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In rubryk oer de hûnen út Berltsum. Sûnt de koronakrisis en de eardere avondklok ha minsken massaal in hûn kocht om er op út te kinnen.
Der wie 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…

Al 30 jaar ben ik in het rijke bezit van honden. Mijn favoriete ras is de groenendaeler een Belgische herder. Inmiddels
heb ik alweer mijn derde groenendaeler nadat de laatste op
15 juli 2019 is overleden. Ik moest haar laten inslapen, dat
heb ik thuis laten doen, al mijn honden zijn thuis begraven,
het was een dieptepunt in mijn leven. Ze is twaalf jaar oud
geworden. De nieuwe hond draagt de naam Astra net als al
mijn vorige honden. Voorheen had ik altijd een teefje, maar
nu is het een reu geworden en het zal waarschijnlijk ook
mijn laatste puppy zijn. Hij is al weer 5 maanden oud en een
echte puber aan het worden. Bij de opvoeding herken je zoveel dingen terug van de vorige honden, dat het al automatisch gaat. Zo moet je in het begin veel dingen afleren, niet
bijten, afblijven, niet op tafel, buiten plassen enzovoort. Als
dit allemaal een beetje op orde is ga je dingen aanleren, zoals aan de riem lopen, volgen, zit, liggen, wacht. Als de basis
regels er eenmaal goed in zitten na een jaar, heb je de rest
van zijn leven er veel plezier van. Want bedenk wel, een
hond neem je wel voor het leven, het beestje gaat zich aan
jou hechten en is altijd trouw, het maakt niet uit wanneer
je thuis komt, hij is altijd blij. Als je van plan bent een hond
te nemen, laat je dan van tevoren goed informeren over wat
er allemaal nodig is en bedenk wel dat er ook hoge kosten
aan kunnen zitten. Als achteraf blijkt dat de hond weg moet
om een of andere reden, doe je jezelf en het dier veel pijn ●
Johannes Jasper.

Informatiemiddag It Stedhûs - interieur en
exterieur

Aron de Jong (student aan de
NHL Stenden) heeft zijn winnende interieur ontwerp getoond.
Met behulp van een materialenbord, uitgewerkte tekeningen en
een heuse film hoe het er straks
uit komt te zien.
Naast deze uitgebreide informatie over het interieur heeft men
ook gelijk inzicht gekregen hoe
de buitenkant er uit komt te
zien. Wybenga Tromp Architecten hebben een prachtig ont-

l

Hûnelju

Takom jier sil ik begjinne oan de ienjierrige masteroplieding ta dosint Frysk oan de universiteit
fan Grins. Ik haw my fertelle litten, dat ik de earste studint yn wol 14 jier bin, dy’t dizze spesifike
oplieding dwaan sil. Hoewol’t ik wol wend rekke bin oan it berinnen fan dit ûngebrûklike paad,
krij ik geregeld fan oaren de fraach: wêrom no dat Frysk?
mei migraasje, diversiteit, sjoernalistyk, ûndernimmen of kommunikaasje. Mei it ekstra thús
wêzen sûnder ofliedingen yn tiden fan koroana, begûn it Frysk
dochs mear te kribeljen, en besleat ik oan de masteroplieding
Multilingualism te begjinnen.
No, in jier letter, bin ik der wis
fan dat dit de bêste kar west
hat. Kieze foar it Frysk betsjutte
net it útsluten fan oare dingen.
Ik haw just ynsjoch krigen yn it
ferskaat fan it Fryske wurkfjild.
Sa mei ik myn ûndersyksûnderfiningen diele mei kollega’s út Ingelân, Spanje, Portugal, Dútslân
en Lúksemboarch, en is myn ûndersyksbegelieder, Joana Duarte,
in Portugeeske akademikus dy’t
harsels it Frysk oanleard hat.
Ik kaam derefter dat de Fryske
wrâld net allinnich bestie út âlde
Fjouwer jier lyn hie ik dat noch
foel it my op dat ik eins nea djip
grize mannen, mar dat der hielnet útlizze kinnen. Ja, it Frysk
oer myn eigen taal en kultuer
tyd mear flotte jonge minsken
wie myn memmetaal, mar in ferneitocht hie. Om’t ik dochs ekhar dwaande hâlde mei it Frysk
húzing nei Grins wie nedich om
stra fakken kieze moast, besleat
by ûndersyksynstitúsjes, yn it
yn te sjen dat it Frysk ek in stikje
ik de ‘Fryske track’ yn de oplieûnderwiis, by de Provinsje of by
fan myn identiteit wie. Ik begûn
ding te folgjen.
de Omrop. Ik kaam derefter dat
oan de stúdzje Minorities & MulGau learde ik it Frysk skriuwen,
der yn it Fryske fakgebiet noch
tilingualism, yn earste ynstânsje
ferdjippe ik my yn de Fryske
sa’n soad te ûntdekken is, sa’n
om’t ik ynteressearre wie yn taal,
skiednis en taalkunde, en begûn
soad ûndersyk noch te dwaan
kultuer, polityk en skiednis.
ik mei it lêzen fan Fryske boeis en sa’n soad ek al op tou setDoe’t de Friezen en it Frysk yn
ken. Hoewol’t ik it allegear nijsgten wurdt. Ik kaam derefter dat
de kontekst fan minderheden en
jirrich fûn, hie ik dochs earne
it Frysk wichtich is foar in soad
meartaligens sa no en dan yn de
it idee dat ik nei myn bachelor
minsken, sa ek foar my. En
kolleezjes behannele waarden,
mar wat oars dwaan moast. Eat
dêrom no dat Frysk ●

Op zaterdag 3 juli is de informatiemiddag van het exterieur en interieur geweest van
It Stedhûs. De NHL Stenden,
stuurgroep en activiteitenleden waren vertegenwoordigd
om tekst en uitleg te geven
aan de geïnteresseerden.
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Fotografen van de
Roaster in nieuwe outfit
Binnenkort zijn onze
fotografen in een nieuw
jasje te bewonderen.

werp gemaakt. Dit ontwerp ligt
nu bij de welstandscommissie.
De geïnteresseerden hebben een
goed beeld gekregen hoe de zalen
en alle faciliteiten in het nieuwe
Stedhûs er straks uit gaan zien.
Er werd gratis koffie en thee geschonken en Scoop Ice cream uit

Grou heeft heerlijk ambachtelijk
gemaakt schepijs verkocht. We
zijn tevreden met de opkomst.
Via social media, facebook, Instagram en onze website staan
de beelden van het interieur en
exterieur. Evenals de foto’s van
deze bijeenkomst ●

Met de Roaster op de achterkant van de jas ook
voor iedereen herkenbaar. Wij bedanken Muta
Sport voor hun ontwerp
en de Stichting Donatie
Dorpsgemeenschappen
Berltsum/Wier voor hun
financiële ondersteuning
●
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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.

Bern mei in ferhaal - Thijs Smit
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Thijs Smits. In het onderstaande verhaal vertelt Thijs
iets over zichzelf. Wij horen iets over zijn hobby’s, school en hoe hij het vindt om in Berltsum te
wonen. Veel leesplezier met zijn verhaal.
Wie ben je en waar woon je?
Ik ben Thijs Smits en ik woon
met mijn ouders en broertje in
Berltsum aan de Kleasterdyk
Wat zijn je hobby’s?
Ik voetbal bij de JO10 we hebben
een leuk team, gelukkig konden
we de laatste wedstrijden nog
spelen, want door corona konden we wel trainen maar geen
wedstrijden spelen.
Ook zit ik op tennisles en de laatste tijd mag competitie ook weer,
dat doe ik samen met mijn vrienden.
Wat is het leukste wat je hebt
meegemaakt?
Naar Italie op vakantie bij de toren van Pisa, want het is heel beroemd en je ziet het soms op tv
en dan zie je het in het echt.
Wat vind je van school?
Wel leuk, omdat ik in een leuke
groep zit en veel vrienden heb en
ook wel leuke leerkrachten heb.
Ik vind rekenen en spelling de
leukste vakken.
Wat wil je later worden?
Aardappelboer, want het is een
beroep waar je buiten moet zijn
en mijn vader werkt ook met
aardappelen.
Wat is het spannendste wat je
hebt meegemaakt?
De eerste keer dat ik in het vlieg-

Mijn naam is Sophia Bonnema en ik ben 38 jaar. Ik ben 26
september 2020 in Berltsum komen wonen. In de Buorren
op nummer 35.
Ik heb 15 jaar in Menaam gewoond en daarvoor in Tzum,
waar ik vandaan kom. De reden dat ik naar Berltsum ben
verhuisd is dat ik een mooi huisje te koop zag staan in de buorren. Wat winkels betreft kun je ook prima uit de voeten.
En het lijkt me hier leuk om te wonen.
Ik heb nog geen favoriete plek in het dorp. Of ik ook een
bijdrage wil leveren aan het verenigings- of sportgebeuren
in het dorp? Op dit moment nog niet.
In het dagelijks leven werk ik in de ouderenzorg als bejaardenverzorgster. Dat doe ik nu 19 jaar, sinds 3 jaar in woonzorg Nij Statelân in Menaam. Ik werk daar in de zorg en op
de groepsopvang ●

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.

tuig ben geweest, want toen was
ik 7 en dan is dat nog best wel
spannend.

Wat vind je mooi aan Berltsum?
De mooie Koepelkerk en de scholen ●

Fenna regelt bezoek van schrijfster aan school
Op 14 juni werden de
kinderen van groep 5 van
De Fûgelsang verblijd met een
bezoek van schrijfster Ilona
de Lange. Ze is bekend van o.a.
het boek: Miljonairskind.
Fenna Zittema wist deze prachtige prijs in de wacht te slepen
door zelf een spannende wereld
te ontwerpen en in te sturen.
Ilona was hiervan onder de indruk en heeft ons zelfs verteld
dat een aantal dingetjes uit het
ontwerp van Fenna terug gaan
komen in haar nieuwste kinderboek! ●

Survivalrun met de klas in Menaam
Op 29 juni jl. gingen we met de klas (groep 6) een survivalrun doen in Menaam. Het duurde eigenlijk 90 minuten maar wij deden het in 60 minuten. Eerst moesten we
de tassen neerleggen bij de stoel waarop de naam van onze school en groep stond. Daarna liepen we naar een tent toe en deden een warming up.
Toen gingen we de tent in en kregen we een filmpje te zien. Toen
het filmpje afgelopen was moesten we 10 seconden wachten en

toen stormden we heel snel naar
buiten. We gingen als allereerst
bootje varen. Er ging al een groep
weg en die waren met 20 kinde-

ren, een andere groep was met 7
en wij waren met 27 kinderen.
We waren weer samen en waren
op de helft. We kregen een flesje

water en een appel. Op het einde
kregen we een bidon en een meloen. We gingen toen nog op de
foto, daarna omkleden en fruit

eten. Het was een hele leuke dag!!
●
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Berltsum geslaagd

COLUMN
Workshops vol plezier
Er moet nog wat geklust worden maar in september is
de nieuwe workshopruimte een feit. Een ruimte waar
complimenten worden gegeven, waar gelachen wordt en
misschien wel eens een traantje vloeit.
In deze ruimte liggen inzichten te wachten op hun eigenaar.
Het is mijn missie om mensen te laten vertrouwen op hun
eigen kunnen en hen stappen te laten zetten die ze vanwege
belemmerende overtuigingen niet durven zetten. Omdat ik
houd van het terugbrengen naar de eenvoud organiseer ik
workshops die op een ongedwongen manier een goed gevoel
geven.
In de workshop worden onbewuste processen en talenten
naar de oppervlakte gebracht, wordt er bewondering geoogst
en word jij je bewust dat wat jij doet, wat jij kan, helemaal
niet zo gewoon is als je zelf denkt.
Ik vind het belangrijk zowel in het coachen alsook met de
workshops dat de deelnemers met een goed gevoel de ruimte
weer verlaten, met opgeheven hoofd en meer zelfvertrouwen
dan toen ze binnenkwamen. De energie mag weer gaan stromen. Of zoals een deelnemer zei: “ik kan niet wachten om
aan de slag te gaan!”
Je hebt een categorie mensen die bij voorbaat al enthousiast
is en alles aangrijpt om te leren en te ervaren. En er is een
groep die over de welbekende drempel moet voordat ze ergens aan begint. Ieder mens is prachtig op zijn of haar eigen
wijze. En dat mag gezien en benoemd worden!
Oordelen en negativiteit worden bij de voordeur losgelaten.
We respecteren en waarderen elkaar en hebben vooral heel
veel plezier. Want zoals ik wel vaker heb benoemd: persoonlijke ontwikkeling kan ook op een luchtige manier. Wat
zwaar is, kan het ook licht gemaakt worden.
Wij gaan nog even door met klussen zodat er vanaf september een prachtige workshopruimte is ingericht om jullie te
ontmoeten. Graag tot dan en een fijne vakantie gewenst.
Wil je meer weten? Stuur gerust een mail: romy. coaching@
gmail.com of bel/app naar: 06 83 211 949 ●

Trotse ouders bedankt voor jullie foto’s. Het kan natuurlijk zijn dat het beeld
met geslaagden niet compleet is. In augustus zijn we er weer, dus stuur gerust
een foto naar roaster.berlikum@gmail.com.

Afvoer

Zijlstra Bouwt
v a n A t o t Z ...

Praktijk voor contextuele en pastorale hulpverlening

verstopt?

BEL 06 53 173 042

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,

Paadsiker

creëren, realiseren en vooral ontzorgen zijn de kernwaarden waar wij voor staan.

Praktijk voor:
contextuele en pastorale hulpverlening.

Spreekt u dit aan? Bel/mail dan eens met Zijlstra Bouw
in Berlikum en vraag naar de mogelijkheden.

Ali Stork
Appelhof 6
9041 GE Berltsum (FRL)

Tichelersdyk 22, 9041 EP Berlikum
Tel: (0518) 46 24 89 info@tendensberlikum.nl

06-22620317
info@paadsiker.nl

Zijlstra Bouw BV
It Koartlân 1, 9041 VB Berlikum
T 0518 - 46 20 63
F 0518 - 46 10 37
E info@zijlstrabouw.nl
Site www.zijlstrabouw.nl

Meer informatie op www.paadsiker.nl

www.robs-tuincentrum.nl

Naast het ontstoppen van afvoeren doen wij ook
aan renovatie van rioleringen, glasbewassing,
houtwerk afnemen en schoorsteenvegen.

Zijlstra Bouw. Altijd in vorm.

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.

Veilingverse aanbiedingen
en voordelig geprijsd
(Let op onze wekelijkse aanbiedingen in de Franeker Crt.)

or
res vo
Het adinrichting
l
totaa uin, kamer
van t nsterbank
en ve

FOAR MOAI TÚNWURK
Glasbewassing
Schoonmaak
Hogedrukreiniging

De Opslach 2
9041 GA Berltsum

Specialistische reiniging

germsgrien
germsgrien.nl

Zonnepanelenreiniging
NEN-keuringen

06-2693 4267

IN DE PLANNING:

Algemene Ledenvergadering:
dinsdag 21-09-2021
Lichtjesavond: zaterdag 30-10-2021
meer info via dleberlikum.nl

professioneel * betaalbaar * dichtbij
DOODGEWOONGOED

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

Ben je het nog niet?
Meld je nu aan als lid of
donateur van onze
vereniging. Kijk op onze
website dleberlikum.nl
voor meer informatie.

Berltsum • 0518-41 92 95

www.siegersmagevelrenovatie.nl
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Berltsum feriening
Nationale Voetbaldag bij SC Berlikum
Op 12 juni jongstleden stond er bij SC Berlikum de Nationale Voetbaldag op het programma. Deze
dag stond in het teken van een feestelijke afsluiting van het voetbalseizoen voor de jeugd onder 7
tot en met de jeugd onder 13 jaar.
In een door het coronavirus geteisterd seizoen werd er zodoende toch nog op een feestelijke
manier afgesloten. Naast de reguliere jeugdteams waren de activiteiten ook voor niet-leden. Daarnaast was er ook een primeur te
aanschouwen bij de vereniging,
het ukkepuk voetbal deed namelijk op deze middag zijn intrede.
Hierbij maakte de jongste jeugd
van tussen de twee en vijf jaar
op een speelse wijze kennis met
voetbal.

Eigenlijk leek het afgelopen seizoen al in oktober ten einde.
Door de opmars van het coronavirus werden alle wedstrijdvormen
in competitieverband stilgelegd.
Echter was dit geen reden om bij
de pakken neer te gaan zitten, en
werd er al snel gekeken naar wat
wel kon. Vanuit dat oogpunt hebben alle teams van de jeugdtak
binnen de vereniging onderling
tegen elkaar in toernooivorm gespeeld op de zaterdag, en konden
daarnaast alle doordeweekse trainingen gewoon doorgang vinden.
Vanuit de KNVB kwam het initiatief van de Nationale Voetbaldag
om het seizoen op een positieve
manier af te sluiten. Bij deze dag
waren landelijk in totaal 500 verenigingen aangesloten. Eén van
deze verenigingen was SC Berlikum.
Op het moment dat het jeugd-

bestuur volop in voorbereiding
was voor de voetbaldag besloot
de KNVB om toch in juni de regiocup door te laten gaan. Dit
betekende dat alle jeugdteams
nog tegen andere verenigingen
uit de regio, in kleine competitievorm, mochten voetballen.
Echter mocht dit de voetbaldag
niet belemmeren, en werd er een
alternatief programma opgezet
voor de middag in plaats van de
ochtend zodat de wedstrijden gewoon doorgang konden vinden.
Uiteindelijk namen zo’n 100 kinderen uit Berltsum en omstreken
deel aan de Nationale Voetbaldag. Er was een heus spellencircuit opgezet met alle deelnemers
verdeeld in teams met de namen
van landen die ook deelnamen
aan het EK. Deze teams gingen

in circuitvorm de onderdelen af,
met tussendoor voor iedereen
een versnapering in de vorm
van patat, limonade en ijs. Uiteindelijk stond er als klap op de
vuurpijl nog de penaltybokaal
op het programma. Deze felbegeerde bokaal was verdeeld over
drie verschillende leeftijdscategorieën. Uiteindelijk wisten Marije Wassenaar (JO7&JO8), Jilmer
Heitmeijer (JO9&JO10) en Jurjen
Posthumus (JO11 t/m JO13) eerste-selectiekeeper Wytze Wassenaar te doen capituleren en wonnen hiermee de penaltybokaal.
Kortom, een geslaagde middag
met veel talent en blije gezichten
op sportcomplex ‘De Koekoek’.
Op naar komend seizoen ●

BLIID BOADSKIP SJONGERS

Bliid Boadskip Sjongers
zijn op zoek naar jou!
Na de zomervakantie gaan wij weer los met onze
wekelijkse repetities! We willen vooruit kijken!
Op maandag 23 augustus zal de start zijn en we zijn op zoek
naar mensen die ons combo komen versterken. We zijn op
zoek naar mensen die affiniteit hebben met de gospelmuziek, enthousiast zijn en het prachtig vinden om samen
muziek te maken! De naam van ons koor zegt waar wij voor
staan en dat willen wij in muziek en zang ook uitdragen!
In het nieuwe seizoen willen we aan de slag met een uitbreiding van ons huidige combo dat bestaat uit een pianist
en een basgitarist.
Als jij gitarist bent en je weet de “juiste snaren “ te raken,
als jij toetsenist bent en je bent in staat om een koor mee te
ondersteunen, als jij drummer bent en je weet de “exacte
slag” te slaan dan zijn wij op zoek naar jou. Daarnaast zoeken wij een technisch persoon die alles zo “stuurt” dat de
sound van ons koor goed en duidelijk overkomt.
Ons koor bestaat op dit moment uit ca. 35 leden en staat
onder leiding van Piet Marinus; onze wekelijkse repetitieavond is de maandagavond. Mocht je plezier in zingen hebben neem dan ook gerust met ons contact op.
Kijk op onze site: bbsberlikum.nl of bel Sybren van Tuinen, 0629.070303.
Je mag ook een mail sturen naar: info@bbsberlikum.nl en
wij nemen contact met je op ●

Muzykferiening OpMaat
Untdek it plesier fan meielkoar muzyk meitsje!

Hein Joostema

Lotte van der Kaaij Fries Kampioen

Heb je altijd al een blaas- of slagwerkinstrument willen leren bespelen? Of lijkt samen muziek maken je geweldig? Dan is dit je
kans!
De fanfares OpMaat Berltsum, Constantia Menaam en Advendo
Deinum Boksum Blessum, organiseren samen Nij Talint Orkest,
een superleuk muziekproject voor volwassenen. Op zaterdag 25
september is de eerste van tien repetities. We willen je graag laten
ervaren hoe fantastisch het is om samen muziek te maken. De
muzikale begeleiding is in handen van Guus Pieksma.
Om mee te kunnen doen hoef je geen muzikale ervaring te hebben of noten te kunnen lezen. De repetities duren twee uur en
die vliegen voorbij! Natuurlijk is er een pauze en belangrijk: het
plezier staat voorop. We sluiten de repetitieperiode af met een daverend concert.
Dochsto mei?
Dan zorgen wij voor een lessenaar en een instrument. Misschien
weet je al welk instrument je zou willen hebben en anders zoek je
ter plekke eentje uit. Verder krijg je een complete lesmap. 300 Nij
Talint Orkest muzikanten gingen je voor en ontdekten een geweldige nieuwe hobby!
Alles wat je moet weten
Startdatum: zaterdag 25 september 2021
Vervolg:
iedere week op de zaterdagmiddag
Tijd:
16.00 – 18.00 uur
Locatie:	gymzaal (oude school), Greatebuorren 6, 9036 MG
Menaam
Kosten:
€ 100,Coronaproof:	tijdens de repetities houden we ons aan de geldende
coronamaatregelen.
Voor aanmelden, vragen en informatie kun je terecht bij:
Marije van Dijk, telefoon 06 2216 3566 of mail naar info@opmaatberltsum.nl

Lotte werd zaterdag 3 juli jl. samen met haar pony Retteketet KS, Fries kampioen in de klasse M/D. Deze
combinatie mag nu Friesland vertegenwoordigen op de Nederlandse kampioenschappen.

Kijk ook eens op https://www.facebook.com/nijtalintorkest/ of
www.nijtalintorkest.nl ●
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CBS DE FÛGELSANG

Wees koppie, koppie draag een helm

Obs Lyts Libben genieten van schoolreisjes
Wat zijn we blij dat we dit schooljaar toch hebben kunnen afsluiten met leuke en spectaculaire
schoolreisjes voor alle kinderen van Lyts Libben in Berlikum.

Hoe word je vaardig in het verkeer? Door veel te oefenen en
te blijven oefenen.
De kinderen van cbs de Fûgelsang in Berlikum weten er inmiddels
alles van. De hele dag stond voor hen in het teken van ‘streetwise’
- verkeersvaardig - worden.
Onder leiding van ANWB-instructeurs Elly, Linda, Rosaly, Ria en
Annelied gingen alle kinderen van groep 1 tot en met groep 8 aan
de slag. De jongsten leerden verkeersgeluiden herkennen, Meisjes
en jongens uit groep 5 en 6 mochten plaatsnemen in een elektrische auto en de oudsten mochten als voorbereiding op de middelbare school met hun fiets op pad op een uitgezet parcours.
Iedere leerling van de Fûgelsang hield aan de dag een diploma
over. De kinderen uit groep 4 wachtte echter een extra verrassing.
Van de Edwin van der Sar foundation kregen zij een hippe, veilige
fietshelm die de kans op hoofd- en hersenletsel fors vermindert.
En koppie, koppie als ze zijn showden ze die maar wat graag ●
Zo gingen op woensdag 7 juli de
groepen 1/2 met het treintje van
Oranje Nationaal vanuit school
naar de speeltuin in Wier. Veel
kinderen gingen voor het eerst
op schoolreisje, dus was het
echt wel heel erg spannend. In
Wier aangekomen konden de
kinderen naar harte lust spelen
op de nieuwe speeltoestellen.
De afgelopen periode hebben
vrijwilligers een hele nieuwe
speeltuin voor de jeugd gerealiseerd. Prachtig! Het was een hele
geslaagde dag, mede dankzij de
hulp van ouders.
Donderdag 8 juli zijn de groepen

3 t/m 8 in een dubbeldekker afgereisd naar Nationaal Park De
Alde Feanen in Earnewoude. Op
deze prachtige locatie was er
voor alle groepen een schoolreissurvival programma waarin de
kinderen op een uitdagende manier het laagveenmoeras hebben
beleefd. Zo gingen de groepen
3 en 4 als bewoners van ‘It Pettebosk’ leren welke dieren er in
De Alde Feanen wonen en welke
spannende avonturen deze dieren meemaken. In het ‘Kamp’
werd iedereen uitgedaagd om een
echte survivalaar
te zijn. Super stoer!
De groepen 5 t/m
8 werden uitgedaagd in een survivalbaan, een uitdagend
parcours
van hangbruggen,
boomstammen,
touwen en een tokkelbaan over het
water. Ook was er
voor hen een otterpuzzeltocht waarin
de kinderen spelenderwijs konden
ervaren welke obstakels de otter allemaal tegenkomt
op zijn jacht naar
vis. Hierin waren
ook verschillende
survivalelementen

opgenomen zoals een otterparcours, buik glijden en nog veel
meer. Alle kinderen ontdekten
met schepnetjes in de onderwaterwereld welke waterdiertjes
allemaal onder water leven in
een laagveenmoeras. Wat een
leerzaam en sportief schoolreisje
in een prachtige omgeving. Als
echte survivalaars kwamen de
kinderen weer aan in Berltsum.
En na deze geweldige schoolreisjes gaan we nu genieten van een
heerlijke zomervakantie! ●

De truck van Nochris
bij jou voor de deur!
OPHAALAFSPRAAK MAKEN?
BEL 06 - 55 70 08 19

Ga je opruimen en wil je spullen kwijt? Ga je verhuizen en zit je met een overschot? Je
Ga je opruimen en wil je spullen kwijt? Verhuizen en zit je met een overwoning
maken
vanmaak
je ouders
bezemschoon opleveren?
schot?verkoopklaar
Nochris lost dit
voor jeof
op!de
Eenwoning
telefoontje,
een afspraak
en delost
truck
Nochris
bij u langs
deAspullen
op te halen.
GraNochris
ditvan
voor
je op!rijd
Ontzorgd
jeom
van
tot Z. Maak
een afspraak
en de truck van
tis en voor niets, zo simpel is het! Natuurlijk bent u ook welkom om
Nochris2.0
rijdt
bij
je
langs.
Natuurlijk
ben
je
ook
welkom
om
spullen
zelf
langs
te brengen.
spullen zelf langs te brengen.

Bel of
langs voor het
vanterecht
een afspraak!
Je kom
kunt tegenwoordig
ookmaken
bij Nochris
voor woningontruiming, het

Van Harenstraat 82 - 84
St. Annaparochie
t: 06 - 557 00 819
info@nochris.nl

IEPEN:
woandsei - sneon
10 - 17.00 oere

Berltsum kultuer
Dag en nacht verschil in
de Lautatún in Wier
U bent er vast weleens geweest en anders zeker een keer langs gereden, de Lautatún in Wier. De
tuin ligt schuin tegenover de theeschenkerij aan de Gernierswei. Alweer 5 jaar geleden is een start
gemaakt met de aanleg van de Lautatún. Sindsdien hebben de vrijwilligers van de Stichting ‘Freonen fan Terp en Tsjerke Wier’ zeker niet stilgezeten.

Vleermuistoren
Rondom de plek waar in 1748
de Lautastate tijdens een pachtersopstand is afgebrand, is de
grachten- en tuinstructuur deels
in ere hersteld. Op de gravure
bij de toegang van de Lautatún is
te zien hoe de Lautastate er destijds in volle glorie uitzag. Er is
een fraai aangelegd schelpenpad
met zitbankjes met een mooi uitzicht. Via het schelpenpad komt
u langs een fraaie bomensingel
en de ‘Stjerrebult’. De ‘Stjerrebult’ is aangelegd voor de laatste fase van de realisatie van de
Nachttún of de Stjerretún zoals
de Lautatún ook wel wordt genoemd.

Tijdens de ‘Nacht van de nacht’
in 2017 werd de toegangspoort
geopend die tevens dienstdoet
als vleermuizentoren. Ook staat
er een tableau waarop informatie staat over 5 nachtdieren. Op
dit moment wordt gewerkt aan
een pilotproject dat onderdeel is
van het project ‘Wad een nachtleven’. Het pilotproject ‘Navigeer
in de Nacht met een Sterrentafel’
in de Lauta Nachttún in Wier
is het eerste project op een bestaande nachtbelevingslocatie,
waar de nachtnatuur wordt versterkt en de beleving van het
donker wordt verrijkt met een
zogenaamde Sterrentafel. De

Sterrentafel toont de sterrenhemel van het moment en kan
tijdens excursies ingezet worden
om te leren navigeren op de sterren, zoals vroeger de zeelui en de
trekvogels nu nog altijd doen.
De Stichting is bezig met fondsenwerving en de eerste toezeggingen zijn inmiddels gedaan.
Studenten van het Nordwin College hebben al een start gemaakt
met het ontwerp en oriëntatie
op nachtplanten en nachtdieren.
Ook zullen zij ondersteunen bij
de aanleg. De 'Freonen Terp en
Tsjerke Wier’ hebben er in ieder
geval zin in ●
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AGENDA
30 juli
27 augustus
12 t/m 30 juli

18.00 uur
18.00 uur

Oud Papier
Oud Papier
Vakantie Huisartsenprakijk Comello

CORIENS ITEN
Brownies mei
in bysûnder
yngrediïnt!
Neist dat ik as dosint op't mbo
wurkje, meitsje ik ek regelmjittich
gerjochten foar merken. Ik betink
en meitsje gerjochten en set se sa
moai en lekker mooglik op'e foto.
Dizze kear makke ik foto's foar in sausmerk dy't ek mayonêze ferkeapet. No ferwachte je der patat of in frikandel by,
mar ik kaam doe in trend yn Amearika tsjin, wêr't mayonêze
ek yn swiete bakresepten brûkt wurdt. Jo kinne it dus wol
riede, yn dizze brownies sit mayonêze. De mayonêze ferfangt de rjemmebûter en soarget foar ekstra smeuïghyd, en
de smaak fan sûkelarje wurdt ek noch ris yntinser. Oergriselik lekker binne dizze brownies wurden en dêrom diel ik se
graach mei jimme!
Wat soe ik it dochs leuk fine at jo dizze brownies ek meitsje
en dan in foto stjoere nei my: coriensiten@outlook.com.
Of in berjochtsje nei myn instagramaccount stjoere kin ek:
coriensiten.
Ik soe sizze: besykje dit resept ris, want it sil jo ferrasse!

Sterrentafel

Berltsum yn bedriuw

Rabobank keert
43.750 euro uit
Het MFC verduurzamen in
Hallum. Een street art project
in Harlingen. Zomaar enkele
voorbeelden van de aanvragen
die Rabobank ontving voor
het Rabobank Coöperatiefonds. Voor de 1e ronde van
2021 beoordeelde de commissie Coöperatiefonds 13 aanvragen positief.
Regio Waadhoeke
Franeker Tennisclub: renovatie en
herinrichting tennispark, 4.500
euro. Kaatsvereniging Klaas Mug
V.V.V. (Ried): een nieuw sport- en
recreatiegebouw met faciliteiten
voor kaatsvereniging en recreanten, 5.000 euro. Stichting d'Ald
Skoalle (Dronryp): vervangen van
het dak, buitenschilderwerk en
aanbrengen van zonnepanelen,
2.000 euro. Stichting MFC St. Jabik: realiseren en inrichten van
een foyer – gezellige huiskamer
- 1.750 euro.

Ingrediënten Brownies met crispy witte chocola:
130 gram pure chocola
3 eieren
120 gram mayonaise
30 gram cacao, gezeefd
40 gram zelfrijzendbakmeel, gezeefd
80 gram witte chocola crispy
220 gram suiker
1 tl vanillepasta
Zo maak je het:
Zet de oven op 160 graden
Smelt de pure chocola au bain-marie, in een glazen kom
boven een pan kokend water. (of even kort in de magnetron)
Mix de eieren met de suiker en vanillepasta en cacao.
Voeg de gesmolten pure chocola toe, de mayonaise, de
gezeefde bloem en het zelfrijzend bakmeel toe. Mix met een
keukenmixer tot een glad geheel.
Voeg in stukjes gesneden witte chocola toe. En meng alles
nog eens met een lepel.
Giet het beslag in een ovenschaal, bekleed met bakpapier.
Bak in 20 tot 30 minuten in het midden van de oven gaar van
boven en nog smeuïg aan de binnenkant ● Lekker ite!

Samar in Momint...

Jaarlijks wordt het fonds gevuld
met een deel van de winst met
het doel een bijdrage te leveren
aan maatschappelijke en culturele initiatieven die de regio
mooier maken.
Voor de volgende ronde kunnen
tot 1 oktober projecten worden
ingestuurd ●

Verantwoordelijkheidsgevoel!? Één grote brievenbus, snel
klaar en snel verdiend.

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

It Achtepaed 7

Op ons kunt u rekenen

9041 EE BERLTSUM

Bitgumerdyk 30b

06 2036 5470

9041CE Berltsum

hisse@brouwergevelrenovatie.nl

info@born-graaf.nl
www.born-graaf.nl

Bitgumerdyk 30b

T 0518-461800
info@born-graaf.nl

9041CE Berltsum

www.born-graaf.nl
T 0518-461800

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
alvast in via www.wonennwf.nl/inschrijven

Betaalbare woningen in een fijne leefomgeving

1500 m2
er!
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CONNECTING THE DOTS

Tichelersdyk 28b Berlikum

Sparringpartner
Bedrijfsadviseur
Subsidies en fondsenwerving

■ MATRASSEN, LATTENBODEMS, DEKBEDDEN,
KUSSENS, BEDLINNEN
■ DAMES- EN HERENKLEDING

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

■ WERKSCHOENEN, KLOMPEN, DAMESSCHOENEN
■ GEREEDSCHAPPEN
■ AUTO ONDERHOUDSPRODUCTEN,
AUTO/AANHANGWAGEN ONDERDELEN
■ SPEELGOED

Colofon
Op'e Roaster

■ HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN
■ BREI- EN HAAKGAREN, HANDWERK ARTIKELEN
■ LEVENSMIDDELEN
■ VERF EN SCHILDER ARTIKELEN
■ HOME DECORATIE
■ HONDENVOER

keren
r
a
p
s
i
t
En gra
eur!
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voo

Kijk voor meer informatie op www.berlikum.com
of op onze facebookpagina

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

Adverteren
Aanlevering: Advertenties kunt u digitaal aanleveren per
email. Graag als JPG-, EPS-, TIFF- of PDF-bestand.
Kopij
- 	Kopij (max. 350 woorden) kan worden aangeleverd in een Microsoft Word file en gemaild naar:
krant@berlikum.com
- 	Foto’s die geplaatst moeten worden als apart bestand aanleveren.
	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 resolutie 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 6 september 2021
aangeleverd te worden per email: advertentie@berlikum.
com.
• Kopij dient uiterlijk maandag 6 september 2021 op de
redactie aanwezig te zijn via krant@berlikum.com
Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster:
woensdag 15 september 2021

