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VAN EEN VAN ONZE 
VERSLAGGEVERS

Manon de Vries van Het Wapen 
van Barslet is de winnares gewor-
den van de Noord Nederlandse 
Biertapwedstrijd. De Vries tapte 

het beste in de spannende � nale 
van deze horecawedstrijd. Zij 
bleef in een bloedstollende eind-
strijd in discotheek de Boogie 
Bar de andere deelnemers ruim 
voor. ‘Manon is een constante 
tapper met duidelijke biertjes‘, 

stelt bierexpert Gerard Swinkels 
namens de organisatie. Manon 
de Vries is de eerste vrouw die 
deze regionale wedstrijd wint. 
Komend najaar neemt zij namens 
de provincie deel aan de Natio-
nale Biertapwedstrijd.

VAN EEN VAN ONZE VER-
SLAGGEVERS - Modehuis 
Barslet  heeft met ingang van 
heden een partij synthetische 
hemdjes uit de handel geno-
men. 

Aanleiding voor de actie is de 
brandgevaarlijkheid van deze kle-
ding. Het Modehuis werd hierop 
attent gemaakt na een aantal 
klachten van verschillende klan-
ten. De hemdjes, oorspronkelijk 
afkomstig uit Polen, vatten bij het 
minste of geringste contact met 
vuur direct vlam. De kledingstuk-
ken blijken te zijn samengesteld 
uit katoen, polyacryl en polypro-
peen. Deze sto� en veroorzaken, 
na contact met vuur, een gloeiend 
hete smeltdruppel die in de huid 
brandt. De klanten van Modehuis 
Barslet gaven aan onvoorzichtig te 
zijn omgegaan met sigaretten en 
lucifers, waardoor vrijwel direct 
brandplekken in de synthetische 
hemdjes ontstonden.

Jaarlijks raken bijna honderd men-
sen gewond, belanden tachtig 
mensen in het ziekenhuis en vallen 
zelfs enkele doden, doordat kle-
ding snel in brand vliegt. Volgens 
de wet moet op brandbare kleding 
een waarschuwingslabel staan. 
Nederland kent momenteel geen 
wettelijke regeling om brandbare 
kleding te weren. De hemdjes van 
Modehuis Barslet vliegen al, na 
één seconde contact met vuur, in 
brand. Gedupeerden kunnen hun 
geld, bij vertoon van de kassabon 
en het kledingstuk, terugkrijgen.

Laat Manon maar 
schuimen!

Extreem 
brandbare 
hemdjes van 
markt geweerd

BARSLET NIEUWSBODE 
zoekt krantenbezor-
gers vanaf 15 jaar

✔   Wil jij met een uurtje 
werken per dag fl ink 
geld verdienen? 

✔  Vroeg aan de slag 
zodat je de rest van de 
dag en het weekend 
lekker vrij bent? 

Dan is het bezorgen van 
De Barslet Nieuwsbode 
echt iets voor jou.

Wat levert het jou op?
■ een aantrekkelijke 
maandelijkse vergoeding
■ gratis De Barslet 
Nieuwsbode lezen
■ regelmatig (fi nanciële) 
extra’s

Ben jij iemand die
✔ een extra bijverdien-
ste kan gebruiken
✔ en geen problemen 
heeft met vroeg op-
staan?

Solliciteer dan snel:
www.barsletnieuws-
bode.nl

Hemdjes in de rekken van Modehuis 
Barslet

Barkeepster Manon de Vries aan het werk in Het Wapen van Barslet 
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Seizoensuitverkoop bij 
Modehuis Barslet

tot 70% korting 
op onze 
zomerjurken 
collectie
Goedkope jurken in vele 
maten tegen lage prijzen
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HIER HAD UW 
ADVERTENTIE 
KUNNEN STAAN

www.barsletnieuwsbode.nl

Wilt u ook adverteren in de 
Barslet Nieuwsbode?

Kijk dan op onze site voor 
onze voordelige tarieven!



Soms kan een brand volledig uit de hand lopen
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Wim Adema, de man die 37 
jaar de dorpsagent van Barslet 
was, gaat met pensioen. Met 
pijn in zijn hart, want hij heeft 
zijn werk altijd met plezier 
gedaan. ‘Mensen vragen mij 
vaak of ik niet liever echte 
misdaad had bestreden in de 
stad. Zij begrijpen er niets van. 
Dorpsagent zijn heeft niets met 
misdaad te maken. Het gaat 
over sociale contacten.’

Wim Adema herinnert zich de 
dag nog goed dat hij voor het 
eerst in Barslet kwam. Inwoners 
bekeken hem met achterdocht, 
maar daar kwam al snel verande-
ring in. Hij hoopt dat dat voor 
zijn opvolger, Bjorn Moonen, ook 
zal gelden.
In de loop van zijn tijd als agent 
in Barslet heeft Wim van alles 
meegemaakt, maar nooit echt ern-
stige dingen. ‘Dat is het leuke van 
een dorp, je wordt onderdeel van 
de gemeenschap. Als er wat mis is, 
dan praat je met de mensen.’

Er is de nodige overlast door 
jongeren in het dorp, hoewel die 
is afgenomen sinds ze buiten het 
dorp een eigen schuur hebben ge-
kregen waar ze in alle rust muziek 
kunnen maken en drinken. Wim 
gaat er geregeld kijken hoe het 
gaat, en de jongeren accepteren 
dat ook. 

Bjorn Moonen, Wims opvolger, 
is een jonge agent die overge-
plaatst is uit de stad. Wim vraagt 
zich af of dat een goede keuze 
is voor een dorp als Barslet. ‘De 
jongeren hebben een soort vader-
�guur nodig, iemand die ze niet 
in de zeik durven nemen. Boetes 
opleggen of arrestaties zien ze 
als een teken van onmacht.’ Als 
Wim zijn opvolger een advies kan 
geven is het wel: ‘Maak je niet 
druk, laat je niet opnaaien.’

Barslet is een rustige standplaats, 
zelfs voor een dorpsagent. Er zijn 
echter wel verschillende inciden-
ten geweest in die 37 jaar dat hij 

agent in Barslet was. Jongeren 
die te veel hadden gedronken en 
gingen joyriden. De nodige café-
ruzies en huiselijke con�icten. Er 
gaan ook hardnekkige geruchten 
over een verkrachting, maar Wim 
kan die bevestigen noch ontken-
nen. ‘Ik weet om welk meisje het 
gaat, maar zij houdt vol dat er 
niets van waar is en wil ook geen 
aangifte doen. Dat begrijp ik ook 
wel. In zo’n klein dorp als dit 
moet je toch met elkaar proberen 
samen te leven. Er wordt veel ge-
roddeld.’ Vorige week heeft Wim 
Adema zijn politiebureautje aan 
het plein ontruimd. 

Vandaag komt de nieuwe 
agent, Bjorn Moonen, naar 
Barslet. 

Zijn eerste klus zal worden om 
het welkomstfeest voor Kasper de 
Vries in goede banen te leiden. 
Volgens Wim moet dat zeker 
gaan lukken. ‘Er is niets zo gezel-
lig als een feest in Barslet. Ik zal 
het vreselijk gaan missen.’ Hij 
wenst zijn opvolger veel succes en 
hoopt dat hij snel de geneugten 
van het dorpsleven leert waarde-
ren. ‘Want na de seks en drugs 
en rock-‘n-roll van de stad zal hij 
Barslet wel saai vinden.’

Wim Adema, dorpsagent in hart en nieren

VAN EEN VAN ONZE 
VERSLAGGEVERS

ELSLO - De politie ontving in 
de vroege zondagochtend om-
streeks 3.00 uur een melding van 
een brand op de Dorpsstraat in 
Elslo. De 37-jarige bewoner wist  
zichzelf tijdig in veiligheid te 
brengen.

De bewoner had een harde klap 
gehoord en rook direct daarna 
een brandlucht. De man heeft 
de woning hierna snel verlaten. 
De brandweer heeft de brand ge-
blust, de GGD heeft de bewoner 
nagekeken voor het eventuele in- 
ademen van rook. De politie  
onderzoekt hoe de brand heeft 
kunnen ontstaan en heeft hier-
voor een plaats delict opgestart. 
Experts van Forensische Opspo-
ring hebben hierbij enkele goede-
ren in beslag genomen. Ook is er 
een buurtonderzoek gedaan. 

Tips? Bel de politie!
Bent u getuige geweest van de 
brand of heeft u iets gezien vlak 
voor of na het ontstaan van de 
brand? Heeft u informatie die de 
politie kan helpen? 

Neemt u dan contact op met de 
politie van politiebureau Barslet 
via 0900-666. 
Liever anoniem? Bel dan met Meld 
Misdaad Anoniem op nummer 
0800-7000.

Iedereen heeft het wel eens 
meegemaakt, een vlam in de 
pan, een ongelukje met de bar-
becue, een brandende kaars die 
omvalt. Hoe zorg je ervoor dat 
jou en je gezin niets overkomt?

1 Meestal ontstaat brand door 
onoplettendheid. Controleer de 

gasslang van je fornuis, is hij goed 
aangesloten, niet te oud? En hoe 
staat het met de elektrische deken 
waar je in de winter onder slaapt, 
is die uit het jaar nul? Koop een 
nieuwe.

2 Houd apparatuur schoon en 
onderhoud hem goed. Stof je 

televisie af, let ook eens op stof-
nesten achter de ijskast. Laat de 
schoorsteen eens in het jaar vegen, 
misschien met sinterklaas? Dat is 
voor zwarte piet ook �jn. Maak 
broodroosters en frituurpannen 
regelmatig schoon. Je wilt eten 
koken, niet je avond op de Eerste 
Hulp doorbrengen.

3 Wees voorzichtig. Roken in 
bed vooral als je moe bent: niet 

doen. Een smeulende sigaret kan 
in vijf minuten je hele huis in vuur 
en vlam zetten. Romantisch tafelen 
met kaarsen erbij, gezellig, maar let 
wel goed op. Zet ze niet op plaatsen 
waar kinderen of huisdieren ze kun-
nen omgooien en blaas ze uit voor-

dat het zo romantisch wordt dat je 
naar je slaapkamer verhuist.

4 Een ongeluk zit in een klein 
hoekje. Trek het strijkijzer uit 

het stopcontact voordat je de te-
lefoon opneemt of de buitendeur 
opendoet. Zorg dat je huis een goe-
de bliksema�eider heeft, vooral als 
het een rieten dak heeft.

5 Mocht het toch misgaan, wees 
voorbereid. Installeer rookmel-

ders zodat je niet in je slaap wordt 
verrast door een uitslaande brand. 
Zorg dat je een brandblusser in 
huis hebt en lees van te voren de 
gebruiksaanwijzing. Breng altijd 
eerst de mensen die in het huis zijn 
in veiligheid, probeer daarna pas te 
blussen. Bedenk van te voren een 
goede vluchtroute, oefen die ook 
met je gezin.

6 Doe geen domme dingen. Doof 
geen brandende pan of friteuse 

met water. Probeer niet de held uit 
te hangen door een enorme brand 
te blussen met een emmertje water.

7 En dan zijn er natuurlijk nog 
de oorzaken die je zelf niet in 

de hand hebt. Je huis wordt opzet-
telijk door een onbekende in brand 
gestoken. Maar dat is zo zeldzaam 
dat je je er beter geen zorgen over 
kunt maken. In een rustig dorpje 
als het onze is zoiets nog nooit ge-
beurd.

7 Tips voor in 
en om het huis

VAN EEN VAN ONZE 
VERSLAGGEVERS

“Ik had gezellig met de buren 
achter gezeten en was aan het 
opruimen toen de klok ineens in 
beweging kwam”, aldus Barslete-
naar Sibe Dekker. “Een jaar of 30 
geleden is dezelfde klok ook wel 
eens in beweging gekomen. Toen 
was er sprake van baldadigheid. 
Een paar jongeren waren toen 
door een openstaande deur naar 
binnengeslopen en zijn aan de 
touwen gaan hangen.” Hoe heeft 
dit kunnen gebeuren? Kerkklok-
ken die spontaan gaan bengelen? 
Wil God ons iets vertellen? 
Het blijft een mysterie waarom 
de klokken van de kerk in 
Barslet afgelopen weekend twee 
keer spontaan begonnen te klin-
gelen. Dominee de Ruiter, net 
terug van zijn vakantie, denkt 
aan een vergissing of fout in de 
software-installatie . Mogelijk 
als gevolg van de bliksem en de 

storm van afgelopen donderdag. 
“Bijna alles verloopt tegen-
woordig automatisch”, aldus de 
Ruiter. “Bij de overgang van de 
winter naar de zomertijd scha-
kelt de klok automatisch over. 
Deze problemen zijn er vaak 
ook met bruggen die spontaan 
opengaan”.
De kerktoren werd drie jaar ge-
leden gerenoveerd en ingrijpend 
verbouwd. Ook is toen de instal-
latie van de kerkklokken ver-
nieuwd. “Je moet je af vragen of 
je alles wel moet automatiseren”, 
geeft de Ruiter toe. “Daarom 
luiden we op zondagen de klok-
ken altijd handmatig, om een 
traditie in ere te houden.”  Om 
ervoor te zorgen dat de klokken 
niet hun eigen gang gaan, wordt 
het systeem nu ook door de week 
uitgeschakeld. De komende tijd 
wordt er iedere dag weer met de 
hand gebeierd. Hopelijk blijft 
het voorlopig dan even stil in 
Barslet.

Kerkklokken gaan 
spontaan klingelen Politie zoekt getuigen brand
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FIJN DAT ZE ER ZIJN

Fellows
25 stuks
lange filter
€ 3,50

Afscheid en welkom



Wat is er mooier dan het heb-
ben van een hobby waar je he-
lemaal in opgaat. Deze week de 
passie van dorpsgenoot Jawhar 
Barzani: fotogra� e.

Onze verslaggever bezoekt 
Jawhar Barzani thuis waar hij 
in een van de slaapkamers een 
donkere kamer heeft ingericht, 
want hij is nog een fotograaf van 
de oude stempel. Hij houdt niet 
van digitale fotogra� e. ‘Dat is 
leuk voor mensen die vakantie-
kiekjes van de kinderen willen 
maken. Je klikt maar wat weg en 
er zit vast wel een aardige foto 
tussen. Een rolletje van 36 foto’s 
dwingt je tot keuzes.’ Hij vertelt 
bijna verlegen, met een zachte 
stem, dat het wachten op het 
ideale moment, het voor eeuwig 
vastleggen ervan, iets spiritueels 
heeft. Als hij er niet toevallig bij 
was zou het zomaar voorbijgaan. 

Het verleden is bij hem in goede 
handen. Hij neemt onze verslag-
gever mee naar zijn doka en laat 
een aantal van zijn foto’s zien. 
Hij werkt altijd in zwart-wit. 
Veel van zijn foto’s zijn gemaakt 
toen hij nog in BardÎn woonde, 
een stadje in Iraaks-Koerdistan. 
Daar was hij een bekend foto-
graaf die in galerieën exposeerde. 
Hij maakte geen politiek getinte 
foto’s, maar omdat zijn vrouw 
Bahira advocate was en zich 
inzette voor politieke gevange-
nen waren ook zijn foto’s van 
minder bedeelden en zelfs die 
van spelende kinderen verdacht 
in de ogen van het regime. 
Twaalf jaar geleden vluchtte 
Jawhar Barzani met zijn gezin 
naar Nederland. Nu woont hij 
al acht jaar in Barslet, samen 
met zijn vrouw Bahira en hun 
15-jarige dochter Nashwa. Hij 
denkt nog vaak aan zijn leven 

in Irak. Ook de foto’s die hier in 
Barslet maakt, herinneren qua 
onderwerpen en compositie aan 
zijn Iraakse foto’s. 
Toen Jawhar Barzani naar Neder-
land kwam had hij veel gehoord 
over het fameuze Hollandse licht 
dat schilders in de Gouden Eeuw 
inspireerde. In eerste instantie 
was hij teleurgesteld, want hij 
zag niet wat er zo bijzonder was 
aan ons licht. Maar in de loop 
van de jaren is hij het toch gaan 
waarderen. ‘Het is een zacht, 
gelijkmatig licht. Dat is prachtig 
voor een fotograaf.’

Hier in Barslet is fotograferen 
niet meer zijn vak en ook zijn 
vrouw Bahira kan niet langer 
haar oude beroep uitoefenen. Ze 
studeert opnieuw rechten. Haar 
droom is om in Nederland ook 
advocaat te kunnen worden. 
Ze verdient haar geld met het 
schoonmaken van huizen en 
gebouwen, en Jawhar werkt bij 
Kramers, de dorpssupermarkt. 
In zijn vrije tijd legt hij het leven 
in Barslet vast, zoals hij dat 
ook in BardÎn deed. Hij heeft 
vreselijke dingen meegemaakt in 
Irak. ‘Daarover hoef ik niets te 
vertellen. Mijn foto’s zijn mijn 
woorden.’

BARSLET - Waterschap Buiten-
dijks heeft blauwalg geconstateerd 
in het Barsletterdiep in Barslet. De 
gemeente plaatst waarschuwings-
borden. Het waterschap houdt de 
situatie nauwgezet in de gaten. 
Blauwalg ontwikkelt zich voor-
namelijk bij hogere temperaturen 
in de lente en de zomer en in stil-
staand water, bijvoorbeeld in gro-
tere vijvers die zich in woonwijken 
bevinden en in zwemplassen. Con-
tact met oppervlaktewater met 
blauwalg kan leiden tot huidirrita-
tie, zoals jeuk en rode vlekken.

 Als mensen of dieren het water 
via de mond binnen krijgen kan 
dit maag- en darmklachten veroor-

zaken. De gevoeligheid bij mensen 
is zeer verschillend. Het is verstan-
dig om ook honden niet te laten 
zwemmen in water met blauwalg.

Op een zonnige woensdagoch-
tend gaat onze verslaggever bij 
Nel en Hein de Vries op de ko�  e. 
Hun zoon, Kasper, is uitge-
zonden geweest naar Irak. Hoe 
hebben zij die zware tijd beleefd? 
Een openhartig gesprek.

Nel en Hein de Vries wonen al-
lebei al hun hele leven in Barslet. 
Hein heeft de kippenboerderij van 
zijn vader overgenomen. Iedere 
zes weken gaan er 30.000 stuks 
vleeskuikens naar het slachthuis 
en arriveert er een nieuwe lading 
donzige kuikentjes in de stallen. 
‘Zo gaat dat op een boerenbedrijf,’ 
zegt Hein de Vries nuchter. ‘Leven 
en dood liggen er dicht bij elkaar.’ 
Maar als het over hun eigen zoon 
gaat is het toch anders, weet Nel de 
Vries inmiddels uit ervaring. 

Kasper de Vries, de zoon van 
Hein en Nel, is zes jaar geleden in 
het leger gegaan, direct nadat hij 
zijn HAVO-examen had gehaald. 
Nel had geen idee dat hij militair 
wilde worden. ‘Daar kwam hij op 
een avond ineens mee,’ herinnert 
ze zich. Hij kreeg een opleiding 
in het leger en werd toen voor het 
eerst uitgezonden, naar Irak nog 
wel. Hein zegt dat hij ervan over-
tuigd was dat Kasper heelhuids 
zou terugkomen, maar zijn vrouw 
schrok iedere keer dat er een onbe-
kende auto voor hun huis stopte. 
‘Dat zit toch in je hoofd,’ zegt ze, 
‘dat beeld van twee militairen in 
uniform die je komen vertellen dat 
je zoon is gesneuveld.’

Ze zagen dagelijks de beelden 
op het journaal van beschietin-
gen, bermbommen en terroristen. 

Soms hoorden ze wekenlang niets 
van Kasper. ‘Hij is nooit zo’n pra-
ter geweest,’ lacht Nel. Ze kregen 
sporadisch brieven en daar stond 
altijd in dat het goed met hem 
ging. ‘Maar ja, of dat echt zo is 
weet je natuurlijk niet,’ zegt Nel.

Ze kunnen het Kasper binnen-
kort gelukkig zelf vragen, want hij 
is terug uit Irak en komt eindelijk 
terug naar huis. Bijna zes jaar heb-
ben ze hem nu niet gezien. De 
familie is inmiddels uitgebreid, 
hij heeft een nee� e, Mischa, erbij 
gekregen dat alleen weet dat hij 
een oom Kasper heeft, maar hem 
nog nooit heeft gezien. Manon, 
de dochter van Hein en Nel, en de 

moeder van Mischa zegt lachend: 
‘Mischa vraagt alsmaar wanneer 
hij nou komt en of hij dan ook 
een echt “unibom”, zoals hij dat 
noemt, aanheeft.’

Vanavond wordt er een groot 
feest in café ‘Het wapen van Barslet’ 
gegeven om Kasper de Vries na zijn 
lange afwezigheid welkom thuis te 
heten. Nel en Hein de Vries hopen 
dat het hele dorp komt om hun 
zoon te tonen hoe erg ze hem heb-
ben gemist. Onze eigen dorpsband 
de Bar Slutty Six, met zanger Bert 
van de Ploeg, treedt op en het bier 
zal rijkelijk vloeien. Het wordt een 
dag om nooit te vergeten. Voor ons 
allemaal.

Beroepssoldaat Kasper de Vries bijna thuis na een lange Irakmissie

Niet meer zwemmen in Barselterdiep

Fotograaf Jawhar Barzani
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Eindelijk thuisDe passie van…

BARSLET - Een historische riet-
gedekte boerderij aan de Grote 
Dijk in Barslet is donderdagoch-
tend getro� en  door de bliksem. 
Vanwege de pas geplaatste blik-
sema� eider kon een brand wor-
den voorkomen. Er is niemand 
gewond geraakt. De inslag in de 
boerderij uit 1861 werd even na 
9.30 uur gemeld. De brandweer 
heeft het gehele dak van de boer-

derij gecontroleerd, maar kon 
geen schade vinden.

Schade door slecht weer in 
Friesland
Op enkele plaatsen heeft het slech-
te weer voor schade en overlast ge-
zorgd. In Makkum sloeg de blik-
sem in een woning, in Franeker 
kwam een kledingwinkel blank te 
staan.

Blauwalg geconstateerd

Blikseminslag boerderij

Voetbaluitslagen van deze week

ADVERTENTIE

BARSLET – VV Barslet boekte 
afgelopen weekend een 2-0 zege 
op het zeer gehavende DSOV 
dat veel spelers wegens blessures 
miste. De derdeklasser kon de 
eerste helft zeer goed tegenstand 
bieden. In het laatste half uur 
drukte de organiserende club het 
klassenverschil in cijfers uit.

De eerste helft viel als kijkspel 
zwaar tegen. DSOV hield VV 
Barslet goed in bedwang en gaf 
weinig weg en kwam er zelf zo nu 
en dan gevaarlijk uit. De eerste 
kans voor VV Barslet betekende 
na ruim een kwartier wel de 
voorsprong voor de thuisclub. Na 
een voorzet van Sibe Dekker nam 

Pascal Haberkorn de bal mee en 
tikte het leer langs doelman Len-
nart Vos. In de tweede helft kreeg 
VV Barslet een nieuwe kans, 
waardoor DSOV met 2-0 achter 
kwam te staan. Wederom werd 
gescoord door Pascal Haberkorn. 
DSOV heeft de achterstand niet 
meer kunnen wegwerken.

Het Wapen van Barslet
De leukste kroeg van het noorden!

De bovenzaal van Het Wapen van Barslet is een zaal die al sinds mensenheugenis 
gebruikt wordt voor verschillende festiviteiten. Deze sfeervolle ruimte is 

voorzien van een eigen licht en geluidsinstallatie, airco, 
eigen toiletten en garderobe. Ideaal voor het vieren van jubilea, 

feestelijke bijeenkomsten met collega’s, verjaardagen en alle andere denkbare 
redenen die een feestelijk samenzijn mogelijk maken.

Ook is de ruimte geschikt voor vergaderingen, presentaties en bijvoorbeeld het 
geven van workshops.

Voor inlichtingen en reserveringen kunt u terecht op telefoonnummer
0517-342996, wanneer u vrijblijvend een kijkje wil komen nemen bent 

u dagelijks welkom vanaf 16.00 uur of op afspraak.
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Onze fotograaf Jawhar Barzani stuitte tijdens een wandeling op de hei nabij het Bosje van 
Barslet op deze vis. “Normaal zwemmen vissen in het water, maar nu kom je ze ook al op de 
hei tegen. Dat is vreemd, toch?”. Weet u meer over de herkomst van deze vis, neem dan 
contact op met redactie@barsletnieuwsbode.nl

Vis 
op het 
droge

Zonnige dagen en warme 
zomeravonden. De beste in-
grediënten voor een geslaagde 
BBQ! Wees creatief en koop 
een keer geen vlees, maar zo’n 
heerlijke moot vis. Let dan wel 
op of de vis vers is.  Verse vis 
is veerkrachtig. Druk met de 
vinger op de vis; de afdruk mag 
niet in de vis achterblijven. De 
ogen moeten nog helder zijn en 
bol staan. Zolang de vis vers is 
zijn de kieuwen rood. Vis moet 
neutraal ruiken en niet naar vis. 
Hoe sterker de vislucht, hoe 
ouder de vis.

Voor 2 personen
•  2 hele forellen van 300 g elk, 

geschubd, schoongemaakt 
en leeggehaald

•  olijfolie, zeezout en zwarte 
peper uit de molen

•  een fl inke bos bladpeterselie, 
alleen de blaadjes, gehakt

•  de geraspte schil van 1 
citroen en deze citroen in 
plakjes gesneden

• 1 gehalveerde citroen
• een paar klontjes boter

Steek de BBQ ruim van te voren 
aan. Kerf de forellen aan elke 
kant ongeveer tien keer in met 
een scherp mes. Elke snee moet 
ongeveer 0,5 cm diep zijn. Wrijf 
de vissen in met olijfolie en 
bestrooi ze met peper en zout. 
Prop de buikholtes vol met 
peterselie en schij� es citroen. 
Leg de vissen zij aan zij op het 
rooster boven de smeulende 
kooltjes.

Strooi de citroenschil op de 
vis en leg ook de gehalveerde 
citroen op het rooster. Leg 

klontjes boter op de forel en zet 
het rooster op een afstand van 
ongeveer 15 cm boven de BBQ. 
Rooster de forellen in 6 minu-
ten aan elke kant krokant en 
goudbruin.

Knijp de geroosterde citroen 
over de forellen en serveer ze 
met een knapperige salade.
Eet smakelijk!

Brigitte

Brigittes visrecept

WEERSVOORSPELLING
Het weerbeeld boven Noord-Neder-
land is momenteel vrij rustig. Toch 
staat ons een windrijke en wisselvallige 
periode te wachten. Op sommige plek-
ken kan onstabiele lucht ontstaan. De 
oorzaak is een hoogoplopende  tem-
peratuur landinwaarts tot 30 graden. 
Bij een zuidwesten of westenwind zal 
een koele lucht van zee  deze warme 
lucht boven land verdrijven. Houd 
daarom rekening met plotselinge 
weersveranderingen, zoals onverwacht-
se regenbuien en harde windstoten.

30°

Voor saaie zondagmiddagen 
als je je verveelt. Wat je nodig 
hebt om mee te doen: je vader 
of moeder om dit stukje aan 
je voor te lezen. En je fantasie. 
Dus, hup aan de slag!

Vandaag wil ik het met jullie heb-
ben over vissen. Dat zijn heel bij-
zondere beesten. Heb je daar wel 
eens over nagedacht? Ze leven on-
der water, daar is geen lucht, en 
toch kunnen ze er ademen. 

Zet het opblaasbadje in de tuin en 
laat het vollopen. Het is de laat-
ste tijd toch warm weer in Barslet. 
Trek je zwembroek aan, ga lekker 
in het badje zitten. Hou je hoofd 
zo lang mogelijk onder water en 
doe je ogen open. Wat zie je? Zo is 
het nou om een vis te zijn.

Vissen hebben geen benen. Ze 
zwaaien zo’n beetje met hun vin-
nen en daarmee komen ze best 
snel vooruit. Probeer dat ook eens 
in het badje. Ga languit liggen. 
Trappel met je benen, zwaai met 
je armen. Ik zie het al, je bent een 
echte vis aan het worden.

Wist je dat er ook walvissen zijn? 
Die leven niet aan de wal, hoor, 
ze zwemmen gewoon in het water. 
En vliegende vissen zijn er ook, 
die kunnen heel eventjes vliegen, 
ze springen eigenlijk meer dan dat 

ze vliegen. Maar we hebben van-
daag onze fantasie meegenomen, 
dus we geloven gewoon dat ze 
echt vliegen.

Nu je toch weet hoe het is om een 
vis te zijn. Maak eens een teke-
ning voor juf Roelie over vissen. 
Grote, kleine, rode, blauwe, het 
maakt niet uit. Lever de tekening 
in bij mij op school. Het kind dat 
de mooiste en origineelste teke-
ning maakt krijgt een leuke prijs. 
Hup, snel aan de slag!

Juf Roelies 
speelhoekje

Lekker creatief aan de slag met juf 
Roelie

Lekker genieten van verse vis

BARSLET  - Mensen die tijd 
overhebben en het belangrijk 
vinden dat kinderen veilig kun-
nen oversteken op de weg naar 
school, kunnen zich aanmelden 
als klaar-over.
De dorpsschool in Barslet heeft 
een groot tekort aan vrijwil-
ligers die opgeleid kunnen 
worden tot klaar-over voor hun 
school.

In overleg met de gemeente, 
ouderraad, medezeggenschaps-
raad en directie wordt een 
dringende oproep gedaan aan 
alle ouders en grootouders om 
te helpen de zebra’s nabij de 

scholen weer optimaal te voor-
zien van klaar-overs.

Hoe meer vrijwilligers zich 
aanmelden, hoe beter de taken 
verdeeld kunnen worden. Op 
die manier hoeft qua tijd maar 
een heel klein beroep op de 
klaar-over gedaan te worden 
om deze belangrijke taak uit te 
voeren.

Ouders of grootouders die 
zich willen aanmelden als 
klaar-over kunnen contact 
opnemen met de directie van 
de school van het (klein)kind 
en ontvangen dan de benodigde 
informatie.

Oversteken op de weg naar school

Meer weten over Barslet: 
http://geheimenvanbarslet.nl


