje 
als Berlikum. De wegen zoals ik 7 
jaar al eerder vermeldde kunnen 
nog steeds wel verbeterd wor-
den. Zolang het voor mijn studie 
kan zou ik best wel in Berlikum 
willen blijven wonen, maar ik 
zou het ook niet erg vinden om 
ergens anders te gaan wonen. 

Ik voetbal nog steeds en speel in 
de JO19, wat ik nog steeds met 
veel plezier doe. Het profvoet-
balschap wat ik destijds graag 
zou willen lijkt me niet haal-
baar meer, maar ja je weet maar 
nooit. De handtekening van 
Neymar heb ik nog altijd niet, ik 
kom hem de laatste tijd niet zo 
vaak tegen dus is het wat lastig 
om deze te krijgen ;). De bekend-
ste handtekening is bij die van 
Rafael van der Vaart gebleven. 

Tennis doe ik eigenlijk niet meer 
omdat voetbal en tennis samen 
me iets te veel werd in een week. 
Ik doe niet echt andere sporten, 
maar ik doe wel aan krachttrai-
ning thuis wat ik erg leuk vind 
om te doen l

Bern mei in ferhaal; hoe giet it no mei 
Lennart Miedema?
In 2014 startte Op 'e Roaster met de rubriek ‘Bern mei in ferhaal’. Ook nu kunt u nog maandelijks 
lezen wat de basisschooljeugd fan Berltsum en Wier zoal bezighoudt. Maar hoe gaat het 7 jaar 
later eigenlijk met de achtste groepers van toen? De redactie ging op onderzoek uit. Als één van 
de eersten vertelde Lennart Miedema in ‘Bern mei in ferhaal’ over zijn toekomstplannen en hoe 
hij het toen vond om in Berltsum te wonen.  Hieronder leest u nog eens zijn verhaal als 11-jarige 
jongen. Vervolgens kunt u lezen hoe het nu met Lennart gaat. 

Met handtekening van Rafael van 
der Vaart

Samar in Momint...

‘Op eenzame hoogte wachtend op nieuwe bewoners.....' l
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Wie ben je en waar woon je?
Hallo ik ben Lissy Krombos ik 
woon in Berlikum bij mama en 
Jouke Jan en ik ben vaak bij papa 
die woont ook in berlikum. Dat 
is vlakbij mijn moeder dus dat is 
heel makkelijk om heen en weer 
te gaan.

Wat zijn je hobby’s?
Mijn hobby’s zijn turnen, kaat-
sen en muziek maken. Ook speel 
ik graag buiten. En ik maak graag 
tiktok video’s.

Wat is het leukste wat je hebt 
meegemaakt?
Ik ga in de vakanties altijd 3 we-
ken met mama weg en 3 weken 
met papa weg dat vind ik heel 
leuk. Vooral de vakantie op de Ja-
gerstee en Italië.

Wat vind je van school?
Ik vind school heel leuk omdat 
daar mijn vrienden zijn.

Wat wil je later worden?
Ik wil later schooljuf, dokter of 
kapster worden.

Wat is het spannendste wat je 
hebt meegemaakt?
Dat ik op de wc zat en toen liep er 
een hele grote spin op de muur.

Wat vind je mooi aan 
Berltsum?
Ik vind dat Berlikum een mooie 
speeltuin heeft en een mooi voet-
balveld en daar kan ik spelen met 
mijn vrienden l

Groetjes Lissy

Bern mei in ferhaal: Lissy Krombos
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Lissy Krombos. In het onderstaande verhaal  
vertelt Lissy iets over zichzelf. Wij horen iets over haar hobby’s, school en hoe zij het vindt om  
in Berltsum te wonen. Veel leesplezier met haar verhaal.

EVEN VOORSTELLEN

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.

Wij zijn Age en Helena, Metzlar, de Koe we zijn 59 en 58 ja-
ren jong. Na ons huwelijk in 1981 hebben wij in Wommels 
gewoond en zijn daarna in 1997 verhuisd naar Tzumma-
rum daar hebben we jaren met veel plezier gewoond. We 
zijn eind april 2020 op de Hofsleane 93 komen wonen. We 
hebben 3 kinderen en inmiddels 4 kleinkinderen. We zijn 
allebei nog werkzaam de één als operator bij Lamb Weston, 
(voorheen Vriezo patatfabriek) in Oosterbierum. De ander 
als verpleegkundige bij Thuiszorg Het Friese Land.

Toen we net in Berltsum kwamen wonen hebben we ons 
40-jarig huwelijksjubileum gevierd, vanwege corona kon 
dit alleen in kleine kring. We zijn naar Berltsum verhuisd 
net voordat de woningmarkt op hol sloeg, het leuke is dat 
we het huis van onze zoon hebben gekocht. We waren dus 
al een beetje bekend met het plekje op de Hofsleane en 
Berltsum zelf. Zij wilden met hun gezinnetje wat groter 
wonen, en wij wel wat kleiner. In Berltsum is nog een rijk 
verenigingsleven en er zijn nog diverse winkels en indus-
trie. Dus was de keuze voor ons niet zo moeilijk.

Het huis op zich moest nog wel veel aan gebeuren en nu, 
na een jaar kunnen we zeggen dat de binnenkant, op een 
paar details na, bijna klaar is. En zo gaan we stapsgewijs de 
buitenkant ook nog opknappen.

Een favoriete plek in Berltsum hebben we nog niet echt ge-
vonden. Maar door de corona crisis zijn er natuurlijk veel 
dingen niet door kunnen gaan. En hebben wij nog niet 
echt de kans gehad om kennis te maken met het dorpsle-
ven en de buurt. Maar er zijn wel veel mooie plekken om te 
wandelen en te fietsen in en rondom het dorp.

Wanneer de beperkingen wegens corona en de drukte van 
de verbouwing straks wat minder worden, hopen we zeker 
meer kennis te maken met de buurt en het dorp. En ook 
willen we dan evt. graag onze bijdrage leveren aan het ver-
enigingsleven.
We hopen nog vele jaren in goede gezondheid en met veel 
plezier in Berltsum te kunnen wonen l

Groetjes, Age en Lena

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.

Je mag de boeken lenen, ruilen 
of weer verder laten zwerven. 
De minibieb is namelijk ook een 
KinderzwerfboekStation. Hoe 
leuk is dat? 

Alle boeken zijn voorzien van 
een unieke code, waarmee hun 
reis vervolgd kan worden en er 
zijn stickers waarmee je je eigen 
boek aan kunt melden bij Kin-
derzwerfboek. 

De kast wordt continu aangevuld 
met nieuwe boeken en op Face-
book staan regelmatig updates 
over de boeken. 

Ben je nieuwsgierig geworden? 

Loop dan eens langs en/of neem 
een kijkje op Facebook: Minibieb 
“Oan it Dok” Berltsum l

Minibieb “Oan it Dok’ Berltsum geopend
Op 14 mei is de Minibieb “Oan it Dok” feestelijk geopend. In de minibieb die je, zoals de naam al 
doet vermoeden, kunt vinden aan it Dok, vind je boeken voor zowel volwassenen als kinderen in 
allerlei genres.

In enkele weken tijd zijn de toe-
stellen geplaatst, rubberen mat-
ten gelegd en het gras weer inge-
zaaid. 

Het gras moet nog opkomen, de 
oude toestellen schoongemaakt 
en de schommels weer opgehan-
gen, maar wat is het al mooi. 

De kabelbaan en de nieuwe glij-
baan zijn al uitvoerig getest, er is 
een leuk behendigheidsparcours 
en een peuterhoek. De grotere 
jeugd vermaakt zich 'prima met 
een tweede voetbalgoal. 

Laat de zomer in Wier maar ko-
men! Zodra de speeltuin echt he-
lemaal spik en span is brengen 
wij u uiteraard weer op de hoogte 
l

Actie in speeltuin it Kattenest in Wier
In de vorige editie van Op 'e Roaster zag u nog een lege speeltuin, maar inmiddels begint het al op 
een waar speelparadijs te lijken. 
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Het is weg!
“Dat is raar, het is weg!” zegt de cliënt verbaasd. Een herin-
nering van meer dan 30 jaar geleden waar ze nog regelmatig 
heftige emoties bij voelde is vervaagd. En mooier nog: de hef-
tige emoties zijn verdwenen. Ze kan terugdenken aan deze 
nare herinnering zonder herbeleving en emoties.
Er komen wel tranen maar nu van blijdschap. Het stroomt 
weer! De heftigheid van de herinnering die haar bijna 35 jaar 
“in de weg zat” is nu weg. Te danken aan een zeer effectieve 
methode die EMDR heet. Door o.a. oogbewegingen worden 
emoties van herinneringen gewist.
In maart besloot ik een opleiding te gaan volgen om de EMDR-
methode toe te kunnen passen in mijn praktijk. Als mooie 
aanvulling op het coachen. En als geboren scepticus had ik 
niet kunnen bevroeden dat deze methode zo effectief zou zijn 
voor de behandeling van trauma’s, groot en klein. Mijn focus 
ligt op de enkelvoudige traumaverwerking; een incident met 
enorme impact zoals een ongeluk, een (plotseling) sterfgeval 
of een nare opmerking; herinneringen die heftige emoties op-
roepen. Een trauma heeft invloed op alles wat daarna gebeurt, 
vaak ontstaan er angsten of fobieën en worden vergelijkbare 
situaties vermeden. Heb je bijvoorbeeld in het verleden een 
naar moment in een vliegtuig gehad of een film gezien met 
een vliegramp? Misschien heb je daardoor vliegangst ontwik-
keld en stap je nooit meer in een vliegtuig.
Na de sessie gebeuren wonderlijke dingen, angstdromen ver-
dwijnen, iemand voelde zich meteen na de sessie veel lichter 
en vrolijker in het leven staan. Alsof er een zware last van de 
schouders was verdwenen.
Ieder mens heeft wel iets meegemaakt wat een naar gevoel 
kan geven als eraan teruggedacht wordt. Dat hoeft geen pro-
bleem te zijn. Het wordt anders als de situatie van toen veel 
impact heeft op het leven nu. Als je er last van ondervindt. 
Een ervaring uit het verleden kan ook angsten voor toekom-
stige situaties veroorzaken. Spreekangst, pleinvrees, vermij-
den van mensenmassa’s, angst voor spinnen etc. EMDR kan 
hierbij uitkomst bieden. Mijn scepsis is helemaal verdwenen. 
Het werkt! Of zoals een cliënt het mooi verwoordde: “Er is 
echt een wonder gebeurd!” l

Producten
‘Het leukst is het om unieke en 
persoonlijke producten te ma-
ken. Mensen komen met een 
verzoek en daarna ontstaan de 
ideeën,’ aldus Sjoukje. Zo maakt 
ze babyproducten zoals hoezen 
voor aankleedkussens, laken-
tjes en dekentjes voor de wieg 
of ledikantje, spuugdoekjes en 
slabbetjes. Maar ook maakt ze 
op maat gemaakte kleding. Een 
periode lang was er veel vraag 
naar mondkapjes, hiervan heeft 
ze aan de lopende band veel ge-
maakt. Bijvoorbeeld met de vuur-
toren van Schiermonnikoog.

Achtergrond
Sjoukje heeft eerst gewerkt in de 
gehandicaptenzorg en heeft zich 
later laten omscholen als kraam-
verzorgster. Ook kun je bij Sjouk-
je terecht voor een cursus baby 
massage. Sinds kort werkt ze bij 
de ouderenzorg in De Batting. 
Het contact met de kraamzorg 
houdt ze want Sjoukje heeft ook 
daar leuke producten bedacht. Zo 
is er voor de kindjes een schortje 
met de opdruk ‘kraamzusje of 
kraambroertje’ die nu standaard 
meegaat tijdens de kraamweek.

Veel aanvraag
Van de bovengenoemde schortjes 
zijn er in totaal al meer dan 500 
gemaakt. Dat kan Sjoukje in haar 
eentje niet allemaal doen, dus 
daarom doet ze soms een beroep 
op haar netwerk.
Sjoukje heeft er vooral heel veel 
plezier van. ‘Zolang het maar het 
persoonlijke en unieke karakter 
behoudt.’ Ook het ontwerp van 
het nieuwe pak van de drumband 
heeft ze bedacht. Hier mag ze 

nog niet te veel over vertellen, 
maar het duurt niet lang meer en 
dan kunnen we die bewonderen 
door de straten van Berltsum.

Biologische producten
Voor de babyproducten en kin-
derkleertjes worden altijd Okoe-
tex en GOTS gecertificeerde 
producten gebruikt. Beide zijn 
keurmerken, de één voldoet aan 
strenge eisen over giftige stoffen 
en de andere over milieuvriende-
lijkheid en of het sociaal verant-
woord geproduceerd is.

Webshop
Momenteel zijn Sjoukjes produc-
ten via haar eigen Facebook en 
Instagram te vinden, maar bin-
nenkort maakt zij onderdeel uit 
van een platform met webshops 

genaamd ‘Groots met Kleintjes’. 
Een shop in shop winkel voor 
makers, die een plek zoeken voor 
de dingen die ze met hart en ziel 
hebben ontworpen en gemaakt. 
Omdat het niet voor alle makers 
makkelijk is om een webshop 
te maken en runnen, terwijl je 
eigenlijk liever je eigen produc-
ten maakt, springt Groots met 
Kleintjes in dat gat voor creatieve 
doeners en ontwerpers en voor 
aangeboden diensten binnen de 
categorie babytijd. 

Zelfgemaakt, natuurlijk en ver-
antwoord, zijn kernwaarden van 
deze webwinkel die Sjoukje met 
hulp van zoon Bouwe ontwik-
keld heeft. Een webwinkel voor 
producten en diensten Rond Ba-
bytijd l

‘Made Bij Mem - Sjoukje Venema’
Al van jongs af aan stond Sjoukje er met de neus bovenop wanneer haar moeder met de naaiwerk-
jes bezig was. Zodra ze kon is ze er zelf mee begonnen en heeft dit uitgebreid met het maken van 
allerlei producten. Toen er verzoekjes kwamen van vrienden werd het tijd om er een naam aan te 
geven. Zo ontstond in 2010 Made Bij Mem. ‘Een uit de hand gelopen hobby,’ zoals ze zelf zegt.

     Vereniging Het Groene 
Kruis Berlikum/Wier e.o. 

 
Vraagt per direct voor de uitleen van hulpmiddelen: 
Een medewerker

Functie-eisen:  belangstelling en/of kennis van verpleegartike-
len, klantvriendelijk

  Vrijwilligersvergoeding
  Inwerkperiode
Werktijden:   Telefonische bereikbaarheid maandag t/m vrij-

dag, hulpmiddelen uitlenen op afspraak
Plaats:   Groene Kruisgebouw, Sportleane 7, Berltsum

Voor informatie: Voorzitter Jantsje Anema, tel. 06-23392879, 
maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur l

Huisartspraktijk
R.A.Comello te BERLIKUM

Praktijk GESLOTEN van
maandag 12 juli t/m vrijdag 30 juli

in verband met VAKANTIE

Waarneming
Huisartspraktijk Marsum, tel. 058-2542255

Herhaalt u tijdig uw medicijnen??
(Herhalen t/m donderdag 8 juli 2021)

NL Doet in het Hemmemapark



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.

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

Dames & HerenDames & Heren 

Iedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tariefIedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tarief 

It Achtepaed 7
9041 EE BERLTSUM

06 2036 5470
hisse@brouwergevelrenovatie.nl

  

Specialist in:
•  Autolaadkranen
•  Bulkkippers
•  Containerafzetsystemen
•  Laadbakken & opleggers
•  RAF aanhangwagens
•  Wintermaterieel

Rondaan Carrosserie & Wagenbouw BV
Bitgumerdyk 69, 9041 CB Berltsum (Frl.) 
� 0518-462070  � 0518-461723 
�: info@rondaan.nl

Rondaan Transportservice BV 
Schoenmakersstraat 12, 8601 WC Sneek
� 0515-439298  � 0515-434830 
�: sneek@rondaan.nl

Sinds 1915

www.rondaan.nl

Dealer van: Onze activiteiten:
•  Engineering & constructie
•  Reparatie & onderhoud
•  Periodieke keuringen
•  Spuiten & Conserveren
•  24/7 Hydrauliekservice
•  Import & Export 

  

Specialist in:
•  Autolaadkranen
•  Bulkkippers
•  Containerafzetsystemen
•  Laadbakken & opleggers
•  RAF aanhangwagens
•  Wintermaterieel

Rondaan Carrosserie & Wagenbouw BV
Bitgumerdyk 69, 9041 CB Berltsum (Frl.) 
� 0518-462070  � 0518-461723 
�: info@rondaan.nl

Rondaan Transportservice BV 
Schoenmakersstraat 12, 8601 WC Sneek
� 0515-439298  � 0515-434830 
�: sneek@rondaan.nl

Sinds 1915

www.rondaan.nl

Dealer van: Onze activiteiten:
•  Engineering & constructie
•  Reparatie & onderhoud
•  Periodieke keuringen
•  Spuiten & Conserveren
•  24/7 Hydrauliekservice
•  Import & Export 

Bitgumerdyk 30b    
9041CE Berltsum 

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

Werken in 
de cloud? 
Online boekhouden 
tegen een vaste 
lage prijs.

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

Ga je opruimen en wil je spullen kwijt? Verhuizen en zit je met een over-
schot? Nochris lost dit voor je op! Een telefoontje, maak een afspraak 
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Sinneskynwaar
Oef, wat is it dochs hearlik waar, 
en wat hawwe wy der lang op 
wachtsje moatten. Mar einlik is it 
der. En daliks is der dan ek folle 
mear gesellichheid en minsken 
op de strjitte. Elkenien giet nei 
bûten, der op út, hoppakkee. Ja 
der wie ik echt wol oan ta. Moai 
waar en lekker bûten yn de sinne 
ompiele. En we kinne no gelokkich ek krekt wer wat mear. 
We kinne der op út, we meie wer nei terras, it swimbad 
en nei it sportfjild. Oeh wat fijn al dy bliere kopkes wer. Ik 
hâld der fan. 

It moaie fan moai waar is dus dat we wer mear mei syn 
âlen bûten binne. Iensumens ferdwynt suver in bytsje, al is 
dat net hielendal wier fansels.Mar goed, we krije en hawwe 
dan wol wer krekt wat mear sicht op elkenien. Ik swalkje 
dan ek wol gauris lekker bûten om, dan hear ik de fûgels 
fluitsjen, kom ik ferskate hûnen baaskes tsjin, rin ik poe-
zenfreonen tsjin it liif en dan genietsje ik dus echt even fan 
bûten, fan de natuer, fan Wier, fan Berltsum en al harren 
moaie natuer. Want minsken, wy hawwe hjirre safolle mo-
aie dingen yn de buert. Je hoege eins hast net iens mear op 
fakânsje. No gean ik sawier nea op fakânsje, want ja in kat 
mei is somtiden ek wol wer wat nuver. En ach, ik fermeitsje 
my ek poerbêst thús as op de opfang. Al bin ik it leafste by 
myn baaske fansels. 

Ik wol jimme allegearre op it hert drukke om foaral aardige 
dingen te gean dwaan de kommende simmer. Der binne sa-
folle mooglikheden, sammelje oantinkens, en gjin spullen. 
Spullen binne ek moai fansels, mar oantinkens. Dy binne 
faaks it moaist en pakt net ien je mear ôf. We rjochtsje ús 
somtiden krekt wat tefolle op materiële dingen, dat we fer-
jitte om echt te genietsjen. Ik haw der sels ek wolris wat 
lêst fan jer, mar sadree it dan wer moai waar wurd en ik der 
op ‘út kin, dan wit ik it wer. Ik wol dingen dwaan, de hort 
op, mei freonen en freondinnen ôfprate, barbecue mei de 
famylje en tuskentroch ek nochris wat wurkje. Want mins-
ken, it libben kin somtiden samar foarby wêze en hawwe 
je dan wol echt genoaten? Hieltyd faker wurd ik mei myn 
noas op de feiten drukt en sjoch ik in poezenfreonen as 
-freondinnen ferstjerren. In swier part fan it libben dat my 
elke kear wer bewust makket fan it sammeljen fan oantin-
kens. Haw ik alles der út helle? Haw ik dien wat ik graach 
dwaan woe? Wer bin ik tankber foar? Fragen dêr't ik faaks 
in antwurd op haw mar ek daliks wer op troch freegje kin.

It sinneskyn waar makket my altyd wer efkes wekker. Wek-
ker út myn wintersliep en wekker yn myn eigen brein. 
Hokker oantinkens sil ik fan 't simmer meitsje? l 

De Wierster kat

WIERSTER KATBerltsum feriening
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Op zondag 11 april zijn we ge-
start met een openingsactiviteit 
‘vrije inloop dag’ toegankelijk 
voor alle basisschoolkinderen 
van groep 3 t/m 8. Ondanks het 
mindere weer met regen en wind 
was de opkomst overweldigend. 
Er kwamen maar liefst 32 kinde-
ren om kennis te maken met de 
kaatssport en zo kon de dag ge-
start worden. 

De kinderen werden in kleine 
groepjes verdeeld en konden zo 
kennis maken met 10 activiteiten 
binnen de kaatssport. Rond het 
middaguur werd er een broodje 
gegeten en wat gedronken om 
weer energie op te bouwen. 

’s Middags stond er een clinic op 
de planning van de tweevoudige 
PC-winnaar Thomas van Zuiden, 
deze werd met enthousiasme 
van de kinderen verwelkomt. Hij 
leerde de kinderen de kneepjes 
van de sport. Thomas van Zuiden 
heeft deze dag sportief afgeslo-
ten en de kinderen enthousiast 
gemaakt voor de kaatssport.

Wij als jeugdbestuur zijn enorm 
blij met de nieuwe aanwas en 

voor de kinderen die nog graag 
gebruik willen maken van de 
kaats training dan is dat nog al-
tijd mogelijk, de trainingen zijn 
op woensdagavond van 19.00 tot 
20.00 uur.

Op zondag 13 april was de eerste 
ledenwedstrijd de Sape de Haan 
partij voor alle jeugdleden. Na 
weken van regen en veel wind, 
waren de weergoden ons goed ge-
zind. Het was een heerlijke zon-
nige dag waar de jeugd sportief 

heeft gekaatst. Er werd gekaatst 
in 4 categorieën. De opkomst was 
niet erg groot daarom hebben we 
ervoor gekozen een individueel 
klassement te kaatsen. Er werden 
3 omlopen gekaatst iedere keer 
met een andere maat.

De uitslagen:
Kabouters   
1e prijs: Hidde Wassenaar
2e prijs: Lissy Krombos
 Lotte v/d Woud
 Marije Wassenaar

Pupillen    
1e prijs Corné Bakker
2e prijs Anna Osinga
        
Welpen    
1e prijs Bente v/d Woud
2e prijs Jilke Dikland
 Anna Smits
    
Schoolmeisjes
1e prijs Nathalie Andringa
2e prijs Jildou Sterk l

Jeugd Kv Berlikum “slaat voor best op”
Na een lange periode van Corona pandemie mochten wij als jeugdcommissie weer wat activiteiten 
ondernemen. Het seizoen zijn we dan ook anders gestart dan normaal, het traditionele kaatskamp 
kon dit jaar geen doorgang vinden. 

Wij zoeken enkele nieuwe en-
thousiaste mannelijke en vrou-
welijke “hoogspringers” om op 
maandagavond een balletje te 
slaan. Deze zomer spelen wij 
voor het eerst ook buiten en wel 
op het kaatsveld te Berltsum. Ie-
dere maandagavond vanaf 19.00 
uur.

Wij zijn Volleybalvereniging 
Berltsum. Een vereniging waar 
“sportiviteit prima gemixt wordt 
met “gezelligheid”. Momenteel 
spelen wij met 2 damesteams en 
1 herenteam in de Onderlinge 
Volleybalcompetitie (OVK) Fries-
land.

Ook als je (nog) niet meespeelt 
in competitieverband is er de 
mogelijkheid om mee te trainen 
met de teams van de dames en de 
heren, dus kom naar de training 
en maak kennis met onze leden! 
Wellicht kan je aanschuiven in 
een bestaand team of je brengt 

een heel team met je mee, dat 
is nog leuker. Balgevoel is alles, 
(oud) voetballers doen het vaak 
erg goed bij de volleybal.

Heb je zin in een leuke teamsport 
en wil je graag een keer meetrai-
nen om te kijken of je eventueel 
lid wilt worden? Dat kan natuur-

lijk altijd. Wij bieden je 2 gra-
tis proeftrainingen aan. Je kunt 
daarvoor contact opnemen met 
Frans Rob: 06-10891548 of Ma-
non van der Graaf: 06-29237969, 
of kom gezellig langs.

De contributie bedraagt € 10,- 
per maand l

Volleybal Berltsum
Berltsum - Volleybalvereniging Berltsum begint weer aan een nieuw seizoen. Vanaf september trai-
nen wij elke maandagavond in de sporthal aan de Sijbren Lautenbachstrjitte 1 in Berltsum en op 
vrijdagavond spelen we hier ook de thuiswedstrijden. Jesper Zittema prijswinnaar 

van het Cambuurkamp 2021!
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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

Wat was het gezellig! Zo gingen 
alle groepen een dans instuderen 
met een echte dansjuf. Superleuk 
en wát een toptalenten!

Ook kwam Inkipinki op school 
met een poppenkastvoorstelling 
voor de groepen 1 t/m 3 en de 
theatervoorstelling BUREN voor 
de groepen 4 t/m 8.

De kinderen zaten helemaal in de 
voorstellingen en leefden gewel-
dig mee met de hoofdpersonen.
De juffen en meester zijn ontzet-
tend verwend door alle kinderen 
met mooie tekeningen, knutsel-
werkjes en cadeautjes.

Juffen en meester van Lyts Lib-
ben zijn niet vaak stil maar hier 
werden we wel even stil van…. 
Hierbij nogmaals een bedankje 
voor onze lieve kinderen en hun 
ouders.

Samen hebben we genoten van 
een prachtige feestdag voor ie-
dereen! l

Feest op OBS Lyts Libben Berlikum
Op vrijdag 21 mei was het feest op o.b.s. Lyts Libben. Alle juffen en meesters vierden op deze dag 
met de kinderen hun verjaardag op het juf- en meesterfeest.

Voor alle muziekliefhebbers was 
er dus genoeg keus. Na een aantal 
weken van voorbereiding, intro’s 
luisteren, filmpjes maken, dans-
jes oefenen, Berltsumer artiesten 
zoeken, presentatie maken, out-
fits checken en borrelplanken 
zagen, waren wij er klaar voor. 
Een flink aantal teams zat weer 
klaar om mee te spelen om de 
felbegeerde prijzen, of om de eer 
natuurlijk, want die wordt ook 
steeds belangrijker. Voor ons is 
het altijd weer spannend wie er 

aan de andere kant mee spelen, 
superleuk dat iedereen dan ook 
de moeite neemt om een team-
foto te sturen, dan zakt de span-
ning bij ons ook een beetje. Na 9 
rondes en dik 3 uren verder was 
daar dan de uitslag van de mu-
ziekquiz. Op de 3e plaats is ge-
eindigd team: Matthijs Mist, op 
de 2e plaats Germ Glitter Fanclub 
en de 1e prijs was ditmaal voor 

de dames van team de PINKster 
ladies. De Bonus opdracht is ge-
wonnen door team Sfeerbeheer. 
Allemaal bedankt voor jullie 
deelname, bijdrage en superleu-
ke foto’s en filmpjes. Voor een 
impressie kun je onze facebook 
pagina bezoeken: www.facebook.
com/borrelenmuzieknotenquiz. 
Tot de volgende ronde! Offline in 
real-life? l

Borrel en muzieknotenquiz
Een terugblik, op weer een geslaagde online borrel en muzieknoten quiz. Ditmaal in het Pinkster-
weekend, tegelijk met het Eurovisiesongfestival…. 

Nieuwe folder met een wandeling 
door het Hemmemapark

Veel Berltsumers komen regelmatig in het Hemmemapark. In 
alle seizoenen is er van alles te zien: het is immers een prima 
plek om even een frisse neus te halen. Er is nu een folder 
gemaakt met een wandeling door het park.

De route gaat door het hele park en is voorzien van nummers. Bij 
elk nummer staat een verhaaltje wat er te zien is.

Binnenkort wordt deze route huis-aan-huis verspreid zodat alle 
Berltsumers erover kunnen beschikken. Leuk om eens door het 
park te lopen met de wandeling in de hand, bijvoorbeeld met fa-
milie of vrienden. Met de folder erbij valt er net even wat meer 
te ontdekken waardoor deze bekende omgeving wellicht op een 
nieuwe manier ervaren wordt.

Op 3 en 10 juli van 12.00-18.00 uur staat er een informatiestand 
midden in het park. Deze stand is onderdeel van de fietsroute Fiet-
sen door de Middeleeuwen. In de stand is allerlei informatie te krij-
gen over het park. Naast mondelinge informatie is dan niet alleen 
de gratis folder met de wandeling te krijgen, ook de routeboekjes 
van de Cultuurhistorische fiets- en wandelroute en het boek over 
het Hemmemapark zijn dan te koop. Bovendien kan men schrif-
telijk meedoen aan een quiz over de bloemen en grassen van het 
park.

Wie behoefte heeft aan meerdere exemplaren van de folder, bij-
voorbeeld voor gasten of toeristen, kan contact opnemen met 
Maartje van Sluis via mvansluis@hotmail.com of 0518-461777 l
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Berltsum kultuer
2 juli 18.00 uur  Oud Papier
3 en 10 juli 11.00 en 16.00 uur Fietsen door de Middeleeuwen
3 en 10 juli 09.30 uur  Taxirijden door de Middeleeuwen

CORIENS ITEN

Ofgryslik 
lekker Gryksk!
It waar wurdt al wat better wylst 
ik dit stikje skriuw en de fersoe-
pelingen foarspelle mear goeds, 
sa as in tripke nei Grikelân fan't 
simmer miskien. Wat kinne je dêr 
lekker ite! Moussaka, tzatziki, sou-
vlaki en in lekkere Grykske salade. 
As leafhawwer fan iten kinne je 
dêr je hert ophelje. 

Tidens in itentsje by my thús lêsten mei myn Berltsumer fre-
ondinnen, hie ik dizze Grykske salade ek makke. Der waard 
hearlik fan iten en it resept waard al gau frege. Want hoe 
simpel sa'n salade ek wêze kin, dizze wie perfekt en fol fan 
smaak! Dat kaam foaral troch de oliven mei basilikum, dy oa-
lje makket it sa lekker!

Mei dizze salade helje jo Grikelân yn ’e hûs, of better sein: yn 
'e tún. Lekker foar by de bbq!

Ingrediënten Griekse salade (4 pers.):
• 300 gram tomaten
• 2/3de komkommer
• 1 rode ui
• 1 paprika
• 75 gram groene olijven met basilicum (AH)
• 1 plak feta van 200 gram
• 3 el olijfolie, of de olie uit het bakje olijven.
• 1 el witte wijnazijn
• Peper en zout
• 1 tl oregano
• Eventueel: 15 gram munt of peterselie

Zo maak je het: 
1.  Was de paprika, tomaat en komkommer en snijd dan in 

grove blokjes of plakjes.
2. Snijd de rode ui in ringen.
3.  Doe de groentes in een kom en voeg een el witte wijnazijn 

en 3 el olijfolie of de olie uit het bakje 'groene olijven met 
basilicum'. Meng het geheel en breng op smaak met peper, 
een beetje zout en een tl oregano.

4.  Leg nu het plak feta op de salade en strooi de olijven er 
door- en overheen l 

Lekker ite!

U wordt rondom 9.30 uur opge-
haald van huis met het taxibedrijf 
Waaksma. Er kunnen maximaal 
acht personen mee en de act van 
Josse Pietersma bij de Hege Wier 
Menaam van 11.20-11.50 uur bij 
Dykstra State, de streekboerderij 
in Menaam, u krijgt hier heer-
lijke appelsap van appels uit het 
Hemmemapark. Daarna wordt u 
weer thuisgebracht.

Wie organiseert dit uitje?
De Stichting Vrienden van de 
Vermaning, Berltsum

Hoe kunt u zich opgeven?
Bij Hieke Joostema-Greidanus 
(secretaris Vrienden van de Ver-
maning), telefoon 0518-462542 
t/m donderdag 24 juni 2021. VOL 
= VOL.

Wat zijn de kosten?
€ 5,- per persoon, in de Menno 
Simons Theetuin kunt u afreke-
nen. Hier is geen pinapparaat.

Deze activiteit is mede moge-
lijk gemaakt door Het Groene 
Kruis Berlikum/Wier en Do-
naties Dorpsgemeenschappen 
Berltsum/Wier l

Taxirijden en fietsen door de Middeleeuwen
Op zaterdag 3 en 10 juli wordt voor minder-validen “Taxirijden door de Middeleeuwen” 
georganiseerd.

Josse Pietersma, een historicus en ver-
teller zal een unieke act opvoeren bij 
de Hege Wier, Menaam.

Achter de Vermaning is een nieuwe 
Menno Simons Theetuin gemaakt.



 

■  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!

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

Glasbewassing
Schoonmaak
Hogedrukreiniging
Specialistische reiniging 
Zonnepanelenreiniging
NEN-keuringen 

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

Oplage 
Dorpskrant Op ‘e Roaster verschijnt iedere maand (behalve 
in augustus) in een oplage van ca. 28.000 exemplaren. 

Verspreiding
Zie colofon ‘De Stienser’ - 
door: FRL Leeuwarden (tel. 058-2154157)

Opmaak
Brandsma Offset Ferwerd
(Druk- en zetfouten voorbehouden)

Email
Advertenties: advertentie@berlikum.com
Kopij: krant@berlikum.com 

Colofon 
Op'e Roaster

Adverteren
Aanlevering: Advertenties kunt u digitaal aanleveren per 
email. Graag als JPG-, EPS-, TIFF- of PDF-bestand.

Kopij
-    Kopij (max. 350 woorden) kan worden aangele-

verd in een Microsoft Word file en gemaild naar:              
krant@berlikum.com 

-    Foto’s die geplaatst moeten worden als apart bestand aan-
leveren.

  Let op: Foto’s of illustraties gedownload van internet zijn 
soms ongeschikt voor plaatsing in de krant. Zorg ervoor 
dat de afbeeldingen in het uiteindelijke formaat een reso-
lutie hebben van minstens 300 dpi (min 1 MB) in JPG, TIFF 
of PSD file. 

-  Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. 
-    De redactie behoudt zich het recht voor tekst in te korten 

of artikelen te weigeren. 

Sluitingsdata voor de eerstvolgende editie van      
Op ‘e Roaster
•  Advertenties dienen uiterlijk maandag 5 juli 2021 aange-

leverd te worden per email: advertentie@berlikum.com. 
•  Kopij dient uiterlijk maandag juli 2021 op de 

redactie aanwezig te zijn via krant@berlikum.com

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
woensdag 14 juli 2021

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

■ KELDERAFDICHTING

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


