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Berltsumer om utens
Carolien Fagerberg: “Een mooie tijd in Zweden maar we komen toch ook altijd graag terug in
Nederland.” Ze groeide op in Berltsum en hielp, toen ze jonger was, haar vader regelmatig in de
kraam. Ik maak kennis met Carolien, dochter van zoals ik hem ken, de suikerspin man. Zelf had
ik niet de link gelegd maar toen Carolien het me vertelde zag ik de gelijkenissen. De wereld is
toch soms ook weer zo klein.
Carolien woont al ruim dertien
jaar in Zweden. Destijds besloot
ze te emigreren voor de liefde.
Ze werd verliefd op een Zweedse
man en besloot er achteraan te
gaan. Geheel onvoorbereid en
misschien een beetje naïef pakte
ze haar spullen en vertrok ze.
De relatie liep na vijf jaar op de
klippen maar Carolien besloot
te blijven en zocht onderdak bij
vrienden. Met één van die vrienden bleek er een goede match te
zijn en uiteindelijk trouwde ze in
2016 met Dennis. Samen wonen
ze vrij zuidelijk in Zweden op
zo’n tien uur rijden vanaf Nederland.
De tussenperiode was niet gemakkelijk en Carolien had het
gevoel dat ze er toch een beetje
alleen voor stond. Ze dwong zichzelf erop uit te gaan en besloot
een hond aan te schaffen. Tot op
de dag van vandaag, naast haar
man, haar steun en toeverlaat.
“Zweden biedt veel kansen, heeft
een mooie en rijke natuur, maar
ik kwam er ook achter dat het
niet altijd even gemakkelijk is
hier. Diploma’s die ik in Nederland behaald heb, worden hier in
Zweden niet altijd goed gekeurd.
Werk vinden is soms lastig.”
Het zit en zat dus lang niet altijd
mee. Op haar 21e verliet ze Ne-

derland en liet alles achter. Als
ze vandaag de dag weer die keuze zou maken, zou ze het zeker
anders doen. Carolien zou vooral
beter voorbereid op pad zijn gegaan. Het idee van ‘ik zie wel’
heeft haar ver gebracht maar
ook veel energie gekost. Bij de
pakken neer zitten, nee dat heeft
ze nooit gedaan.
In Nederland studeerde ze destijds voor apothekersassistente
en deze opleiding heeft ze afgerond. Helaas werd dat diploma
in Zweden niet goed gekeurd
waarop ze besloot de opleiding
tot automonteur te gaan doen.
In Zweden heeft ze de opleiding
afgerond en is ze aan het werk
gegaan. Het bleek fysiek zwaar
werk te zijn en dat wil Carolien
niet. Momenteel is ze dan ook
bezig met een thuiscursus voor

assistente dierenarts. Ze zit in
rustig vaarwater en lijkt haar
draai gevonden te hebben, toch
mist ze regelmatig haar familie. “In verband met Corona zit
even een weekje heen en weer
er voorlopig niet in. De meeste
van onze vrienden en familie wonen in Nederland en we missen
nu toch wel de gezelligheid van
een spelletjesavond. Uiteindelijk zouden we graag emigreren
naar Nederland.” Maar dit keer
niet van de één op andere dag,
maar goed voorbereid. Ze willen
de reis en emigratie goed, rustig
en doordacht plannen en vooral niet te veel afhankelijk zijn
van anderen. Noord-Nederland
spreekt hen het meeste aan. Op
dit moment zijn ze zich dan ook
aan het oriënteren en voorbereiden. Wanneer ze daadwerkelijk
deze kant op komen is nog onduidelijk.
Wat me wel duidelijk is, is dat
Carolien een ontzettende doorzetter is die niet bij de pakken
neer gaat zitten. Ze gaf niet op
ondanks de moeilijke perioden
en dat vind ik bijzonder knap als
je vrijwel helemaal alleen bent
en je ook zo voelt. Ze heeft haar
leven goed op de rit en samen
met echtgenoot Dennis kan ze
volgens mij de hele wereld aan!l
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Hûnelju
In (nije) rubriek 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’
nog ut 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 der
hûnen yn foar die der foar de coronatiid ek wienen. Se realisearje har
net de gekke tiid wêr wy yn libje…

No goeie! Ik bin Bobbie. In echt Berltsumer hûntsje. No ja…
sa fiel ik my. Want feitliks kom ik út Grins. Der haw myn
baaskes Cornelis en Jildou my 3 jier lien ophelle. Ik bin in
eigenwiis hûntsje mei in eigen wil. Ik lústerje wol, mar allinich at ik derfoar wat lekkers krij. Ik hâld der fan om myn
baaskes út te dagen. Sa drave se faak efter my oan omdat ik
it baltsje graach foar mysels hâld. Sa bliuwe sy ek wat yn beweging sjoch. Myn ras is Shih Tzu, it sil dêrom wol yn myn
DNA sitte dat ik in bytsje eigenwiis bin. Ik keutelje graach
troch Berltsum hinne, lekker drave en snuffelje. Mar sadra it
reint, wol ik it leafst wer omkere nei hûs. Ik spring namelijk
ek altyd oer de wetterplassen om’t ik dan net wiet wurd.
Oare hûntsjes fyn ik wol interessant, mar at ik kieze moast,
boartsje ik toch leaver mei minsken. Ik wachtsje altyd mei
smart tot myn baaskes wer thúskomme út it wurk, want dat
betsjut faak dat ik wer wat lekkers krij….
Bobbie en Jildou
Oare moanne wurdt de hûneriem trochjun oan Anke van Dijk mei
har hûnen Senna en Sascha l

Geen plannen voor de Pinkster? Dan hebben wij iets leuks voor
jullie. Borrel- en muzieknotenquizteam heeft de afgelopen
weken weer een variërende muziekquiz in elkaar gedraaid.
Doen jullie weer mee aan de pinkstereditie?
Ook ditmaal nog een keer online maar zeker zo gezellig. Alles komt
aan bod, de jaren 70 tot de muziek van nu, intro's, gitaar, puzzel en
wellicht komen er weer een aantal artiesten 'út eigen doarp' in de
quiz voor. Kortom genoeg leuks. Trommel een team op en dan we
hopen dat jullie allemaal weer meedoen op zaterdag 22 mei. Om
20:00 uur start de quiz en kun je ons vinden om www.twitch.tv/borrelenmuzieknotenquiz l
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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: Alex Kalma
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Alex Kalma. In het onderstaande verhaal vertelt Alex
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?
Hoi, ik ben Alex Kalma en ik
woon aan de Nijebuorren in
Berltsum. Daar woon ik samen
met mijn vader Alwin, moeder
Aletta en zusje Laurine. En we
hebben een hele leuke kat, die
heet Messi. Ik zit in groep 6 van
de Fugelsang.
Wat zijn je hobby’s?
Ik vind voetbal leuk. Het liefst ga
ik elke dag voetballen. En ik zit
ook op tennisles. Beide sporten
vind ik leuk omdat mijn vrienden het ook doen. En verder
vind ik het gewoon leuk om met
vrienden buiten te spelen.
Wat is het leukste wat je hebt
meegemaakt?
Op wintersportvakantie met de
familie. Helaas ging het dit jaar
niet door vanwege de corona, dat
vond ik erg jammer.

Mijn naam is Ria Moltmaker en ben 60 jaar. Ik woon sinds
12 augustus 2020 in Berltsum op de Buorren nummer 4,
het huis met de klok. Ik vind het een gezellig oud straatje
dat nog nostalgie uitstraalt waar ik veel van hou.
Zelf kom ik uit Nieuwe Niedorp (vlakbij Schagen). De reden
dat ik deze kant op ben verhuisd is, omdat mijn man geen
trappen meer kon lopen en wij een woning met slaapkamer en badkamer beneden zochten. Wij hebben zelf geen
kinderen en maakte het ons niet uit welke kant wij op zouden gaan. Wel trok het dorpsleven ons erg aan.
Helaas is het noodlot toegeslagen en ben ik op 12 augustus
hier gekomen en is mijn man 14 augustus overleden en
heeft hier niet kunnen wonen. Ik ben hier omarmt door de
buren en voelde mijn daardoor snel thuis. Ik woon naast de
bakker en doe er nu de etalage wat ik erg leuk vind. Wandel met een paar vrouwen en scrabble met een buurvrouw.
Verder heb ik Gerrit, mijn dwergkees, en we wandelen samen heel wat af en houden elkaar gezelschap.

Ook vind ik op zomervakantie
gaan leuk, de laatste keer zaten
we vlakbij het strand in Frankrijk en hebben we van alles over
de tweede wereldoorlog gezien.
Dat vond ik ook interessant.

Wat vind je van school?
Naar school gaan vind ik wel
leuk, het leukste vind ik de gymles. We hebben leuke juffen en
op woensdag een extra meester.
Juf Lisanne kan mooi zingen en
gitaarspelen, dat is echt leuk in
de klas.
Wat wil je later worden?
Het liefste wil ik profvoetballer
worden. Maar als dat niet lukt,
weet ik het nog niet.

Wat is het spannendste wat je
hebt meegemaakt?
Van een hoge berg af skiën. Maar
dan is er altijd of een skileraar of
mijn vader in de buurt, dus dan
komt het altijd wel goed.
Wat vind je mooi aan Berltsum?
Dat het een leuk dorp is waar je
overal kunt spelen, zoals op het
voetbalveld, speeltuin en het
park. En mijn vrienden en familie wonen dichtbij, dat is ook
leuk in dit dorp l

Samar in Momint...

Helaas kan door de corona nog niet veel, maar gelukkig
houd ik van creatief bezig zijn en vermaak ik mij prima.
Ondanks de moeilijke periode waar ik mij nu in bevind is
het nog zoeken naar de goede balans. Mijn huis is bijna
klaar en ik voel mij erin thuis en hoop hier nog lang te
kunnen wonen l
Groetjes Ria en Gerrit

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.

Een prachtige mistige ochtend bij de Wierstersyl, de sluis van Wier. Foto gemaakt door Anke van der Schaaf l

Afvoer

verstopt?

BEL 06 53 173 042

Paadsiker

Praktijk voor contextuele hulpverlening

It Achtepaed 7

Ali Stork

9041 EE BERLTSUM
06 2036 5470
hisse@brouwergevelrenovatie.nl

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

Appelhof 6
9041 GE Berltsum (FRL)
06 - 22620317
info@paadsiker.nl

WWW.PAADSIKER.NL
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Berltsum yn bedriuw

COLUMN

Samenwerking Multiservice van der Graaf en
Kringloopwinkel Nochris 2.0

Welk cijfer geef jij jezelf?

Samen staan we sterker dachten de heren van Multiservice Van der Graaf en Kringloopwinkel
Nochris2.0. Beide mannen liepen al een tijdje met het idee rond om de activiteiten van hun bedrijf
uit te breiden. Een idee dat eigenlijk ontstond vanuit de vraag van u, dé klant.
Woningontruiming, het bezemschoon opleveren van de ouderlijke woning, het verkoopklaar
maken van je eigen woning.
Voor beide een verlengstuk van
hun bestaande diensten. Bij
Rene van Multiservice Van der
Graaf lag de focus tot voor kort
met name op schoonmaak en
Pieter zijn taak binnen de kringloopwinkel is vooral die van
het ophalen van spullen. Pieter:
”Guod wurd graach brûkt, troch
ús winkel gunne wy dat guod
dat twadde libben. Goed foar it
miljeu en je dogge der oaren ek
in plesier mei. Dûbel goed gefoel

dus”. Rene: “Doe't ik fan Pieter
hearde dat hy allinne in appartemint leechhelle hie en hy it eins
ek noch biezemskjin opleverje
moast tocht ik jonge hie my efkes belle. Je moatte net alles net
allinne dwaan wolle”. Waarbij
de één dus handen te kort kwam
om de klus te klaren, ontbrak
het de ander aan opslagruimte
om de spullen te bewaren.
De heren raakten in gesprek,
deelden hun ideeën en het zaadje voor de samenwerking was
gepland. “Witte wer je krêft leit
en wêr at de oar syn krêft leit. In-

oar wat gunne,” vult Pieter aan.
“Delen is vermeningvuldigen”.
Zo gezegd, zo gedaan. Het zaadje
groeide en de samenwerking is
inmiddels een feit. Nochris 2.0
en Multiservice Van der Graaf
vormen samen een ijzersterk duo
dat u volledig kan ontzorgen. Of
het nou gaat om het ontruimen
van een woning na verhuizing
of overlijden, het bezemschoon
opleveren of verkoopklaar inrichten van uw woning. Rene en
Pieter staan voor u klaar. Neem
gerust contact met ons op: Rene
06 - 57 70 36 90 / Pieter 06 - 16
09 62 96 l

“Er zal wel veel werk voor je zijn momenteel met corona,
met al die depressies en zo”, is een opmerking die ik regelmatig te horen krijg. Blijkbaar is er nog veel onbekendheid
over wat coaching inhoudt. Daarom in deze column: tijd
voor wat uitleg! Met een depressie ga je naar een psycholoog of psychiater, professionals die je van een “onvoldoende naar een voldoende” begeleiden.
Een coach helpt je van een 6 naar een 9. Oftewel: Je hebt je
leven aardig op de rit maar wilt af van bepaalde onzekerheden, of je hebt last van je perfectionisme en bent op zoek
naar een betere balans tussen werk en privé. Zogenoemde
“issues” waar we allemaal weleens mee te maken hebben.
Je loopt er soms al jaren mee rond en opeens weet je het:
nu is het klaar, nu wil ik er mee aan de slag. Dan kun je bij
een coach terecht, iemand die je een spiegel voorhoudt op
een open, speelse, soms een beetje confronterende wijze
en altijd met de nodige humor. Tenminste, dat is míjn manier van coachen.
Er wordt heel wat afgelachen in mijn coachkamer, en
soms komen er tranen. Het mag er allemaal zijn. Alles is
goed. Want als je aan jezelf werkt, kunnen er emoties vrijkomen. Emoties zijn hele nuttige informatieverstrekkers.
Een goede coach zal op een constructieve en respectvolle
manier die informatie omzetten naar bruikbare inzichten
voor de cliënt. Bewustwording is waar het in coachsessies
om draait. Ervaren dat er meerdere manieren zijn om met
dingen om te gaan.
Wat ik belangrijk vind is dat de cliënt met een goed gevoel
de praktijk verlaat, met een schat aan inzichten waarvan
een aantal direct praktisch toepasbaar zijn. En een dosis
positieve energie, daar gaan we voor! Hoe vind je een coach
die bij je past? Via Google kun je bijvoorbeeld zoeken op
“coach persoonlijke ontwikkeling” en websites van diverse
coaches gaan bekijken. Spreekt de persoon je aan? (Tip:
volg je gevoel) plan dan eens een kennismakingsgesprek (is
meestal gratis) en ontdek of coaching iets voor je is. Er is
altijd een stap te zetten! l

Roeltap vloeren
Team Eijzenga loopt
voor Kika! Doe je mee?

Doe it pand frijkaam op de Bitgumerdyk wie dit de kâns foar
Sybe Jan Poelstra om syn bedriuw troch te setten yn Berltsum.
Mei syn gesin wennen se yn Blije
en it bedriuw stie yn Winsum.
Dat dit pand te keap kaam wie
foar Sybe Jan en syn freondin
Anna Karina de oanset om troch
te pakken en werom te gean nei
Berltsum. Wer hy ek hikke en
tein is.
Yn 2009 is hy begûn mei dit
wurk. Earst tegearre mei syn heit
en sûnt 4 jier is syn heit út it bedriuw. Sybe Jan is der mar drok
mei. Neist it gesin, mei it twadde
bernstje op komst en de ferbou

fan harren hus oan de Hôfsleane,
hâldt it him 6 dagen yn de wike
yn’t spier. Mar it resultaat mei
der wêze. In moaie showroom
fan 350 m2 welke oersichtlik
yndielt is mei ferskate produkten, sa as PVC, flierbedekking,
vinyl, laminaat en marmoleum.
It measte wurdt der wurke mei
PVC.
Op it stuit wurdt de ‘finishing
touch’ jûn oan de showroom.
Der komt noch in extra kofjehoeke, de reklame komt noch

Op zaterdag 10 juli gaat Team Eijzenga wandelen en hardlopen om geld in te zamelen voor KIKA. Het wordt een marathonloop die gaat duren van 5.00 uur ’s ochtends tot 22.00
uur ’s avonds, dus 17 uren in totaal.

op de gevel en der komme binnen noch grutte foto’s oan 'e muorre ter ynspiraazje. De webside
is makke en wurdt ûnderhâlden
troch syn freondin. ‘De priizen
stean bewust op de side sadat de
klant wit wer dy oan ta is.’
Kwaliteit en duurzaamheid is
wêr’t Roeltap foar stiet. Der
wurdt hielendal sjoen nei de
winsken fan de klant om tegearre oant in moai en tefreden resultaat te kommen.
Mear ynformaasje oer Roeltap
Vloeren is te finen op www.roeltap.nl l

Het is de bedoeling dat ieder uur een afstand van 5 kilometer
moet worden afgelegd, dit betekent in 17 uren tijd dus een dubbele marathonafstand van 85 kilometer! Er hebben zich nu al een
aantal ultra langeafstandlopers opgegeven die gaan proberen deze
afstand solo af te leggen.
Maar als 85 kilometer je te veel is om alleen te wandelen of hard
te lopen dan mag je je natuurlijk ook in tweetallen of per team
opgeven. Het is de bedoeling dat je, individueel of per team, probeert om zoveel mogelijk sponsoren en dus geld in te zamelen
voor KIKA. Dus iedereen die niet mee wil of kan lopen kan geld
doneren aan een individu of team.
Er is een parcours van 5 kilometer uitgezet door het hele dorp,
wat in totaal dus 17 keer moet worden gelopen. Ook zijn er de
komende weken in onze praktijk weer de prachtige KIKA-beren
te koop. De kosten voor de KIKA-beer is € 8.95, wilt u een donatie
geven voor ons KIKA-project dan kan dat op naam van TEAM EIJZENGA, rek.nr. NL 83 ABNA 0883 5092 10. Dank voor u bijdrage.
Wil je meer informatie of meedoen aan dit prachtige evenement
dan kun je je opgeven via info@teameijzenga.nl of contact opnemen met Ellen Eijzenga (0518-461638).
We gaan er op zaterdag 10 juli een fantastisch evenement van maken l

CONNECTING THE DOTS

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

Sparringpartner
Bedrijfsadviseur
Subsidies en fondsenwerving

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

www.robs-tuincentrum.nl

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

Betaalbare woningen in een fijne leefomgeving

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

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.

GRAT

✔ Gratis parkeren

✔ Grote voorraden

Vitalbix NutriM

✔ Breed assortiment
®

FOAR MOAI TÚNWURK

✔ Deskundig

Agra Totaal
Dierenspeciaalzaak
Bûterhoeke 62, 9041 AD Berltsum
De Opslach 2
9041 GA Berltsum

bij aan
✔ Persoonlijk advies2 zakke
✔ Specialist
✔ Op maat

germsgrien
germsgrien.nl

06-2693 4267

* Geldig zolang de voorraad strekt
maximaal 2 emmers per klant

Agra Totaa

Bûterhoek
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Berltsum feriening
Muzykferiening 'OpMaat'
zet jubilarissen in het zonnetje
Afgelopen maand zijn Evert van Schepen en Tineke Rienks in het zonnetje gezet door
Muzykferiening ‘OpMaat’ Berltsum voor hun jarenlange lidmaatschap.

Paniek in de tent!
De gymleden, het bestuur en de leiding van Gymnastiekvereniging Berlikum verlangen enorm naar trainen op de
turntoestellen. Daarom hebben we op zondag 2 april in de
turntent in Leeuwarden een training gehad. Hier waren
toestellen als een brug, balk, trampoline en een pegasus
aanwezig. Zowel leden als leiding hebben enorm genoten van
de training. Zeker voor herhaling vatbaar!
Het idee om weer op toestellen te kunnen trainen, lokte ons
enorm en zorgde ervoor dat wij onze stoute schoenen aantrokken
om onze eigen turntent te realiseren. Contact leggen en afspraken maken met de gemeente, het zoeken naar een locatie en het
regelen van een tent veranderde van een droom in werkelijkheid.
Zo stond binnen enkele dagen een klein, maar fijn turntentje in
Berltsum. Speciale dank gaat uit naar Bouwbedrijf Bijland voor het
aanbieden van een locatie en we wij willen Kaatsvereniging Berlikum hartelijk danken voor het mogen gebruiken van hun tent.
Op 21 april hebben we de eerste lessen in ons turntentje gehad.
Ook de week erna hebben we genoten van de geur van valmatjes
en het geluid van een verende plank. Helaas mochten we enkel
deze dagen genieten van onze tent. Op de stormachtige dag van
dinsdag 4 mei waren we genoodzaakt om de tent af te breken. De
tent heeft jammer genoeg schade opgelopen en kan het materiaal
niet meer voldoende beschermen, waardoor het onmogelijk is om
de turntent opnieuw op te bouwen. Dit betekent dat de aankomende lessen weer zal plaatsvinden op het schoolplein van de basisschool en dat we minder gebruik kunnen maken van materiaal
uit de zaal. We hopen dat we snel de trainingen mogen hervatten
in de gymzaal, zodat de gymleden weer op de toestellen kunnen
trainen. Gelukkig gaat het de dames van onze conditiegroep beter
af. Onder leiding van Anita lukt het de dames om het buitensporten goed op te pakken. Voor zowel de gymleden als de dames van
de conditiegroep zijn we afhankelijk van de weersomstandigheden. Mocht het weer roet in het eten gooien, dan worden de leden
hier tijdig van op de hoogte gebracht l

Normaal gesproken worden jubilarissen tijdens een speciaal concert in de spotlight gezet, maar
dat is helaas niet mogelijk in
deze tijd.
Desalniettemin wil Muzykferiening ‘OpMaat’ niet voorbij gaan
aan deze speciale jubilarissen
en ze verrassen met een huisbezoek.

70 jaar lid! Reden voor een felicitatie! Nagenoeg hun hele leven
zijn ze al verbonden aan de muziek in Berltsum. Eerst bij Klimop en sinds de fusie in 2013 bij
‘OpMaat’, zonder er ook maar 1
jaar tussenuit te zijn geweest.
Meer dan genoeg reden om hier
bij stil te staan en de welverdiende felicitatie over te brengen.

Tineke en Evert zijn namelijk
respectievelijk meer dan 50 en

Beide hebben uit handen van
voorzitter Jaap Akkerman een

speciale oorkonde en prachtige
insigne gekregen voor deze unieke prestatie.
Uiteraard hopen we dat zowel Tineke als Evert nog lang aan Muzykferiening ‘OpMaat’ verbonden mogen blijven en zal er op
het eerst volgende jubilarissenconcert nogmaals publiekelijk
aandacht aan worden besteedt,
samen met alle andere jubilarissen van dat moment l

Tennisvereniging 'de Vierslag'
Deze zomer hebben we een leuke aanbieding voor jou! Je
kunt 4 maanden onbeperkt tennissen voor € 35,- op onze
tennisbanen aan de Kwekerijleane in Berltsum.
Het abonnement geldt van juni tot en met september.

Speeltuin 'It Kattenest' in Wier doet momenteel een beetje leeg aan, maar deze week wordt gestart met de plaatsing van
de nieuwe speeltoestellen. Naar verwachting kan er medio juni weer naar hartelust worden gespeeld!

Wil jij graag een keer kennismaken met de tennissport en met
onze tennisvereniging, dan is dit een geschikt moment! En vraag
ook gerust familie of vrienden of ze zin hebben . Je kunt je aanmelden voor deze aanbieding via tvdevierslag@gmail.com. Dan
worden ook de coronarichtlijnen die gelden op het tennispark aan
je uitgelegd. Wil je meer informatie, dan kun je ook mailen of bellen met Aletta Kalma op 06-17108857.
Voor meer informatie over onze tennisvereniging, kun je terecht
op onze website www.tvdevierslag.nl l Bestuur TV de Vierslag
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Meertaligheid, landenproject
op De Fûgelsang
Een aantal jaren geleden heeft de school de keuze gemaakt
om een 3TS school te worden. Dit is een treitalige skoalle
waar het Fries, Engels en Nederlands een duidelijke plaats
binnen het onderwijsconcept krijgen.

De Beleeftuinen van Joostema zijn open!
Het is volop voorjaar en de Beleeftuinen van Joostema zijn weer opengesteld, uitsluitend op afspraak, met tuinbegeleiding en maximaal twee personen per keer i.v.m. de regels van het RIVM.
Lekker rustig dus en als u niet van een massaal gebeuren houdt in een drukke omgeving, dan zijn
de Beleeftuinen van Joostema een prima alternatief.

Op maandag is het Fryske dei, op dinsdag English day en op woensdag t/m vrijdag wordt Nederlands gesproken. Dit laatste is nog
weleens moeilijk, speciaal voor de leerlingen die thuis alleen Fries
praten. Deze variatie binnen het taalgebruik is o.a. erg belangrijk voor de vorming van het taalbesef en de ontwikkeling van de
woordenschat. Op deze dagen worden door de hele school Fries,
Engels en Nederlands gesproken. Ook is er op de Friese en Engelse
dag aandacht voor de cultuur. Zo heeft de school o.a. een goede
samenwerking met Trésoar, waarbij vrijwilligers tijdens de workshops komen om samen met de kinderen iets leuks te maken en
doen de kinderen mee aan de Friese sporten.

Bovendien bezoeken sinds november 2012 kinderen van gezinnen
uit o.a. Congo, Eritrea en Syrië en Polen onze school. Dit bracht de
Multiculturele samenleving binnen onze schoolmuren.
Tijdens het landenproject waar de hele school mee bezig is geweest hebben twee leerlingen een muurkrant over hun land van
afkomst gemaakt.
Vol trots en blij vertelden ze waar ze de eerste jaren van hun leven
doorgebracht hebben. Ook vertelde ze wat hun moedertaal is. Dit
zijn belangrijke momenten voor een kind, want door over hun afkomst te vertellen en de taal te spreken bevestigen ze hun eigen
identiteit en ontstaat er in de klas acceptatie en begrip.
Maar ook nieuwsgierigheid naar dit land, naar de taal, naar de gewoontes.
Kinderen leren van kinderen, een mooi proces.
Kinderjury
Op onze school zijn diverse activiteiten om het (voor)lezen
te stimuleren. Binnen het lesprogramma staat het lezen vast
op het programma, er zijn o.a.
leescircuitjes waarbij elke keer
andere
leesvormen
worden
aangeboden. Kinderen houden
een boekbespreking over hun
favoriete boek, elke dag wordt
er voorgelezen, ook in het Fries
en Engels. Een tijdje terug presenteerde het team the masked
voorlezer, waarbij een gemaskerde meester of juf een leuk
verhaal voorlas.
De kinderen mochten dan raden
wie de voorlezer was. Meedoen
met de Kinderjury, lezersprijs
van de Kinderboekenweek is
ook een manier om op school nog meer het lezen te stimuleren.
Tijdens de periode 3 maart t/m 9 mei hebben de leerlingen boeken
gelezen die in 2020 verschenen zijn. In samenwerking met de bibliotheek zijn er d.m.v. een Tiplijst favoriete boeken uitgekozen.
Deze tiplijst is in twee categorieën ingedeeld, 6 t/m 9 en 10 t/m 12
jaar. Door met elkaar over boeken en schrijvers te praten geeft dit
een gevoel van verbinding en stimuleert het leesplezier. En door
mee te doen aan deze kinderjury geeft dat ook het gevoel dat je
als lezer er iets toe doet, invloed hebben, autonomie ontwikkelen.
Elke stem is belangrijk. Dat maakt lezen zo leuk.
Vlak voor de meivakantie hebben ze hun favoriete titels en schrijvers opgeschreven en in de daarvoor bestemde stembus gedaan.
We zijn benieuwd l

Ook als u nieuwe ideeën op wilt
doen voor uw eigen tuin, dan
kunt u bij ons een afspraak maken. Hier is 10.000 m² ruimte en
u kunt volop genieten van het
voorjaar, de mooiste tijd van het
jaar. Vorig jaar gingen tientallen bezoekers u voor, maar ook
velen hebben aangegeven in het
nieuwe jaar 2021 terug te komen
voor een herhaalbezoek om de
vorderingen in de Beleeftuinen
waar te nemen.
Op donderdag 6 mei zijn de Beleeftuinen opengesteld. In de
overtuin staan veel nieuwe planten in de Engelse border met

bijzonder veel diversiteit aan
planten. Nieuw is ook dat in de
Beleeftuinen van Joostema twee
nestkasten van de Feugelwacht
Oud-Bildt zijn geplaatst en met
succes. Er broeden pimpelmezen
en koolmezen in, want de Beleeftuinen trekken veel (nieuwe) vogels en ook insecten aan. Bijzonder is dat de fruitbomen die in
mei bloeien en dat is Berltsum op
z’n best. Tussen de beide tuinen
loopt de Wiersterdyk, de oude
Middelzee. U kunt het bezoek
combineren met het Hemmemapark of één van de horecagelegenheden in de nabije omgeving.

Voor het bezoeken van de Beleeftuinen van Joostema dient
u een afspraak te maken tussen
8.00 en 9.30 uur ’s ochtends op
telefoonnummer 0518-462542
bij Hieke Joostema-Greidanus,
dorpsstyliste, Wiersterdyk 6A te
Berltsum.
U bent van harte welkom, bekijk
10.000m² tuin en weidegronden
met schapen en lammeren. Ook
jonge gezinnen zijn van harte
welkom. Een bezoek aan de Beleeftuin kost € 4,- per persoon,
kinderen t/m 12 jaar € 2,- l
Hieke Joostema-Greidanus

Genieten op OBS Lyts Libben
Iedere dag genieten we op OBS Lyts Libben van samen spelen, samen leren, samen zingen en samen werken.
Zo hebben we de afgelopen weken al heerlijk buiten kunnen spelen, hebben we samen genoten van de
Koningsspelen, werkten de groepen 7/8 over de Tweede Wereldoorlog en werkten de kinderen in groep 4
zelf met gouden parels. De schoolfotograaf heeft alle kinderen op de foto gezet en wij zijn benieuwd naar
de resultaten. Als alles rondom Corona het toelaat, zijn we van plan om de schoolreisjes door te laten gaan.
Die organiseren we lekker buiten in de frisse lucht. Een fijn vooruitzicht waar we nu al van genieten l

Berltsum kultuer
Koningsdag 2021:
It Piipskoft Strún yn de tún
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AGENDA
22 mei

20.00 u

Borrel- en muzieknotenquiz

4 juni

18.00u

Oud Papier

CORIENS ITEN
Indische
makreel
Fia myn instagram side 'coriens
iten' kryg ik al ferskate berochtjen
fan minsken dy 't de ferkeap fan
asperzjes net fine koene. No sil ik
jim fertelle: dat seizoen is no spitich genôch foarby. Folgend jier
wer tusken healwei febrewaris en
healwei april binne de asperzjes
wer te keap by Kaaij Kwekerij. Wat ha we dan noch mear yn
ús prachtige kassegebiet?
Wat tinke jo fan bygelyks ierdbeien, paprika's en tomaten?
Dy lêste, dêr ha ik in hiel lekker en sûn gerjocht fan, dy 't ik
graach mei jim diele wol. It resept nimme wy thús 'trassi' en
it is in Indische stoofskotel mei in soad tomaten, sipel, rikke
makreel en trassi. Trassi is fermentearre of drûge garnalenpasta dy 't wat núver rûkt, mar wol in hearlike hartige smaak
jout oan dit gerjocht. It is gewoan te keap yn'e supermerk.
Dit resept wurdt hjir thús faak en graach iten, ek omdat it sa
sûn is. It sit grôt fol goeie fetten en griente. En mei silvervliesriis sitte jo goed en lang fol. Probearje mar ris soe ik sizze!

Ingrediënten voor Indische makreel (4 pers.):
• 4 uien
• 3 teentjes knoflook
• 1 tl trassi
• 1 tl sambal (of meer naar smaak)
• 1 kilo tomaten
• 4 eetlepels ketjap manis (of meer naar smaak)
• 1 gerookte makreel, of 250 gram gerookte makreelfilet
Zo maak je het:
1. Snijd de uien en knoflook fijn. Was de tomaten en snijd ze
in grove stukken.
2. Bak de uien samen met de knoflook glazig en voeg dan ook
de trassi en sambal toe.
3. Voeg vervolgens de tomaten en de ketjap toe en stoof dit
een uurtje.
4. Ondertussen fileer je de makreel door alle graatjes van de
makreel te verwijderen. Als je dit vervelend vindt om te
doen, kun je ook gerookte makreelfilet kopen.
5. Als laatste voeg je de stukjes makreelfilet toe aan de saus.
Proef de saus en voeg naar smaak nog wat ketjap of sambal
toe. Serveer met rijst, boontjes en zoet-zure komkommer l
Lekker ite!

Specialisten
in binnen- en
buitenschilderwerk,
wandafwerking
en beglazing

Vakmanschap hoef..t.
niet duur te zijn
Prommehof 6 / 9041 GH Berlikum / telefoon (0518) 461587 - 462367 / telefax (0518) 461587

Zijlstra Bouwt
v a n A t o t Z ...
Onze kracht is onze toegevoegde waarde. Die vertaalt
zich in zich in betrokkenheid, duidelijkheid en kwaliteit. Met onze specifieke klantgerichte aanpak en het
hoge kennisniveau weten wij zakelijke en particuliere
opdrachtgevers aan ons bedrijf te binden.
Bij ons staat de opdrachtgever centraal. Begrijpen,
creëren, realiseren en vooral ontzorgen zijn de kernwaarden waar wij voor staan.

Glasbewassing

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

Schoonmaak
Hogedrukreiniging

Zijlstra Bouw. Altijd in vorm.

Specialistische reiniging
Zonnepanelenreiniging

Zijlstra Bouw BV
It Koartlân 1, 9041 VB Berlikum

NEN-keuringen

T 0518 - 46 20 63
F 0518 - 46 10 37
E info@zijlstrabouw.nl
Site www.zijlstrabouw.nl
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VOEG- EN METSELWERK
■ STRALEN ■ BETONRENOVATIE
■ IMPREGNEREN ■ INJECTEREN
■ KELDERAFDICHTING
■

Tichelersdyk 28b Berlikum

■ MATRASSEN, LATTENBODEMS, DEKBEDDEN,
KUSSENS, BEDLINNEN

Berltsum • 0518-41 92 95

www.siegersmagevelrenovatie.nl

■ 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
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En grat eur!
d
voor de

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: 28.000 exemplaren.
Verspreiding: FRL Leeuwarden (tel. 058-2154157)
Opmaak: Brandsma Offset Ferwerd (Druk- en zetfouten voorbehouden)

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

Bitgumerdyk 30b

info@born-graaf.nl

9041CE Berltsum

www.born-graaf.nl
T 0518-461800

Adverteren: Advertenties kunt u digitaal aanleveren per
email. Graag als JPG-, EPS-, TIFF- of PDF-bestand.
Kopij en fotos: (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
• Advertenties dienen uiterlijk maandag 7 juni 2021 aangeleverd te worden per email: advertentie@berlikum.com.
• Kopij dient uiterlijk maandag 7 juni 2021 op de
redactie aanwezig te zijn via krant@berlikum.com
Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster:
woensdag 16 juni 2021

