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DORPSKRANT VOOR BERLTSUM EN WIER 

07 17lzaterdag 15 juli

Jonne probeert het digitale dagboek van zijn zus open te 
krijgen maar moet daar een wachtwoord voor inspreken. 
“Onjuist”, zegt hij luid en duidelijk, meerdere keren. Maar 
de computer reageert steeds weer met “Het wachtwoord is 
onjuist.” Jonne: “Dat zeg ik toch! Onjuist!”

Madeline kijkt naar haar ingebakerde babybroertje. “Hoe 
lang duurt het nog voordat zijn armen gaan groeien?”

Vader: “Ik weet niet hoe jij er over denkt, maar het zieken-
huis is niet mijn favoriete plek.” Carmen: Nou, het zieken-
huis was de enige plek waar ik je kon zien. Dus was het even 
mijn favoriete plek.”

OPROP: Hawwe  jo ek in leuke útspraak fan jo bern, jo pak-
ke-/beppesizzer as miskien fan jo buorjonkje? Stjoer it ús ta! 
Roaster.berlikum@gmail.com l  

VSB geeft € 30.000 aan 
MFC Berltsum 

Het VSB-fonds heeft een bijdrage van € 30.000 verstrekt voor 
de realisatie van het Multi Functioneel Centrum in Berltsum. 
De Kruiskerk van de Protestantse Gemeente Berltsum wordt 
uitgebreid tot een multifunctioneel gebouw om alle voorzie-
ningen te huisvesten. 

De gemeente Menameradiel en Wonen Noord West Friesland heb-
ben eerder al een bijdrage toegezegd. Bij diverse instanties lopen 
nog aanvragen om de resterende financiering rond te krijgen. 

In dit dorpscentrum worden zowel dorps- als regionale voorzienin-
gen bij elkaar gebracht. Deze regionale voorzieningen zijn nu ge-
vestigd in het Groene Kruisgebouw. Deze verouderde huisvesting 
voldoet niet meer aan de huidige eisen en zij gaan graag over naar 
het nieuwe MFC. 

Deze voorzieningen zijn het consultatiebureau van de GGD, de 
Trombosedienst, de praktijken voor verloskunde en fysiotherapie, 
de welzijnsorganisatie De Skûle (voorheen Middelsee) en het re-
giokantoor van thuiszorg Het Friese Land. Veel dorpsbelangen uit 
omliggende dorpen ondersteunen deze regionale functie want zo 
blijven veel voorzieningen in de buurt. 

Het huidige dorpshuis ‘t Heechhout is nodig aan groot onderhoud 
toe. Deze kosten worden uitgespaard door alle activiteiten onder 
te brengen in het MFC. 
De muziekvereniging Opmaat en de jeugdsoos It Piipskoft, die nu 
een eigen gebouw hebben, krijgen ook een plek in het nieuwe 
gebouw. De protestantse gemeente brengt haar doordeweekse ac-
tiviteiten en de helft van de kerkdiensten onder in het MFC. De 
overige helft blijft in de Koepelkerk en ‘t Centrum. 

Met dit MFC wordt een besparing bereikt van 40% op de exploita-
tiekosten van de deelnemende organisaties. Dit is de belangrijkste 
pijler onder de haalbaarheid van het MFC. 

Het samenbrengen van al deze voorzieningen zorgt voor een enor-
me versterking van de leefbaarheid in Berltsum en omgeving en 
het vormt daarmee de tweede pijler onder de haalbaarheid l

BAUCK! “Geweldige entourage, enthousiaste 
spelers, fantastische organisatie”

“Alles wat se sein hiene, kaam út”

“Spectaculair, alles klopte!”

“Kâlde rillingen”

“Serieus goed, ik heb genoten”



Eartiids en No…
Berltsum yn skiednis, de Feiling
Foarige kear haw ik in start makke mei in stikje skiednis fan Berltsum. Yn 
dizze edysje nim ik jo wer mei nei in lyts stikje skiednis fan Berltsum. 

De basis fan de bedriuwichheid yn Berltsum wie de feiling. It wie in boar-
ne fan ynkomsten en it levere grutte publisiteit op. Op 15 juny 1899 waard 
de earste publike feiling holden. Der wie in grutte ierappelfeiling en yn it 
begjin wie der ek in grientefeiling. 

De feiling wie prima te berikken oer it wetter. Keaplju moasten wachtsje 
oant de bel fan de omropper gong. As dy gong, sochten keaplju in plakje 
op’e houten banken. De merk koe begjinne. De omropper priizget alles 
oan en de bankier hâldt alles goed yn’e gaten. Sadree as der wat ferkocht 
wie, gong hy op syn fyts mei in taske oan ‘e hân by de keaplju del om ôf te 
rekkenjen. Elk lid hie syn fêste plak. 

Uteinlik mat de feiling ophâlde fan bestean, oant grutte spyt fan it doarp. 
It kin net mear. Der komme gebouwen der’t harren in grienteboer fês-
tiget en der komt in kartbaan. Hjoed de dei is fan dit alles net safolle 
mear oer. De kartbaan stiet der al net mear en ek de noch steande pannen 
wurde sloopt. Der komt in nei plan foar ús feilinggebied. 

Hokker plannen dit binne is noch hieltyd net by elkenien dúdlik. Der 
binne ferskate plannen te hearren west. No yn in earste fase is men drok 
dwaande mei it werynrjochten fan it gebied de Pôlle, dit is nau ferbûn oan 
it feilinggebied. As dat aanst klear is, sille der fêst wer moaie nije plannen 
komme. 

Dêr it eartiids in drokte fan belang wie op it feilingterrein, is it der hjoed-
dedei stil en rêstich. Der is mar min dat men noch yn it sin bringt út de tiid 
fan de feiling. 
Oant safier earst mar wer de skiednis fan ús doarp Berltsum. Kommende 
moanne wer in stikje skiednis fan Berltsum. 

Tekst en ynformaasje is ôfkomstich út it boek “Berlikum. Beeld van een Dorp”. 

Stoarmke l

a d m i n i s t r a t i e  e n  M K B - a d v i e s

Bitgumerdyk 30b  |  9041CE Berltsum 

T 0518 - 46 18 00  |  www.born-graaf.nl

Helemaal in 
de wolken. 
Met online  
boekhouden  
tegen een vaste  
lage prijs!

gu o dWyt

Ir C.M. vd Slikkeleane 4 
9041 CH Berltsum 
pieter@wytguod  -  06-16096296

IN- EN VERKOOP 
WITGOED 

REPARATIES 
- Reparatie tegen een 

vaste prijs  € 25  
   

   Incl. voorrijkosten  en 
30 min. arbeidsloon 

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

In het onderstaande verhaal vertelt hij 
ons iets over zich zelf. Wij horen iets 
over zijn  hobby’s, school en hoe zij het 
vindt om in Berltsum te wonen. De laat-
ste maanden op de lagere school zijn nu 
aangebroken, benieuwd dus hoe het An-
ton tot aan nu toe bevalt! Veel leesple-
zier gewenst met zijn eigen geschreven 
verhaal!

Mijn naam is Anton Scholten. Ik ben 12 
jaar en woon met mijn vader en moe-
der en mijn zus en onze hond en kat in 
Berltsum op Kersehôf 9. Mijn vader heet 
Dik Scholten en mijn moeder  Tineke 
Scholten. Mijn vader werkt in de keuken 
van Liander dat is een elektriciteitsbe-
drijf in Leeuwarden, en daarnaast heeft 
hij ook nog een eigen Cateringbedrijf. 
Mijn moeder werkt in MCL in Leeuwar-
den als voedingsassistente. En ze zijn 
ook nog een aanspreekpunt omtrent  
het EHBO en AED.

Ik zwem graag in mijn vrije tijd als het 
weer het er naar toelaat, en daarnaast 
zit ik ook nog op een zwemvereniging 

in Leeuwarden. Ook hou ik erg van fiet-
sen. Ik zit nu nog op CBS de Fûgelsang 
in groep 8 maar na de zomervakantie ga 
ik naar  CSG Ulbe van Houten en kom 
ik in klas 1AH. Mijn lievelingsvakken  
op school zijn Rekenen en Nederlandse 
taal. Na de middelbare school zou ik 
graag de academische PABO willen doen. 
Qua voorzieningen vind ik het nieuwe 
schoolgebouw wel mooi alleen het is 
met het warme weer altijd te warm. 
En It Heechhout  vind ik ook heel mooi 
vooral met het oefenen van de musical 
die we daar gaan spelen met de groep. 
En natuurlijk het Hemmemapark waar 
wij met onze groep vaak levend stratego 
spelen. 

Zelf vind ik Berltsum een mooi dorp 
want er is altijd wel wat te doen. En als 
ik later wat ouder ben zou ik er best wel 
willen wonen. 

Tot zover de bevindingen van Anton 
Scholten in deze jeugdrubriek. In de vol-
gende editie komen kinderen uit groep 
6 aan het woord! l

Anton Scholten

Bern mei in ferhaal: Anton Scholten
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Anton Scholten. Hij is leerling van 
de Fûgelsang en zit in groep 8. Het is een belangrijk schooljaar waarin onder-
meer de keuze wordt gemaakt voor de vervolgstudie.

We zetten een gezellige tocht uit voor 
jong en oud, waar onderweg ruimte is 
voor cultuur, historie, wat lekkers en 
tijd voor elkaar. Maar het is ook een 
tocht, die vooral bij de langere afstand, 
doorzettingsvermogen vraagt. Alle deel-
nemers krijgen voor hun inspanning een 
Us Jier wandelspeld. De eerste openstel-
ling inschrijving loopt tot 1 augustus.
 
Open Monumentendag
Het is 9 september ook Open Monumen-
tendag. Het is dé kans om tijdens de wan-
deling ook een plek te bezoeken waar u 
normaal niet zo snel komt. Dit jaar is het 
thema ‘Boeren, burgers en buitenlui’. De 
nadruk ligt hiermee sterk op mensen 
en op hun onderlinge economische en 
culturele relaties. Het thema verbindt 

stadsbewoners, plattelandsbewoners en 
mensen met een rondtrekkend bestaan, 
en het verbindt uiteenlopende histori-
sche perioden met het heden.
Aan u de keuze welke afstand u loopt, 
of en welke monumenten u bezoekt én 
waar u even aansteekt in de dorpen voor 
een versnapering en wat rust.
 
Praktisch:
·  De start en finish (uiterlijk 16.00 uur) is 
in Deinum bij It Holt 6.

·  De afstanden zijn ongeveer 7,5 km en 
16 km.

· Deelname is gratis.
·  Starttijden:16 km: 09.00 - 09.30 uur 
(aanmelden kan vanaf 08.30 uur)                  
7,5km: 09.30 - 10.30 uur (aanmelden 
kan vanaf 09.00 uur) l

Mis 'm niet! De inschrijving "It 
lêste rûntsje is fan ús" is geopend
Ter ere van Us Jier 2017- het afscheid van Menameradiel- organiseert de 
gemeente samen met de dorpen een wandeltocht. Op zaterdag 9 september 
lopen we samen in twee verschillende afstanden door de dorpen Deinum, Bok-
sum, Blessum, Ritsumasyl en Marsum.



Berltsum yn bedriuw
berlikum.com 9

Renuka, geboren in India in de 
stad Amravatie, kwam enkele 
maanden na haar geboorte in 
Friesland en groeide op als een 
nuchtere Fries. Renuka had met-
een al iets met cijfers en wist dat 
hierin haar talenten lagen. Zij 
startte in 2005 haar eigen bedrijf 
in financiële dienstverlening na 
de nodige studies en werkerva-
ring elders. Beiden gaan vol voor 
hun keuze om op eigen benen 
te staan en met de ingrediënten 
kwaliteit, passie voor hun werk 
en hart voor hun klantenkring 
zijn dat voor hen de voorwaar-
den om als ondernemer te sla-
gen. 

Hisse wist in zijn jongere jaren 
nooit precies welk werk nou 
het beste bij hem zou passen. 
Na omzwervingen langs tal van 
professies waaronder het leger, 
beveiliging en een timmermans-
opleiding was het uiteindelijk de 
gevelrenovatie die hem in zijn 
zoektocht tot rust bracht. “Fan in 
protte minsken hearde ik: “Wat 
hasto dochs dreech en somstiden 
smoarch wurk, it soe neat foar 
my wêze!” 
Hisse liet deze woorden eens 
diep indalen en dacht tegelij-
kertijd dat dit werk dan wel wat 
voor hem als zelfstandig onder-
nemer kon zijn, want hard en 
secuur werken was hem niet 
vreemd. Na een vijftal jaren voor 
een baas te hebben gewerkt was 
dan in 2004 het moment daar 
om voor zichzelf te beginnen. “Ik 
wol ien ding en dat is goed wurk 
leverje mei goede minsken om 
my hinne. Ik bin krekt yn myn 
wurk. Fakmanswurk is  krekt in 
baltsje dat begjint te rôljen en 
grutter wurdt.

Datzelfde perfectionisme zit 
ook in wederhelft Renuka, die 
je daarbij ook wel als een vro-
lijke “spring in het veld” kunt 
typeren. Druk, spontaan, gevat 
en geen blad voor de mond ne-
mend. “Ik bin mar lyts, mar kin 
my mei de mûle wol goed rêde.” 
Daar waar Hisse meer welover-
wogen en nadenkend formuleert 

vormen ze gezamenlijk een twee 
eenheid die elkaar goed aanvoelt. 

Na een vliegende start van Renu-
ka werd het na een aantal jaren 
door de werkdruk noodzakelijk 
rust in te lassen. Hierna volgde 
uitschrijving van de Kamer van 
Koophandel in 2012, maar een 
zwaar ongeluk in 2013 van Hisse 
door een val van de steiger van 
ruim zeven meter hoog verander-
de alles. Een aantal gebroken rib-
ben, maar vooral de slagaderlijke 
bloeding in zijn hoofd maakte 
een spoedoperatie in Gronin-
gen noodzakelijk. Gelukkig liep 
het goed af en kon het medisch 
team Hisse succesvol opereren. 
Verwonderd waren ze overigens 
wel over het snelle herstel van 
Hisse. “Ik ha letter de foto’s wer-
om sjoen en dan sjogge je dat it 
in hiel slim ûngemak wie. Ik ha 
trouwens altyd al bot ynteresse 
hân yn it minsklik lichem, sa ik 
koe der bêst wol goed oer om it 
op byld werom te sjen.”

Bij Renuka was wel meteen het 
besef dat het belangrijk was om 
haar talenten weer te benutten 
en een doorstart te maken met 
haar financiële dienstverlening 
voor bedrijven. “Hisse tocht dat 
er fleane koe en yniens siet hy 
thús en koe fansels net wurkje! 

Gelokkich is alles wer goed kaam 
mei Hisse mar ik hie wol direkt 
it gefoel myn bedriuw wer nij 
libben yn te roppen.” En dat gaat 
ontzettend goed want het werk 
neemt alleen maar toe. Twee da-
gen in de week op Landgoed de 
Klinze in Aldtsjerk, aangevuld 
met de groeiende eigen klan-
tenkring zorgt voor een grote 
klantenportefeuille en bedrijfs-
uitbreiding.

Met personeel voor Renuka is het 
hebben van kantoorruimte aan 
huis ideaal met hun drukke ge-
zin met de twee zonen Hilbrandt 
Hisse (Hiddo) en Jelco Sierk. De 
bouwplannen zijn al in een ver 
gevorderd stadium maar de uit-
voering moet nog in de juiste 
vorm worden gegoten. Ook Hisse 
is nog volop in bedrijf, maar zou 
zich mettertijd wel meer willen 
richten op de werkvoorberei-
ding. 

Een mooie toekomst ligt dan ook 
in het verschiet met een mooi 
kantoor aan huis en Hisse in wel-
licht een nieuwe aansturende 
rol. Realisatie van deze wensen 
zou in huize Brouwer zorgen 
voor weer een nieuw hoofdstuk 
in “Beeld van een dorp”! l

JAN J

Hisse en Renuka Brouwer: 
Ondernemen met karakter!
In Hisse zijn familie is ondernemer zijn niets vreemds, getuige Pake Hisse Brouwer die, zoals in het 
boek “Beeld van een dorp” te lezen is, een vishandel en snoepwinkel bestierde. Ook Pake Sjoerd 
was eigen baas op de vrachtwagen, dus de appel valt met kleinzoon Hisse niet ver van de boom.

Hisse en Renuka Brouwer, allebei zelfstandig ondernemer met passie voor hun 
werk.

V.V.V. Wier 
Zaterdag 8 juli NK Junioren 

Geachte Sponsors van V.v.V. Wier,

Via deze weg wil ik namens het V.v.V Wier u 
uitnodigen tot het bijwonen van de NK Junioren 
K.N.K.B. Aanvang van deze wedstrijd is 10.00 
uur op het mooie kaatsveld te Wier.

Met vriendelijke groet,
Ytsje Kloostra-Terpstra, Secretaris V.v.V. Wier l

Nieuws van Oranje Nationaal

Karnavaleske Priuwerij
Maak jij altijd van die lekkere hapjes op feestjes en verjaardagen 
en krijg je dan veel complimenten? Misschien maak je je eigen 
wijn, een heerlijke gehaktbal, salade of ben je een thuisbakker van 
appeltaart of brood. Op de “Kofjemoarn” van donderdag 31 augus-
tus, aanvang 9.30 uur, is er een Karnavaleske Priuwerij. Hier is de 
mogelijkheid om je lekkernij te laten beoordelen op smaak en pre-
sentatie door een deskundige jury.

Wil je meedoen aan de 'Karnavaleske Priuwerij, dan kun je op de 
website van Oranje Nationaal het opgaveformlier downloaden 
(www.oranjenationaal.nl). Het formulier dient voor maandag 28 
augustus 2017 te worden ingeleverd bij Harry Kooistra, Bûterhoe-
ke 38 te Berltsum of via activiteiten@oranjenationaal.nl.
Ook kun je hier terecht voor vragen (Tel. 0518-461647). Deelname 
aan de Karnavaleske Priuwerij is gratis.

Jeux around de Wrâld
Datum: Donderdag 31 augustus
Aanvang: 15:00 uur
Locatie: Het kaatsveld en rondom het feestterrein

We maken dit jaar een reis door verschillende landen. De verschil-
lende onderdelen houden wij zoals gebruikelijk nog geheim, zodat 
iedereen zich op dezelfde manier kan voorbereiden. Wel willen 
wij graag een toelichting geven over de opzet van deze middag en 
avond.

We starten om 15.00 uur en we eindigen om uiterlijk 19.00 uur. 
Schoeisel is verplicht deze dag. De finale vindt vanaf 20.30 uur 
plaats in de tent. Dus een hapje eten, douchen en er weer voor.

De finale is traditioneel een teamcaptain activiteit. Dit keer is de 
juiste "move" van groot belang en heeft de captain zijn teamleden 
nodig. Hoe dat er uit gaat zien? Dat blijft nog even een verrassing. 
Tijdens het finale spel kan het team/ de captain nog een flink aan-
tal punten verdienen en op die manier alsnog de hoogste trede van 
het erepodium bereiken.

De ploegen moeten bestaan uit minimaal een captain plus 7 perso-
nen (max. 10 personen INCLUSIEF de captain) waarvan minimaal 
2 dames. Leeftijd 12 jaar en ouder (niet meer op de basisschool). 
Het maximum aantal deelnemende teams is 20! 

Wij richten ons tot de buurtverenigingen om een team in te schrij-
ven. Losse teams zijn uiteraard ook mogelijk. Een combinatie van 
buurtverenigingen mag eveneens. Meerdere teams per buurtver-
eniging kan, maar wordt het maximum aantal overschreden dan 
vallen eerst de "2de teams" af. Daarna geldt de volgorde van bin-
nenkomst. Voor de 2e teams kan dan eventueel nog het lot beslis-
sen.

Per team wordt een inleg gevraagd. Per teamlid is de inleg € 5,-. 
Hiervoor ontvangt dit teamlid een shirt, bon voor een versnape-
ring en een entree kaartje voor het avondgebeuren. 
Doe mee en geef je buurtvereniging/team op via deelnameformu-
lier (via www.oranjenationaal.nl). Let op, het deelnameformulier 
dient voor vrijdag 21 juli 2017 te worden aangeleverd!!!

Optocht/ Straatversiering
Om in aanmerking te komen voor startgelden en prijzen dient 
men zich op te geven via het op de website van Oranje Natonaal 
gepubliceerde opgaveformulier. U kunt dit opgaveformulier tot 6 
augustus 2017 inleveren bij H. Brouwer, Jac.van Tuinenstrjitte 11. 
Opgave uitsluitend via dit formulier. Opgaven na 6 augustus 2017 
worden niet uitgesloten van deelname, maar worden niet beoor-
deeld door de jury en zijn dus uitgesloten voor de prijzen. 
Oranje Nationaal beoordeelt of een opgave in aanmerking komt 
voor startgeld en keert dit achteraf uit.

Let op: strengere eisen deelnemers optocht
Als gevolg van de praalwagenverzekeringen die zal worden afgeslo-
ten voor deelnemers aan de optocht, zijn er een aantal eisen waar-
aan verplicht voldaan moet worden. Op de pagina "Regels optocht 
en straatversiering" kunt u hierover meer informatie vinden l



Samar in Momint...

"Oant Moarn..."

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

■ voeg- en metselwerk 
■ stralen 
■ betonrenovatie 
■ kelderafdichting 
■ kitapplicatie

Berltsum
0518-41 92 95
www.siegersmagevelrenovatie.nl

    

Mienskip
In een tijd waarin het individualisme 
hoogtij viert en ‘mienskip’ ingekaderd 
moet worden in onze toch al overvolle 
weekschema’s, is een uitvaartvereniging 
een waardevolle vorm van ‘mienskip’. 
Om te koesteren en dat vinden niet al-
leen wij. Het ‘noaberschap’ in de lokale 
uitvaart staat op de lijst van Immaterieel 
Cultureel Erfgoed in Nederland. Noaber-
schap verwijst naar de buren (noabers) 
die er indertijd voor zorgden dat de over-
ledenen in hun buurt met respect wer-
den begraven.
Tegenwoordig springt de commercie in 
het gat dat de noabers hebben laten val-
len. De een nog groter, nog innovatie-
ver, nog betrokkener, nog duurder dan 
de ander. Hun reclamecampagnes liegen 
er niet om. Dat is het speelveld waarin 
wij een bescheiden rol in de mienskip 
spelen: eigen, dichtbij en betaalbaar. Als 

geen ander weet Wimmie Wassenaar 
hoe je daaraan inhoud geeft. En juist dat 
‘eigene’ van de vereniging is wat nabe-
staanden aanspreekt.

Uit de pampers
Dat houden we ook onze jeugdleden 
voor. Eenmaal 18 zijn ze voor de wet 
uitgepamperd en beslissen ze over hun 
eigen leven. Is dat niet waar volwassen-
heid voor staat? Een brief van de vereni-
ging die hen erop attendeert dat het nu 
tijd is om zelfstandig lid te worden en 
contributie te betalen past evenwel niet 
in het script van veel jongvolwassenen. 
Wees eerlijk, het leven lacht hen in de 
regel harder toe dan de binnenkomende 
geldstromen. Maar willen we blijven 
‘mienskippen’ dan hebben we jonge 
mensen nodig. In de koffer met levens-
bagage is vast nog wel een plekje vrij 
voor de uitvaartvereniging l

Komt u ook de hand schudden van 
onze bode?
Per 1 oktober stopt Wimmie Wassenaar met haar werk als bode voor onze ver-
eniging. We geven u graag gelegenheid afscheid van haar te nemen. Dinsdag 
26 september, van 16.00-18.00 uur staan de deuren van ’t Centrum daarvoor 
open.

SAMEN OP ZOEK 
NAAR EEN 
BEWANDELBARE WEG...

...ALS JE ZELF EVEN DE 
WEG KWIJT BENT.

INFO@PAADSIKER.NL
WWW.PAADSIKER.NL

MS is een chronische ziekte van het 
centrale zenuwstelsel. In Nederland 
hebben meer dan 17.000 mensen MS, 
en jaarlijks krijgen 800 mensen de di-
agnose. De eerste ziekteverschijnselen 
openbaren zich meestal tussen het 20e 
en 40e levensjaar en het is de meest in-
validerende ziekte onder jonge mensen 
in Nederland. Veelvoorkomende klach-
ten van MS zijn moeheid, oogklachten, 
krachtverlies, coördinatiestoornissen, 
blaasproblemen en gevoelsstoornissen.
Over de ziekte MS is nog veel onbekend. 
Onderzoekers weten nog niet waardoor 

MS veroorzaakt wordt en hoe het gene-
zen kan worden. Met de opbrengst van 
de collecte investeert het Nationaal MS 
Fonds in innovatieve onderzoeken om 
MS te genezen.

Wil jij dat mensen met MS zich beter 
voelen door jou?
Word collectant. Help MS-patiënten. 
Collecteren is niet moeilijk en kost maar 
2 uur van je tijd. En het is nog leuk ook.
Kijk op de website www.mscollecte.nl 
voor meer informatie en meld je snel 
aan. Samen staan we sterker tegen MS! l

Collect Nationaal MS Fonds
Van 20 t/m 25 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke 
huis-aan-huiscollecte om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte 
Multiple Sclerose.

Ieder jaar in september is er onze her-
halingscursus. Vorig jaar hebben we de 
cursus zelfs in een zwembad gedaan.
Nadeel van ons AED apparaat was dat 
het alleen gebruikt kon worden als onze 
praktijk geopend was, omdat het appa-
raat in onze praktijk stond. 

Met behulp van de vriendenloterij heb-
ben wij nu ook een buitenkast gekregen, 
waardoor ook ons apparaat dag en nacht 

gebruikt kan worden. Via HartslagNu is 
het nu ook mogelijk om ons apparaat 24 
uur per dag in te zetten bij noodsituaties 
in onze buurt l

Buitenkast AED apparaat bij Fysiotherapie-
praktijk Jelle Eijzenga
In onze praktijk hebben wij al enige jaren een AED apparaat. Al onze collega´s 
hebben de speciale opleiding gevolgd voor het gebruiken van het AED appa-
raat bij een hartstilstand.
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Swetse (diel 2)
In pear wike lyn hie ik alris 
mei jo dielt dat ein augus-
tus en oanfang septimber 
Berltsum efkes Berltsum net 
is. Dan binne jim ynwenners net mear Berltsumers mar Swet-
sers. En dat jim swetse kinne dat wist ik al, mar wat ik no 
troch it doarp net allegear foar praatsjes hear. En dan binne 
we noch mar july. 

Ik ha it net oer praatsjes fan wa ‘t mei wa omslacht, wa ‘t wer 
moai fan in kâlde (mar o sa geselliche) merke thús kaam is, 
as oer jim grutskwêzen op it stik Bauck (wat oars wol hiel ter-
jochte is, want der wurdt net allinich hiel moai spile, der bin 
in prottt ynwenners dy ‘t sich frijwillich ynsette. En gearwurk-
je ferbynt en it doarp wurdt ek nochris op ‘e kaart setten). 
Nee, dêr ha ik it no efkes net oer. 

Ik ha it oer jim geswets oer jim tarieding op it doarpsfeest. Ik 
hoech mar oan in loads foarby te gean as mar efter in garaazje-
doar te harkjen en ik hear jimme roppen hoe moai at it wurdt. 
De ien swetst noch mear as in oar. Dat, doe ‘t ik al de ‘ooooh-
hh’s en aaaahhh’s hearde, wie ik fansels oergryslik nijsgjirrich 
en woe ik wolris witte wêrom at jimme sa bearden. 

Dêrom moast ik it úteraard efkes mei eigen eagen sjen. En 
ja hjer, wat ik doe seach…fuortendaliks snapte ik wat jim 
dwaande hâldt en wêrom at jim sa oan it swetsen wiene dêr 
yn de hokjes efter jim hûs. Wat in pracht en preal seach ik dêr. 

By de ien noch fleuricher as by in oar. Stof, verfe, fearren as 
in moai stikje technyk. Ik ha my de eagen útsjoen. Lyk as by 
Bauck kin ik dan ek net oars as tajaan dat jim geswets terjoch-
te is. En lyk as by Bauck sjoch ik dat ek in doarpsfeest ferbynt. 
It bringt jim as buorren by inoar, jim as buertferiening fersette 
tegearre wat en it resultaat mei der wêze. 

Ik genietsje der fan dat de organisaasje fan it feest soks tewei-
bringt. Ik nim myn wurden fan it begjin fan myn stikje werom 
en bûgje djip foar de mannen en froulju fan Oranje Nationaal 
en foar jim as ynwenners dat jim it allegear sa moai oanpakke. 

Berltsumers kinne dan wol wat swetse mar meastal doche se 
dat gehiel terjochte! Ik winskje jim in moaie fakânsje en bop-
peal in moai feest ta l

It Berltsumer Hûntsje

Het examen is op 18 april in één 
keer goed afgelegd, dus een 100 
% score. De diploma’s zijn uit-
gereikt op de manege Japero te 
Berltsum.
Wilt u ook net als de vorige kan-
didaten een EHBO + AED diploma 

behalen, dan kunnen we bij vol-
doende deelname (min. 10 perso-
nen ) weer een nieuwe EHBO + 
AED beginnerscursus starten.

De geslaagden: Petra Weijer (Min-
nertsga), Douwine Bom (Leeu-

warden), Tjitske Groeneveld (St. 
Jacobiparochie), Tjibbe Dijkstra 
(St. Annaparochie) en Margarette 
Hiemstra (Berltsum). 
De cursus stond onder leiding 
van de instructrice Evelien Fluit 
l

EHBO + AED cursus 100% afgerond
Berltsum - In Januari zijn we begonnen met een beginnerscursus EHBO + AED in de doopsgezinde 
kerk in de Vermaningstrjitte, met 5 cursisten, deze is in april afgesloten met een examen.

Nieuws van Stichting Berlikumer 
Belangen (SBB)
De laatste vergadering van SBB voor de zomervakantie is 
weer geweest. In de maanden juli en augustus heeft SBB geen 
vergadering.

Als SBB hebben wij het gehad over het plan van de FNP om tiny 
houses te gaan plaatsen in onze gemeente.

SBB is positief over dit plan als de tiny houses voor jeugd/starters 
zijn bedoeld. Verder is besproken de herinrichting Molestrjitte/
Bûterhoeke en de plannen voor de Buorren. Ook de plannen om-
trent het Multifunctioneel Centrum worden regelmatig bespro-
ken. 

Het team wat zich bezig houdt met het MFC is druk met de subsi-
dies bezig, hiervan zijn een aantal nu gehonoreerd. De activiteiten-
commissie laat veel van zich horen, het kan u bijna niet ontgaan 
zijn. Pepermunt actie, loterij tijdens de kermis, een muziekavond 
etc. Door de PR-commissie is er altijd leven in de brouwerij. 

Ook u kunt iets voor Berltsum betekenen door donateur te worden 
van SBB. Door de bijdragen van donateurs kunnen wij ons werk 
doen. De jaarlijkse bijdrage is € 8,00. Wilt u donateur worden 
meld u dan aan bij onze penningmeester of via de mail naar SBB@
Berltsum.com.

Wij vergaderen altijd op de eerste maandag van de maand en be-
ginnen om 19.30 uur. Hebt u ook iets te melden aan of te overleg-
gen met SBB kom dan ook eens op het inloopspreekuur dit is altijd 
het eerste punt van onze vergadering. De eerstvolgende vergade-
ring is 4 september 2017 l

Harry Kooistra, Jan Kuperus, Jelle 
Vrieswijk, Joop Claus, Klaas Do-
nath (speler/trainer), Leo Faber, 
Sjoerd de Boer, Willem Kemper 
en Frans Rob zijn degenen die er 
voor zorgden dat 2016/2017 een 
onvergetelijk volleybalseizoen is 
geworden. 

Geen platte wagen meer tegen-
woordig maar wel een terechte 
rondrit met het Oranje Nationaal 
treintje door het dorp. En een 
kampioensbarbecue bij Harry en 

Anneke Kooistra met life muziek 
van het duo Klaas en Leo.

OPROEP
Zin om te volleyballen? Weke-
lijks trainen op maandagavond 
en één keer in de 14 dagen een 
wedstrijd? De thuiswedstrijden 
zijn op onze trainingsavonden, 
de uitwedstrijden op vrijdag-
avond. 
Kampioen worden heeft ook zo 
zijn nadelen, je beste spelers 
worden helaas weggekocht. Mo-

menteel hebben wij als heren 
volleyballers 6 spelers. 

Precies genoeg maar een te wan-
kele basis om de competitie in 
te gaan. Ook de dames kunnen 
nog wel wat extra vrouwkracht 
gebruiken. Heb je interesse, mail 
dan even naar Frans Rob (heren 
volleybal,F.Rob@chello.nl) of Es-
ther de Boer (dames volleybal, Es-
ther.de.Boer@hotmail.com). Zie 
ook onze facebookpagina “Vol-
leybal Vereniging Berlikum” l

Heren volleyballers Berltsum, kampioen in 
klasse B OVK
De heren volleyballers van Berltsum waren dit seizoen onverslaanbaar. Slechts één wedstrijd (tegen 
de nummer 2) ging verloren.



Schoolreisje groep 7/8 naar Ameland: Groep 7/8 van OBS Lyts Libben heeft 
een fantastisch schoolkamp gehad op Ameland! Zwemmen in de zee, zeehon-
den spotten vanaf een vissersboot en gezellige spelletje in het bos. Het weer 
was ons goed gezind, een prachtig schoolkamp! l

OBS Lyts Libben: 
Schoolreisje en kamp weer 
een groot succes!

Schoolreisje 3 t/m 6 naar Hellendoorn: Het schoolreisje van groep 3 t/m 6 
ging naar Hellendoorn, Wat hebben de kinderen zich vermaakt

COLUMN

Tijdens het volleybaltoernooi 
op vrijdag 23 juni hebben en-
kele vrijwilligers van onze 
werkgroep lootjes verkocht 
voor een verloting waarbij de 
gehele opbrengst ten goede 
komt aan het nieuwe MFC. 
Met prachtige prijzen die de 
moeite waard waren om gokje 
te wagen en een lootje te ko-
pen. Middels deze weg willen 
wij nogmaals de sponsoren van 
de prijzen enorm bedanken! 
B&G Techniek; Brouwer Gevelre-
novatie; Bultena verreikerverhuur 
BV; Garage Rinsma Berlikum; Rewi 
fashion; Schiphof & van Schepen 
schilders; Tendens schoonmaak-
organisatie; Van Tuinen Tuinser-
vice; Expert Meijer Sint Annaparo-
chie; Willie's Hout; Born & Van der 
Graaf. 
Ook willen wij namens deze 
weg de volleybalvereniging 
Berltsum én de organisatie van 
de Berltsumer Merke voor hun 
medewerking bedanken! 

Achter de schermen zijn we 
nog altijd druk bezig met de re-
alisatie van het MFC. Werk wat 
voor u als dorpsbewoner mis-
schien niet altijd zichtbaar is, 
maar wel noodzakelijk is om er 
voor te zorgen dat de eerder ge-
presenteerde plannen werke-
lijkheid kunnen worden. Het 
nieuwe MFC heeft inmiddels 
subsidies van het VSB Fonds 
(€30.000,-) en Woningbouw-
vereniging NWF (€75.000,-) 
toegekend gekregen. Dat bete-
kent dat de barometer binnen-
kort weer een stukje omhoog 
kan! Meer hierover zullen wij 
binnenkort bekend maken via 
www.berlikum.com.

Wonen Noordwest Friesland 
geeft € 75.000,- aan MFC 
Berltsum Wonen Noordwest 
Friesland heeft op 6 juli hun 
maximale bijdrage van € 
75.000,- verstrekt voor de re-
alisatie van het Multi Functi-
oneel Centrum in Berltsum. 
Met het realiseren van het MFC 
wordt de leefbaarheid voor 
de toekomst in Berltsum ge-
waarborgd. Wonen Noordwest 
Friesland geeft met deze bij-
drage een enorme impuls aan 
de realisatie van dit centrum. 
Zij heeft ook als doel de leef-
baarheid te bevorderen in de 
dorpen waar zij woningen ver-
huurt en beheert. 

Met dit centrum wordt een be-
sparing bereikt van 40% op de 
exploitatiekosten van de deel-
nemende organisaties. Dit is de 
belangrijkste pijler onder de 
haalbaarheid van het MFC. 
In dit dorpscentrum worden 
niet alleen de dorpsvoorzienin-
gen bij elkaar gebracht, maar 
ook regionale voorzieningen. 
Deze regionale voorzieningen 
zijn nu gevestigd in het Groene 

Kruisgebouw. Deze verouderde 
huisvesting voldoet niet meer 
aan de huidige eisen en zij 
gaan graag over naar het nieu-
we MFC. Deze voorzieningen 
zijn het consultatiebureau van 
de GGD, de Trombosedienst, de 
praktijken voor verloskunde 
en fysiotherapie, de welzijns-
organisatie De Skûle (voorheen 
Middelsee) en het regiokan-
toor van thuiszorg Het Friese 
Land. Deze regionale organi-
saties hebben om meer ruimte 
gevraagd. Dit kan binnen de 
huidige opzet en financiering 
worden bereikt. Veel dorpsbe-
langen uit omliggende dorpen 
ondersteunen deze regionale 
functie.

Het huidige dorpshuis ‘t Heech-
hout is nodig aan groot onder-
houd toe. Deze kosten worden 
uitgespaard door alle activitei-
ten onder te brengen in het 
MFC, zoals de ouderensoos, de 
toneelvereniging en vergade-
ringen. De muziekvereniging 
Opmaat en de jeugdsoos It Pi-
ipskoft, die nu een eigen ge-
bouw hebben, krijgen ook een 
plek in het nieuwe gebouw. 
De Protestantse Gemeente 
Berltsum brengt haar doorde-
weekse activiteiten en de helft 
van de kerkdiensten onder in 
het MFC De overige helft blijft 
in de Koepelkerk. De Kruiskerk 
van de protestantse gemeente 
wordt uitgebreid tot een mul-
tifunctioneel gebouw om alle 
voorzieningen een plek te ge-
ven. 

Het samenbrengen van al deze 
voorzieningen zorgt voor een 
enorme versterking van de 
leefbaarheid in Berltsum en 
omgeving, maar het vormt te-
gelijk de tweede pijler onder 
de haalbaarheid. 

De Gemeente Menameradiel 
heeft eerder al € 1,1 miljoen 
toegezegd. Bij diverse instan-
ties lopen nog aanvragen om 
de financiering rond te krijgen. 

Onder leiding van een stuur-
groep werken diverse werk-
groepen samen met een archi-
tect de plannen uit voordat de 
eerste paal de grond in gaat. 
In totaal zijn ca 35 vrijwil-
ligers hiermee bezig, vooral 
jongeren. En dat geeft tege-
lijk het draagvlak onder de 
Berltsumers aan voor nu en in 
de toekomst.

1e prijs - Samsung tablet werd ge-
wonnen door Geertje Miedema

2e prijs - Inventum koelkast werd 
gewonnen door Frans Rob

3e prijs - Weber barbecue werd ge-
wonnen door Minne Wassenaar l

Ondertussen bij het MFC… 
De stembus is gesloten! 
Tot 1 juni kon er gestemd worden op een van de drie ingezonden namen voor het nieuwe 
MFC. Wordt het It Krúspunt, De Oerset of It Berltsumer Kertier? We laten u nog heel even in 
spanning afwachten en zullen de uitslag bekend maken zodra de complete financiering van 
het MFC rond is. Op naar het volgende feestje! 
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V.l.n.r. Mathijs Kalma, Germ Reitsma (Wonen Noordwest Friesland), Erik 
Jansen, Durk Osinga, Wytze Groen, Marije van Dijk, Johan van der Graaf

In de “Achtbaan” door de 
basisschooltijd!
Donderdag 13 juli mocht groep 8 van CBS “de Fûgelsang” ein-
delijk haar toneelkunsten tonen aan ouders, broertjes, zusjes, 
pakes, beppes en andere familieleden. 

Zij stapten in de achtbaan en lieten zien hoe zij door de basisschool-
tijd zijn geraasd. Humoristisch, ontroerend en een feest van her-
kenning. “Fasten your seatbelts …” Beginnend als 4- en 5-jarigen 
bij juf in de kring; je dromen vertellen … terwijl je als tiener op 
je knieën over het podium ‘loopt’. Rocken op een groot podium of 
als kabouter zandbakoverleg voeren en ‘wereldproblemen’ bespre-
ken. Als toeschouwer kreeg je een kijkje in elke groep. En werd er 
een beroep gedaan op je zangtalent, zoals dat ook gaat als je klein 
bent. Tussen de verschillende scènes in werd het podium omge-
bouwd door echte bouwvakkers. Terwijl het publiek kon kijken 
naar foto’s van alle leerlingen. En de aanstekelijke muziek klinkt 
nog steeds in mijn hoofd … Engelse les, Sinterklaas, anti-gym en 
een kat-en-muisspel tussen vader en dochter … alle scènes zorgden 
voor een lach op het gezicht. En de sensationele Paskamershow uit 
groep 7 niet te vergeten, waarin de talenten van iedereen nog eens 
werden belicht. Afscheid nemen hoort er helaas ook bij. Groep 8 
keek terug op een mooie basisschooltijd, maar kijkt ook vooruit 
naar de uitdagingen die hen te wachten staat.
Jongens en meiden … Super goed gedaan! l



     

AGENDA
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Berltsum kultuer
15 en 16 juli 13.00 - 17.00 uur   Expositie Geeske Sijbrandi, 

It Skil 9
29 juli 15.00 - 20.00 uur   Midzomermarkt (Dorpsplein)

In de natuurlijke omgeving van 
haar tuin kunt u haar schilde-
rijen bekijken. Geeske schildert 
voornamelijk dieren, mensen en 

landschappen. Dit jaar is er veel 
nieuw werk te bewonderen.

U bent van harte welkom op It 

Skil 9 in Berltsum! Openingstij-
den zijn zowel op zaterdag 15 
juli als op zondag 16 juli van 
13.00 - 17.00 uur l

Expositie Geeske Sijbrandij
Op zaterdag 15 juli en zondag 16 juli houdt Geeske Sijbrandij uit Berltsum weer open atelier bij 
haar thuis.

Wij spreken met Jaap Akkerman, 
die sinds maart 2015 voorzitter 
is van deze vereniging. ‘OpMaat’ 
is per 1 januari 2013 ontstaan 
uit het samengaan van De Ba-
zuin (Chr. Muziekvereniging) en 
Klimop (Fanfare en Drumband) 
maar heeft een veel langere ge-
schiedenis. In 1895 is De Bazuin 
al opgericht en feitelijk is ‘Op-
Maat’ dus al meer dan 100 jaar 
oud. Het korps heeft 32 leden 
en de drumband 12 leden. Daar-
naast zijn er nog 5 korps leerlin-
gen, die na het behalen van hun 
A-diploma ook hun partijtje mee 
mogen blazen en telt de drum-
band tot op heden 8 leerlingen 
bij de jeugdband. Zoals bij veel 
verenigingen is het ook bij ‘Op-
Maat’ lastig om mensen betrok-
ken te houden bij de vereniging 
en nieuwe (lees: jonge) leden aan 
te trekken. Een van de activitei-
ten die ‘OpMaat’ hiervoor onder-
neemt, is het schoolproject. In 
groep 5 krijgen de leerlingen een 
lesinstrument mee naar huis en 
krijgen gedurende 10 weken 1 
x per week muziekles op school 
wat wordt afgesloten met een 
mooi slotconcert. Na deze 10 
weken kunnen de kinderen be-
slissen of ze les willen gaan vol-
gen. In mei van dit jaar heeft het 
korps van ‘OpMaat’ meegedaan 

aan het Open Nationaal Fanfare 
Kampioenschap in de Lawei in 
Drachten. Het stuk ‘Les Memoi-
res de Moresnet’ werd gespeeld 
waarbij een jury achter een gor-
dijn blind moest jureren. De jury 
kon dus niet zien welke muziek-
vereniging er speelde en kon al-
leen maar op basis van hetgeen 
zij hoorde een oordeel vormen. 
Het optreden werd beloond met 
een 1e prijs met een puntenaan-
tal van 83,67 en hiermee eindig-
de ‘OpMaat’ op de derde plaats 
in de vierde divisie. Zowaar een 
prestatie om trots op te zijn. Dat 
er voor een muziekvereniging 
veel geld nodig is, moge wel dui-
delijk zijn want zoveel instru-
menten en uniforms voor zowel 

korps als drumband zijn ‘net om 
e nocht’. Naast de maandelijkse 
oud papier ophaalactie onder-
neemt ‘OpMaat’ de bloemenac-
tie, de banketstavenactie, de 
Anjerfondscollecte en sinds een 
paar jaar een kuiertocht. De laat-
ste zaterdag van september staat 
deze kuiertocht ook dit jaar weer 
op het programma. Momenteel 
is men druk bezig met de voor-
bereiding van het komende 
dorpsfeest (sept.), Birds and Brass 
in Franeker (okt.) en Kulturele 
Haadstêd (2018). Een actieve ver-
eniging waar gezelligheid hoog 
in het vaandel staat. Heeft u of 
uw kind belangstelling? Meer 
informatie is te vinden op: www.
opmaatberltsum.nl l

‘OpMaat’ in de maat?
Deze keer onze muziekvereniging eens in de schijnwerpers. Kennen wij natuurlijk allemaal de ver-
eniging van de vele feestelijkheden in ons dorp; er zijn ook minder bekende wetenswaardigheden.

Ingezonden stuk
Lis ik mei myn Bealch te Bakken yn de Baarnende sinne, lês 
ik yn de Berltsumer Krante dat ik ‘Berucht en Beroemd’ Bin! 
It Berltsumer Hûntsje freget sich ôf wa de B is!! Ha jo mei ek 
Bespeurd yn Berltsum?

Ik bin in Belutsen Berltsumer 
mei in Bysûndere Boadskip 
(dêr ’t ik noch net tefolle oer 
Be-eamelje kin, mar it is be-
slist net myn Bedoeling om 
jim Benaud as Bang te meit-
sjen). It Begûn mei de winter-
Bazaar foar it MFC. Dêr soe 
fan alles Barre en dat befoel 
my tige Bêst. En ik krige sa-
mar in hiele Bult freonen op 
FaceBook! Bêst genoch om 
der wat tusken te kommen. 
Mar der kaam ek wat oars 
tusken: ik moast ferhuzje 
op- FaceBook en ferlear myn 
freonen. Yn ‘e rin fan de tiid 
Bin ik oerol en nergens west: 
by de OpBorreljûn, by Douwe 
oan ‘e Bar by toaniel, it Bene-
fiet konsert foar it MFC. Ik 
Bin sels noch nei Berlicum 
(Brabân) west om it echte Kar-
naval te belibjen en dêr kaam 
ik sa wier it hiele Bestjoer fan 
Oranje Nationaal tsjin. Ik wie 
bygelyks ek by de Mudrun. 
Troch de Blubs en Blauwe 
drek woe ik net, dus kaam ik 
op ‘e Brommer. Ik ha no wol 
yn ‘e gaten: Berltsum Brûst 
en is yn Beweging! Bêst wol 
aktyf. Ik ha Besjoen en Be-
loerd wat der allegear yn de Berltsumer Buerten Bard. Sa Bin ik 
yn de Buorren west, mar ek op de Bitgumerdyk, de Bildtdyk en 
de Bûterhoeke. It is in Bysûndere tiid op wei nei it doarpsfeest. It 
wurdt moaier as yn Boksum, Blessum, Bitgum, Britsum en seker as 
yn ‘B-doarp’ Minnertsgea! 
Jim Bespeure it al: Ik Bin Bysûnder Belutsen by Berltsum. Ik bedar-
je dus hoe dan ek yn ’e tinte op it doarpsfeest. Lekker Bounce op ‘e 
dûnsflier, Babbelje op de kofjemoarn, Bysliepe op de Bernemiddei, 
Biersûpe op it Matinee, dêr ha ik sin oan. Ik moat noch Betinke 
wat ik oanlûk op de freedtejûn en ik ha noch yn Berie at ik allin-
nich kom as mei myn  Bêste freonen. Ik hoop op Broeierich waar 
mei it feest! Wa wit sjoche wy elkoar dan, as miskien jûn noch by 
Bauck! ...? Besjoch ek es myn FaceBooksite & Instagram “Wêr is de 
Berltsumer” foar mear Beeldmateriaal l

Zaterdag 29 juli 
Midzomermarkt Berltsum!!
Op zaterdag 29 juli organiseert SC BERLIKUM alweer de 5e 
jaarlijkse MIDZOMERMARKT op het dorpsplein naast sport-
complex de Koekoek Markt is van 15.00 - 20.00 uur.

Deze markt bestaat uit een gedeelte braderie en een gedeelte rom-
melmarkt! Verder is er veel vertier voor de Kids en is DJ Auke en 
het draaiend rad aanwezig. Natuurlijk ontbreekt het terras niet 
en zijn er diverse snacks te verkrijgen. TEVENS NOG STANDHOU-
DERS GEZOCHT!!  Evt. kraam en stroom voorradig! Voor info. bel: 
06 - 46597017 l



Redactieleden:
Henny van der Graaf
Jan Joostema
Dick Abma
Geertje Miedema
Henk Muller
Karina de Vries
Harmke Siegersma

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: roasteradvertenties@gmail.com
Kopij: roaster.berlikum@gmail.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:                                                       
roaster.berlikum@gmail.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 woensdag 6 september 2017 

aangeleverd te worden per email: roasteradvertenties@
gmail.com. 

•  Kopij dient uiterlijk woensdag 6 september 2017 op de 
redactie aanwezig te zijn via roaster.berlikum@gmail.com 

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
zaterdag 16 september 2017

 

■  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!

Sybren van Tuinen
registermakelaar - taxateur

Sybren van Tuinen

registermakelaar - taxateur

* taxaties (o.a.-gevalideerd NHG)

* aan- en verkoop onroerend goed

* lid VBO-Taxateurs Unie-SCVM-NRVT

Neem vrijblijvend contact op
via tel. 0629.07.03.03
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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

Voor een 
zichtbare 

verzorgingBuorren 76, Berltsum
Telefoon 0518-461744

Buorren 37 
9041 AX Berltsum 
tel: 0518-462242 

www.kapsalontsteegje.nl 

Dames & Heren 

Iedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tarief 
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 Afvoer
 verstopt?

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

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

BEL 06 53 173 042

Volgende maand 
uw advertentie hier?

Voor meer informatie neem 
contact op met het bestuur

roasteradvertenties@gmail.com

Huisartspraktijk
R.A. Comello Berlikum

Praktijk en Apotheek

GESLOTEN
van zaterdag 22 juli 

t/m zondag 13 augustus

Waarneming:
Huisartsenpraktijk Marssum

058-2542255
Het adres van de praktijk in Marssum is Franjum-
buorsterpaed 10, 9034 GZ Marsum (Dorpshuis)

Herhaalt u tijdig uw medicijnen?


