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DORPSKRANT VOOR BERLTSUM EN WIER 

05 18lzaterdag 19 mei

Emma (4): “Als ik heeeeeele, heeeeeeeeele grote billen heb, 
dan pas ik jouw onderbroeken mama!”

Nick (7): “Mem, fienst do mannen mei spieren moai of 
fienst do heit moai?”

Twa kleuters yn petear: Lieke (4): “Wy ha NETflix?” – 
Brecht (4): “Wy ha wol flix.” 

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

Omdat de kaartverkoop van de 
eerste vier voorstellingen al in 
korte tijd goed begon te lopen, 
heeft de organisatie besloten er 
nog twee voorstellingen achter-
aan te plannen. In totaliteit zijn 
er ruim 1.200 kaarten verkocht, 
een aantal waar de organisatie 
zeer content mee is. Waar men 
ook zeer tevreden mee is, zijn de 
lovende recensies in de kranten 

en de lovende reacties van de 
overkoepelende organisatie van 
Under de Toer. Maar waar men 
nog het meest tevreden mee is, 
zijn natuurlijk de positieve reac-
ties van de vele bezoekers. 

Niet alleen over het verhaal, de 
muziek, het koor en de toneel-
spelers, maar ook over de mooie 
entourage waarin zich alles af-

speelt, het enthousiasme van de 
medewerkers en de goede logis-
tieke organisatie. Een waar com-
pliment voor Berltsum, want als 
er in korte tijd meer dan 100 in-
woners betrokken kunnen wor-
den bij deze voorstelling kunnen 
wij echt spreken van ‘mienskip’! 

Op www.berlikum.com treft u de 
foto’s aan van de voorstelling. l

De klokken fan Berltsum groot 
succes
Nu alle zes voorstellingen van De Klokken fan Berltsum zijn geweest, kunnen wij wel 
spreken van een groot succes. 

Zonnestroom voor iedereen 
in Berltsum en Wier
We moeten van het gas af. Diederik Samsom heeft de op-
dracht gekregen om binnen 12 jaar (2031) ca. 2 miljoen 
woningen van het gas af te halen. Een consortium van 15 
bedrijven waaronder Greenpeace en Uneto-VNI wil dat er na 
2021 geen gasketels meer vervangen worden door nieuwe. 

Hoe je het wendt of keert, we moeten alternatieve bronnen aanbo-
ren om onze energiebehoefte en leefomgeving voor de toekomst 
veilig te stellen. Duurzaam en minder milieubelastend. De over-
heid vindt dit ook en stimuleert lokale initiatieven. In juni 2016 
is de Enerzjy Koöperaasje Duorsum Berltsum-Wier u.a. (EKDBW) 
opgericht. Door middel van de Postcoderoosregeling bieden wij 
alle inwoners, bedrijven en verenigingen van Berltsum en Wier 
een platform voor het samen opwekken van groene energie. 

Hoe het werkt. Kort samengevat kun je als lid van de EKDBW een 
aantal participaties in zonnepanelen kopen. De koöperaasje heeft 
ESV in Berltsum bereid gevonden een geschikt dak ter beschikking 
te stellen. Wij zorgen voor de levering van de stroomopbrengst 
aan Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD), de coöperatieve energie-
leverancier van en voor het Noorden. Als lid en participant van 
de EKDBW ontvang je jaarlijks een korting op de energierekening 
in de vorm van de energiebelasting. Deze wordt door NLD recht-
streeks verrekend op je energienota. 

Wanneer kies je voor de koöperaasje
•  Als je in dorpsverband wilt bijdragen aan een duurzamere we-

reld en samenleving.
•  Als je wilt investeren in groene energie, maar daarvoor geen ge-

schikt dak hebt.
• Als je zonnepanelen op je eigen dak esthetisch niet mooi vindt.
• Als je wilt delen in de voordelen van de Postcoderoosregeling.

Saldering. Bezitters van zonnepanelen op hun dak salderen de ge-
leverde en afgenomen stroom van het net tot het jaarlijkse ver-
bruik. Voor de overtollige opgewekte stroom ontvangt men een 
geringe vergoeding. Er zijn signalen dat de overheid deze salde-
ring per 2020 of 2023 gaat stoppen. De Postcoderoosregeling is 
voor 15 jaar gegarandeerd. Een reden te meer om via de EKDBW 
in zonnepanelen te investeren.

Nieuwsgierig?
Ben je nieuwsgierig geworden? De voorlichtingsavonden zijn ge-
houden op 15 en 17 mei jl. Mocht je daar zijn geweest dan weet je 
inmiddels alle ins & outs. Ben je niet geweest en wil je toch meer 
weten, neem dan contact op met een van de bestuursleden.
Durk Miedema 0518 462424
Wessel Koning 0518 462261
Hielke Visser 0518 412905
Enerzjy Koöperaasje Duorsum Berltsum-Wier u.a. l

Crowdfunding certificaten voor MFC Berltsum

Dit is eigenlijk ook al vanaf het 
begin het thema van het Mul-
tifunctioneel Centrum (MFC) 
Berltsum. In 2013 hebben we 
het MFC aan Berltsum gepresen-
teerd: “We smiete de lapen gear” 
Oftewel, diverse verenigingen in 
Berltsum gaan met elkaar en sa-
men door op een plek. 

We hebben een fantastisch ont-
werp en heel veel verenigingen 
die graag naar het MFC Berltsum 
willen. 

Na jaren hard werken, acties en 
vooral lange procedures zijn we 
er bijna, het 1,7 miljoen euro 
kostende MFC hebben we op 
150.000 euro na, bij elkaar. Dit 
laatste bedrag krijgen we niet 
bij elkaar met de verkoop van 

pepermunt of een loterij. Dit be-
drag zullen we als Berltsumers 
bij elkaar moeten brengen.

We vragen de inwoners van 
Berltsum niet om zomaar een 
bedrag over te maken (mag uiter-
aard wel…) maar we gaan eind 
mei starten met een certificaten 
actie. 

Hoe werkt dit?
Als inwoner of bedrijf uit 
Berltsum kun je het MFC een 
renteloze lening geven van mini-
maal 250 euro. Hiervoor krijg je 
een certificaat. 

Met dit certificaat kun je geen 
geld verdienen, maar het kost je 
ook niets. Binnen 15 jaar krijg 
je het bedrag, zonder rente, 

van het MFC terug. Als het MFC 
straks gebouwd is en we draaien 
een paar jaar, dan gaan we jaar-
lijks van een aantal mensen hun 
certificaat terug kopen. 

Voor deze actie is een reglement 
opgesteld waarin de werkwijze 
en bijvoorbeeld ook de voorwaar-
den duidelijk zijn omschreven.

Binnenkort komen de vrijwilli-
gers van het MFC een flyer met 
alle informatie bij u thuis bren-
gen en organiseren we voor be-
langstellenden voor deze actie 
een informatie avond.

Wilt u al eerder contact met een 
vrijwilliger van het MFC, mail 
ons op mfc@berlikum.com! Het 
MFC bouwen we samen! l

2018 is het jaar van de veelbesproken Culturele hoofdstad van Europa, het thema 
van dit LF2018 is “Mienskip”.



Eartiids en No…
Feroarings yn Berltsum 
Der is troch de jierren hinne noch al ris wat feroare yn Berltsum. Nim no 
bygelyks de skoallen, de boarterstún foar de bern, Berlingastate, de gym-
nastykseal en it doarpshús binne allegearre al feroare as sille noch feroarje. 
Berltsum, in prachtich plak yn bou en greiden. Mar der feroaret noch al ris 
wat. 

De skoallen, der is nochal wat feroare. Eartiids hiene wy yn Berltsum de tún-
bouskoalle. Dat koe fansels ek net oars. Berltsum wie in doarp fan túnbou, 
dus der moast ek in túnbouskoalle wêze. De belangstelling foar de skoalle 
groeit as we te krijen hawwe mei de ierappelwurchs. Nei fjouwer jier tún-
bouskoalle krige elkenien in diploma en koene je oan it wurk. Yn 1970 slút 
de skoalle harren doarren. Hjoeddedei hawwe wy ien grutte skoalle dêr’t de 
twa basiskoallen yn sitte. Ek Berlingastate seach der eartiids hiel oars út. It 
âlde gebou is plat gien en der is in hiel nij gebou del setten. It hjoeddeiske 
Berlingastate biedt ûnderdak oan de âlderein fan Berltsum. Der binne 22 ap-
parteminten. Yn it gebou sit in soarchsteunpunt en biedt yn in deisintrum 
aktiviteiten oan. In oanwinst foar Berltsum. 

De boarterstún foar de bern sit hjoeddedei op in hiel oar plak. Eartiids lei 
dit oan it Achtepaed, leit de boarterstún yn it hert fan Berltsum tsjin de nije 
brede skoalle oan. De nije boarterstún hjit de Hûnegreide, betocht troch ien 
fan de bern fan de basisskoalle. In prachtich nij plak, mei nije tastellen foar 
de bern. 
 
En dan it doarpshûs, It Heechhout. Dat ferwiist nei de smelle wite brêge 
oer de Achte Opfeart, flak efter it Heechhout. Hjoeddedei lizze der plannen 
foar in MFC, in Multifunksjoneel Sintrum. Ferskate ferienings binne mei dit 
inisjatyf kaam en der wurd hjoeddedei hurd oan wurke. Krêften bondelje, 
kosten diele en besparje soargje foar de helderheid fan in nij, grut sintrum 
foar Berltsum. 
En sa sjogge je mar dat ek yn in doarp, as einlik in stêd, der in soad feroaret 
en dat neat itselde bliuwt. Wa woe best noch wol in kearke troch Berltsum 
út it ferline rinne? Ja, it is no miskien folle letter en Berltsum is sa feroare, 
miskien wol te hurd. Al dy wolfeart, wat hat dat ús no brocht? Is it echt wol 
folle better? Ik soe best noch wol in kearke yn it ferline troch Berltsum rinne 
wolle. ( O, O Berltsum, Durk Dijkstra, ôfkomstich út it boek “Berlikum. Beeld 
van een Dorp”). 

Stoarmke l

Ik heet Anna en ben 9 jaar. Verder zijn 
er mijn broer Tom, heit Alex, mem 
Janet en mijn hamster Mimi, ik hou 
van dieren en zwemmen en mijn lie-
velingseten is spaghetti. Ik woon in 
de Bildtdyk 17 en mijn moeder werkt 
in een kledingwinkel en mijn vader 
werkt in de windmolens. In mijn vrije 
tijd speel ik graag met mijn vrien-
dinnetjes en daarnaast skeeler ik en 
kaats ik graag. Mijn lievelingsvakken 
op school zijn spelling en knutselen. 
Waar ik nog naar uitkijk in groep 6 is 
schoolreisje. Ik weet nog niet wat ik la-
ter wil worden. 

In Berlikum heb je een grote speeltuin 
en de sportvelden liggen mooi dicht bij 
elkaar en ik vind alles in Berlikum wel 
goed. De winkels en de sportvelden in 
Berlikum vind ik goed. Ik vind dat er 
een zwembad in Berlikum moet ko-
men en dat zijn verbeteringen. Ik zou 
altijd in Berlikum willen wonen. Ik 
kende op ‘e Roaster niet. Ik vind het 
belangrijk dat de jeugd wordt gehoord, 
zo weet je ook wat de kinderen willen.

Tot zover de bevindingen van Anna 
Osinga in deze jeugdrubriek. In de vol-

Bern mei in ferhaal: 
Anna Osinga
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Anna Osinga. Zij is leerling van de 
Fûgelsang en zit in groep 6. Jarenlang was de jeugdrubriek het podium voor 
groep 8, maar voor de afwisseling leek het ons leuk om eens een andere groep 
voor het voetlicht te brengen. In het onderstaande verhaal vertelt Anna ons 
iets over zich zelf. Wij horen iets over haar hobby’s, school en hoe zij het vindt 
om in Berltsum te wonen. Veel leesplezier gewenst met haar eigen geschreven 
verhaal.

SAMEN OP ZOEK 
NAAR EEN 
BEWANDELBARE WEG...

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

INFO@PAADSIKER.NL
WWW.PAADSIKER.NL

Buorren 37 
9041 AX Berltsum 
tel: 0518-462242 

www.kapsalontsteegje.nl 

Dames & Heren 

Iedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tarief 
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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!
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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

gende editie weer een ander persoon van 
groep 6 voor deze rubriek! l
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OPEN! 
 

 
 
Hemmemawei 2 
9041 CD Berlikum 
0518 462667 
www.vantuinen.nl 

NAJAARSBEURT? Voorjaarsbeurt?



Berltsum yn bedriuw
berlikum.com 9

UITGELICHT

De wedstrijd kent 2 catagorieën:
1. De foto-routewedstrijd
2. De mooiste foto van Sijke 2018

Toelichting 1: 
Voor de foto-routewedstrijd zijn 
wij gestart op 27 april op Konings-
dag. Us Sijke stond het eerst bij 
Eduresult in de Buorren 25. Na de 
eerste week gaat hij iedere vrijdag 
naar een andere baas en een an-
dere plek. U zoekt onze hond op, 
maakt een mooie foto, met het be-
drijf en de hond er zichtbaar op en 
u mailt ons de foto. 

De eerste keer zet u uw naam, 
adres en emailadres erbij. Het 
hele jaar moet u ons via hetzelfde 

Klaas Nieuwhof: "Ik ben inmid-
dels lid van het SBB-bestuur. Van-
uit mijn interesse en kennis op 
het gebied van facilitaire dienst-
verlening ben ik getriggerd door 
duurzaamheid. De kleine duur-
zame woningen bieden een kans 
om de doorstroming op gang te 
helpen. Vernieuwing, verande-
ring en op deze manier een bij-
drage leveren aan de gemeen-
schap hebben mij enthousiast 
gemaakt."

Hette Veldema zag kort geleden 
een programma over hofjes. 
"Toen ik op de jaarvergadering 
van SBB hoorde over het initiatief 
werd ik meteen enthousiast!". "Er 

zijn momenteel te weinig wonin-
gen voor mensen die kleiner wil-
len gaan wonen. Op deze manier 
doen wij iets nieuws en aan duur-
zaamheid." 

Sijbe Knol: "Ik zit in deze werk-
groep als dorpsbewoner en op-
bouwwerker. Wat zou het mooi 
zijn om samen met de buurt een 
invulling te geven aan het leeg-
staande terrein op het gebied van 
duurzaamheid, wonen en leef-
baarheid. Een invulling die voor-
ziet in een woonwens en boven-
dien kansen voor jongeren geeft 
door middel van doorstroming." 
Jerry van Amerongen was jaren 
lang makelaar en woonachtig in 

Stiens. ‘’Tijdens mijn werk kwam 
ik erachter dat er een woonvorm 
ontbrak. Nu heb ik een bedrijf 
wat deze woningen ontwikkeld 
en zet ik mijn kennis hier graag 
voor in. Tijdens de SBB-jaarver-
gadering kwam ik in contact met 
meer enthousiastelingen. Nu is 
er de kans om dit project te ver-
wezenlijken!’’.  

Wytze Groen: "Ik ben werkzaam 
in het sociaal domein. Als geïn-
teresseerde buurtbewoner wil ik 
mij inzetten voor een goede leef-
omgeving en samenleving waar 
voor iedereen plek is. Dit initia-
tief biedt kansen voor een doel-
groep om mee te blijven doen!"

Robert van der Spek en Pieter Jan 
Smit zitten ook in de werkgroep 
maar waren deze week op vakan-
tie. 
De informatieavond is eerst voor 
omwonenden van het voorma-
lig OBS Lyts Libben terrein, dit 
omdat wij voor een gezamenlijk 
gedragen invulling gaan. Deze 
week krijgen zij een uitnodiging. 
Samen voor de leefbaarheid in 
Berltsum! l

Werkgroep klein wonen in Berltsum wil 
“It meast duorsumme hofke fan Nederlân’’ 
Op woensdag 23 mei is er een informatieavond rondom het initiatief ‘It meast duorsumme hofke 
fan Nederlân’. De laatste weken is er veel aandacht voor dit initiatief. Wie zijn de mensen in de 
werkgroep en wat zijn de drijfveren?  

Foto-routewedstriid: Wa lit ús 
hûn út?

Janna-Marije: Op de kop troch 
keamer en tún 
Se is 15 jier, wennet tegearre mei har heit, mem en twa 
bruorren yn Berltsum, sit yn it 4e en lêste jier op de Ulbe 
van Houten en stiet elke dei wol in pear kear op de kop 
yn de tún as yn de húskeamer.

Janna-Marije is op it momint drok dwaande foar har eksa-
mens. Se hat útstream profyl fersoarging en it earste eksa-
men hat west. As se har diploma hat, wol se CIOS dwaan om 
dêrnei troch te gean mei de oplieding fysioterapy. Neist skoal-
le is Janna-Marije twa kear yn ’e wike te finen yn de gym-
nastykseal. In drok best faam dat dochs efkes tiid frij wist te 
meitsjen foar in ynterview mei my. 
“Ik wie ûngefear fjouwer doe’t ik op gymnastyk gong. Der 
bin ik ek al frij gau wer stoppe, want ik moast myn swimdi-
ploma’s helje. Dernei bin ik op hynderriden gongen. Dochs 
stie ik thús yn de wenkeamer regelmjittich op ‘e kop. Op myn 
9e bin ik wer op gymnastyk gien en der sit ik no noch hiel-
tyd op. Neist turnen doch ik ek noch oan wettersport. Wy 
hawwe thús in boat en dan gean ik te wetterskyen as te wake-
boarden. Dat doch ik fansels alline yn de simmer.” Wa goed 
op let hat, sjocht Janna-Marije wol gau ris foarby kommen 
mei goeie turnútslaggen. Dit jier hat se meidien oan de pleat-
singwedstriden op Senior F nivo, der dogge fruolju fan 15 jier 
ôf oan mei. “Ik waard der twa kear twadde en no mei ik mei 
dwaan oan de Fryske kampioenskippen. Ferrassend, ik hie dit 
net ferwachte. De kompetysje is sterk en ik bin net de ien-
nige goeie.” Se docht wat se dwaan moat op flier, balk, sprong 
en brêge. En der sit no krekt har krêft. De oefeningen binne 
diels fêstlein en diels frije ynfolling. “De oefeningen meie je 
sels ynklaaie, ik doch wat ik dwaan moat wylst oare famkes 
dingen net dogge om't se dy net kinne. Op ‘e flier hawwe je 
de measte frijheid. It is in oefening op muzyk mei dûnspaskes 
en fan alles der yn. Tegearre mei trainster Iris betinke wy dan 
wat.” De karren binne gau makke want Janna-Marije wit wat 
se wol en net dwaan wol. En dan stiet der ek samar in flier 
oefening op papier. 
Foar in lytse gymnastykferiening as dy fan Berltsum is it nivo 
erch heech. Eartiids wie dat wol oars, hjoeddedei dogge de 
measte froulju mei oan wedstriden en pleatse harren dan 
ek noch foar de fryske kampioenskippen. “Neist dat ik sels 
turnje, jou ik tegearre mei Iris ek les. Ik ha it sertifikaat fan 
gymnastyk-assistint-lieding helle. Dat is ek wol nedich want 
der komme noch hieltyd mear bern op. De groepen sitte eins 
hast allegearre fol.” 
“De ambysje om op topnivo te turnen haw ik net. Ik wol net 
by Berltsum wei en ik wol graach studearje. Topsport is dan 
lestich te kombinearjen. Ik bin tefreden mei myn nivo sa, 
natuerlik kin it altyd better en ik wol altyd wer nije dingen 
leare, mar sa as it no giet, is it goed.” Neist turnen mei Janna-
Marije ek graach op it wetter wêze. Troch har stabiliteit en 
fleksibiliteit giet it wake-boarden en in wetterskiën har goed 
ôf. “Wy geane dan mei de famylje nei Snits ta, nimme de boat 
mei en binne dan lekker op it wetter dwaande.” 
Der giet gjin dei foarby dat Janna-Marije net even op ‘e kop 
stiet as op de trampoline yn de eftertún springt. It turnen sit 
no ien kear in har bloed en dat oefenjen bliuwt. Letter dit 
jier komt Janna-Marije út op de Fryske kampioenskippen. En 
of se wint? “As ien frysk kampioen wurd, dan giet dy mei it 
treintsje troch it doarp. Hoe moai is dat!” l

emailadres de foto’s toe mailen. 
Voor 1 januari 2019 hebt u iedere 
week ons een foto gemaild. Ja, 
dit is een wedstrijd voor de echte 
doorzetters!! 

Toelichting 2: 
Iedereen kan meedoen, ook de on-
dernemers. Gedurende het hele 
jaar, of zo nu en dan fotografeert u 

onze Sijke en u mailt ons een foto. 
Hier gaat het dus alleen om de foto-
kwaliteit en niet om de route. Wel 
moet weer het bedrijf en de hond 
goed zichtbaar op de foto staan. 

Voor 1 januari 2019 kunt u uw 
mooiste Sijke insturen via de mail. 
Dit is een wedstrijd voor de artis-
tiekelingen. Een deskundige jury 

en het bestuur van UBW beoor-
deelt beide categorieën en maakt 
de winnaar bekend op de Nieuw-
jaarsreceptie 2019 van Berltsum. 

Meedoen? 
Foto’s mailen naar sijke@ubw.frl 
Veel plezier met onze wedstrijd. 

Bestuur UBW l

Wij hebben al vele leuke 
reacties binnen over Sijke. 
Zoals u weet: Wij als 
Berltsumers van de 12e stad 
hebben een fontein! Us Sijke. 

Wij laten hem uit op ver-
schillende plaatsen in ons dorp, 
volg het en doe mee aan de foto-
routewedstrijd.



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

Berltsum
0518-41 92 95
www.siegersmagevelrenovatie.nl

> Glasbewassing 
 (bedrijf en particulier)

> Schoonmaak
> Zonnepaneel reiniging
> Specialistische reiniging
> Hogedruk reiniging
> NEN keuringen

Berlikum  |   06 57 70 36 90   |  vandergraafmultiservice.nl

Voor een 
zichtbare 

verzorgingBuorren 76, Berltsum
Telefoon 0518-461744

Fysiotherapie • Kinderfysiotherapie • Bekkenfysiotherapie

Bakkerij Wijnsma 
al 25 jaar een begrip 
in Berlikum en wijde 

omgeving.

Elke week 

vaste reclame:

Maandag 
4 Krentenbollen 

+ 2 gratis

Dinsdag 
Brooddag 

3+1 gratis 

(€ 1,65 p/st)

Woensdag 

Puddingbroodjes 

4 voor 

€ 3,50

Donderdag 

Zak broodjes 

€ 1,00

Wij serveren ook

heerlijke gebak met 

verse koffie 

Al heel vroeg in de morgen zijn 7 bakkers druk 
in de weer om een groot assortiment brood en 
banket te bakken, vers en van topkwaliteit. 

Buorren 10, Berltsum  |  Tel. 0518 - 461 406

Prommehof 6 / 9041 GH Berlikum / telefoon (0518) 461587 - 462367 / telefax (0518) 461587

Specialisten

in binnen- en

buitenschilderwerk,

wandafwerking

en beglazing

Vakmanschap hoeft
niet duur te zijn...
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Net seike…
Ha jimme it al heart, ha jim-
me it al sjoen? Berltsum hat 
in fontein. Net samar in fon-
tein. Net de earste de beste. 
Us doarp hat it ‘neusje fan de zalm’. Gjin piemelfontein as 
in keunstsinnich keunstwurk. Nee, der is Berltsum te nuch-
ter foar. Berltsum hat de kar makke om harren grutsk as in 
fontein te ferivigjen. Mar werom hat Berltsum no in fontein 
hear ik jo prakketinken? Ik sil it prebearje út te lizzen. Sjoch…
sjoen at de haadstêd fan us moaie provinsje dit jier útroppen 
is tot kulturele haadstêd 2018 barre er dit jier fan allerhanne 
saken yn Fryslân. 
Minksen bin it paad bjuster yn de kas yn Seisbierrum en by-
gelyks wurde der yn Ljouwert grutte stappen set. Ek de winsk 
om yn alle alve stêden fan Fryslân in fontein del te setten is 
untstien. 5,6 Miljoen is der begrutte troch de organisaasje. 
In moai inisjatyf as wei smiten jild? De mieningen binne der 
oer ferdield. Nimt net wei dat it projekt úteinset is en dat de 
fonteinen 18 maaie tagelyk kletterje. En no dus net allinne 
yn de alve stêden. Ek yn de 12e stêd klettert er ien. Sponsore 
troch undernimmend Berltsum/Wier dus oer jild betelle troch 
de mienskip hoe we net te seiken. Moat we dan al ergens oars 
oer seike wat de Berltsumer fontein oangiet? Ach, moatte… 
moatte… dat no krekt ek wer net. Mar minsken wolle no ien 
kear wat te seuren hawwe. 
Reint it de hielendal dei dan is dat net bêst mar by in sinni-
che wike is it jimme gau wer te hiet. Dus ja we mei best ef-
kes seike oer de fontein fan Berltsum. In moai inisjatyf as ha 
Berltsummers harren wer wat yn de kop helle? Earst moasten 
de stêdsrjochten ophelle wurde út Frenstjer en no fiele we ús 
passeare. Tinke we net te grut oer Berltsum as moat je nea de 
tsiis fan de bôle ite litte. Serieus as ludiek? Oer ien ding kinne 
we it as doarpsbewenners allinne mar iens wêze. No ja eins 
oer twa. Berltsum stiet wer efkes op de kaart en undernim-
mend Berltsum/Wier hie net in bettere fontein betinke kin-
nen om my as wetter jouwende hûn te pronk te setten yn us o 
sa moaie doarp. As moat ik no sizze stêd. Ik bin it paad efkes 
bjuster mar hé jo heare my net, Sijke! l

It Berltsumer Hûntsje

Te hôf
Te hôf. Laat deze twee woordjes 
op je inwerken en je proeft de 
rijkdom van de Friese taal. Ze 
staan symbool voor mienskip, 
voor betrokkenheid, voor waar-
devolle traditie. Kort gezegd: voor 
dat waar onze uitvaartvereniging 
voor staat, al 117 jaar.
 
Ontzorgen
Het woord moest nog uitgevon-
den, maar vanaf de oprichting 
van de vereniging deden onze 
voorgangers het al: ontzorgen. 
Voor ‘te hôf’ schiet elke Neder-
landse vertaling te kort, voor 
‘ontzorgen’ schiet me geen 
mooie Friese uitdrukking te bin-
nen.  Maar het is wel ons streven 
en bij ontzorgen komen ook uit-
vaartkosten om de hoek kijken. 
Het moge duidelijk zijn, de le-
denkorting à € 1700,- die wij in 
mindering brengen op de nota 

aan het sterfhuis, dekt niet de 
kosten van een uitvaart; ondanks 
het feit dat wij niet verdienen op 
een uitvaart.
 
Verzekeren
Een aanvullende verzekering op 
de uitvaartkosten, als je geen 
spaarpotje hebt, biedt uitkomst. 
Op de ledenvergadering hebben 
we het al gemeld, en we mogen 
het nu wereldkundig maken, dat 
we op het gebied van uitvaartver-
zekeringen gaan samenwerken 
met De Twenthe Uitvaartverzeke-
ring. Dit bericht is een vooraan-
kondiging. Op het moment dat 
de samenwerking wordt uitge-
rold, volgt uitgebreide informatie 
over het hoe en wat.
 
Donateur
Tot nu toe kon je alleen lid wor-
den van onze vereniging. Aange-
nomen op de ledenvergadering 

is ons voorstel om ook donateurs 
toe te laten. Donateurs mogen 
gebruik maken van de diensten 
van de vereniging, maar ontvan-
gen geen ledenkorting en heb-
ben geen stemrecht. Ideaal voor 
mensen voor wie ons dorp hun 
thuis is.
 
Aanbieding
De mensen die onze ledenverga-
dering bezochten en de presen-
tatie van de notarissen van De 
Vries en Feenstra Notariaat bij-
woonden, weten het: leden van 
onze vereniging krijgen korting 
op het opmaken van een testa-
ment. De aanbieding geldt deze 
maand nog. 

Meer informatie vind je uiteraard 
op onze website. Tot de volgende 
keer. l
 
Ria, namens het bestuur De Laatste Eer

Nieuws van uitvaartvereniging 
De Laatste Eer

Vereniging Het Groene 
Kruis Berlikum/Wier e.o.

Algemene ledenvergadering 
Groene Kruis
Hierbij bent u van harte 
uitgenodigd voor 
het bijwonen van 
onze Algemene 
ledenvergadering. 
Deze wordt gehou-
den in het Groene 
Kruisgebouw op: 
Woensdag 30 mei 
2018 aanstaande, 
aanvang: 19.30 uur 

De agenda is als volgt opgesteld: 

1. Opening 
2.  Vaststellen agenda en notulen 

van de Algemene ledenverga-
dering 25 mei 2016   

3. Verslag gebouwenbeheer 
4.   Financieel verslag, balans en ex-

ploitatie 2017, begroting 2018 
Controlerapport accountant 
en decharge penningmeester 

5. Ontwikkelingen Groene Kruis 
6. Inbreng leden Groene Kruis
7. Bestuurswisseling 
8. Rondvraag
9. Sluiting l

 

Noodoproep

Europa Kinderhulp Friesland zoekt vakantiegezinnen. 

Bent u bereid om deze zomer een kind voor een korte periode 
in uw gezin op te nemen. Meldt u dan aan via het onderstaande 
mailadres, friesland@europakinderhulp.nl l

Inloop/koffiemorgen 
Heechhout
Als Welzijnsdienst De Skûle zien wij kansen/uitdagingen om het 
dorpshuis, en in een later stadium het MFC, een centrale plaats 
binnen Berltsum te geven. 

Een dorpshuis als inloophuis waar 
een ieder terecht kan voor een 
stukje ontmoeting of voor een 
hulpvraag en waar activiteiten 
worden aangeboden. 

Maar ook een plaats waar men zelf 
aan de slag kan, zelf mogelijkhe-
den moet creëren. Het moet een 
plek zijn voor de bewoners van 
Berltsum die door de bewoners 
van Berltsum zelf gerealiseerd/ge-
creëerd wordt. 
Daarvoor hebben wij een inloop/
koffiemorgen gepland. Tijdens 
deze bijeenkomst willen we graag 
van u allen horen wat en hoe dit 
zou kunnen bijdragen aan de leef-

baarheid in het dorp. Wat willen 
we en wat kunnen we? 
De eerst volgende keer zal zijn op:          

Data: Woensdag 30 mei 2018
Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Locatie: Dorpshuis It Heechhout
Entree: Gratis

Aansluitend zullen we op woens-
dag 27 juni 2018 weer een inloop/
koffie morgen houden.

Namens De Skûle Welzijn
Marjan van der Heide en Sieta 
Kuipers. Tel: 0518-460805 of via 
e.mail s.kuipers@deskule.nl of 
m.vanderheide@deskule.nl l

Bingo in 
Berlinga State
Berltsum Foarút organiseert 
op woensdag 23 Mei van 14.00 
– 16.00 uur, een bingo middag 
in Berlinga State.

U bent van harte welkom om 
hier aan mee te doen.

Bingo: Woensdag 23 Mei 2018
Tijd: Aanvang 14.00 uur
Locatie:  Dagcentrum Berlinga 

State, Berltsum 
Kosten:  € 2,50 per persoon incl. 

koffie / thee

U komt toch ook!

Tot ziens namens alle 
betrokkende organisaties van 
Berltsum Foarút! l

Bij begrafenissen wordt sinds jaar en dag deze authentieke baarwagen gebruikt l

Iepening doarpshûs 
d’Ald Skoalle

Vrijdag 1 juni a.s. zal het 
geheel vernieuwde 
doarpshûs van Wier 
officieel worden geopend. 

Door de grote betrokkenheid 
van de Wiersters en inzet van 
vele vrijwilligers is er een 
prachtige ontmoetingsplek 
gerealiseerd. Om 15:30 uur 
is de openingshandeling. Van 
16:00 tot 18:00 uur is het 
open huis voor alle belangstel-
lenden. D’Ald Skoalle biedt 
plaats voor feesten, partijen, 
workshops, trainingen en 
vergaderingen. Het gebouw 
is op te delen in verschillen-
de zalen ieder met een eigen 
karakter. Daarnaast is er vol-
doende parkeergelegenheid 
en zijn er voor minder mo-
biele bezoekers de benodigde 
voorzieningen aanwezig. Wilt 
u meer weten of heeft u vra-
gen, dan horen wij dat graag. 
U kunt hiervoor contact op-
nemen met  Riekje Flapper 
0518-461583 of mailen naar 
aldskoallewier@gmail.com l



Provinciale 
brandweerwedstrijd 
Zaterdag 21 april was Berltsum de plaats waar 10 
brandweerkorpsen in actie kwamen voor de provinciale 
brandweerwedstrijd.

Omdat de deelnemende korpsen geen voorkennis mochten heb-
ben, werd de plaats van het ongeval pas op de brandweerkazerne 
in Sint Annaparochie bekend gemaakt. Daarna gingen de brand-
weerauto’s om de beurt met loeiende sirenes naar TDF waarop, 
volgens het bedachte scenario, een F-16 was neergestort. De piloot 
was met zijn parachute terechtgekomen in de boom. TDF was ‘vol 
gezet’ met rook en aanwezigen moesten worden geëvacueerd. De 
uitvoering van de vaardigheidstraining werd door een jury beoor-
deeld. Het korps uit Wommels wist deze wedstrijd te winnen en 
gaat door naar de volgende ronde. l

Koningsspelen 2018 
OBS Lyts Libben/Fugelsang
Donderdag 26 april hebben we gezamenlijk de koningsspelen gevierd.

Cultuurhistorische fietsroute door 
de Gemeente Menaldumadeel
De werkgroep Cultuurhistorische fietsroute Menaldumadeel bracht onder deze naam in september 
2002 een boekje uit met daarin de routebeschrijving en de bezienswaardigheden langs deze route. 

De fietsroute is een initiatief van 
acht verenigingen van Dorpsbe-
langen uit de gemeente. Nu we 
het jaar hebben van LF 2018 en 
de gemeente Menameradiel nu 
Waadhoeke heet is het een mooi 
moment om deze fietsroute weer 
even onder uw aandacht te bren-
gen. Velen hebben de route de 
afgelopen jaren gefietst. De route 
leidt u door een gebied met grote 
cultuurhistorische waarde. Ook 
zonder enige historische kennis 
kunt u genieten van deze tocht 

die langs prachtige dorpen en 
mooie staten en stinzen loopt. 
Het boekje met de route is een 
handreiking zodat u kunt ont-
dekken hoe het landschap door 
de natuur en haar bewoners is 
geschilderd. De route start in 
Leeuwarden bij het station. Het 
plein voor het station is het laat-
ste jaar op de schop geweest, 
maar er zijn weer nieuwe route-
borden geplaatst en ook de route 
over het nieuwe Europaplein in 
Leeuwarden wordt weer goed 

aangegeven. Een paar mensen 
van de werkgroep hebben langs 
de hele route nieuwe borden ge-
plaatst. Dus u kunt de route goed 
volgen. De route wordt aangege-
ven door witte 6-hoekige borden 
met de welbekende oude fiets. 
Langs de route zijn infopanelen 
geplaatst. De lengte van de route 
is ca. 45 km en kan op ieder punt 
worden gestart. Ook is er een in-
kortmogelijkheid tot 38 km. U 
fietst langs de volgende plaatsen: 
Leeuwarden (start bij het stati-
on), Marsum, Ingelum, Bitgum, 
Berltsum, Slappeterp, Menaam, 
Dronryp en Ritsumasyl. 
Het boekje met de routebeschrij-
ving is voor € 3,50 te krijgen 
bij: VVVkantoor Leeuwarden 
(nabij het station), de balie van 
het gemeentehuis Waadhoeke 
in Franeker, de minicamping 
“De Brinkhoeve” in Wier, de 
minicamping in Slappeterp. In 
Menaam bij bakker Huizenga, in 
Berltsum bij bakker Wijnsma, de 
Markthal en de Spar-supermarkt. 
In Marsum bij de bakkerswinkel 
“de bôlekoer” en bij tuincentrum 
de Leeuw.

Het is zeker de moeite waard om 
in het kader van LF2018 deze 
route een keer te fietsen. Van 
harte aanbevolen.

Werkgroep Cultuurhistorische Fiets-
route l
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Samar in Momint...

“Elfsteden wandeltocht 2018 mèt hindernissen: 
er overheen of er onderdoor?”

We zijn allemaal gestart met het 
ontbijt. Daarna was het tijd voor 
de feestelijke opening met het 
lied Fitlala. Iedereen kon mee 
dansen en zingen bij dit vrolijke 
lied. Daarna was het tijd voor de 
spellen. 
De kleuters deden in en rondom 
de school verschillende spellen 
en de groepen 3-8 gingen op vos-
senjacht door Berltsum. Het was 
een geslaagde, leuke sportieve 
en feestelijke ochtend. l



     
 

AGENDA
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Berltsum kultuer
21 mei  15.00 uur  De weg, Ekaterina Levental, 

Ioannis Teatertsjerke - Wier
23 mei  14.00 – 16.00 uur Bingo, Berlingastate - Berltsum
26 mei  20.00 uur  Highwood Live, It Heechhout - 

Berltsum
30 mei  10.00 – 12.00 uur  Koffiemorgen, It Heechhout - 

Berltsum
30 mei  19.30 uur  Ledenvergadering Groene 

Kruis, Groene Kruisgebouw - 
Berltsum

1 juni  18.00 uur Oud papier, Berltsum
27 juni  10.00 – 12.00 uur  Koffiemorgen, It Heechhout - 

Berltsum

Highwood Live 2e editie! 
Op zaterdag 26 mei komen er weer een aantal fantastische 
lokale bands spelen in het Heechhout. Vanaf 20.00 uur staan 
de deuren open zullen we proberen om de dakpannen er dit 
jaar ook weer af te knallen!

In het voorprogramma zal de jongste band van Berltsum spelen, 
Forever Eleven. Deze jongens staan nog niet heel lang op de plan-
ken maar laten graag hun talenten aan iedereen horen. Jake Dogs 
speelde vorig jaar ook op Highwood Live en zal ook dit jaar weer 
een sterk staaltje rock & roll laten horen. Hjirris zal de avond af-
sluiten met hun swingende nummers uit de jaren ’60 en ’70. Trek 
dus je mooiste dansschoenen aan en kom naar Highwood Live! 
Entree is €10,-. De volledige opbrengst van deze avond komt ten 
goede aan het MFC.l

In een aangrijpende voorstelling neemt zangeres en harpiste Ekaterina Levental het publiek mee op 
“De Weg” die zij als tiener aflegde. 

Afgelopen donderdag 10 mei heeft de 14e editie van het inmiddels traditionele en (in positieve zin) 
beruchte Hemelvaarttoernooi bij SC Berlikum plaatsgevonden. 

“De Weg”, in Ioannis Teatertsjerke Wier 
het dramatische verhaal van Ekaterina Levental

Hemelvaarttoernooi SC Berlikum

“De Weg”, die begon in Tasj-
kent en die leidde van land naar 
land, toen zij en haar familie na 
het uiteenvallen van de Sovjet-
Unie Oezbekistan moesten ver-
laten. “Ik ben zó niets op deze 
aarde……..” In een regie van 
Chris Koolmees vertelt en zingt 
Ekaterina over het vallen en op-
staan tijdens de vlucht, over ver-
lies van vriendschappen en ver-
vreemding, maar ook over hoop 
voor de toekomst. “De Weg” 
toont de onuitputtelijke veer-
kracht van een kind in dramati-
sche omstandigheden. Een tie-
ner, vastberaden haar sprookje 
te vinden, vasthoudend aan haar 

verbeelding. “Weer een station. 
Ik zie borden Amsterdam”. Een 
bijzonder en persoonlijk verhaal, 
dat tegelijkertijd zo herkenbaar 
is, geïllustreerd door prachtige 
muziek. 
Ekaterina Levental studeerde 
zang aan het Koninklijk Conser-
vatorium Den Haag en harp aan 
de Conservatoria van Enschede, 
Detmold (Dld) en Rotterdam. Ze 
werkt als maker en performer 
met diverse theater-, opera- en 
dansgezelschappen in binnen- 
en buitenland. Daarnaast maakt 
ze deel uit van Duo Bilitis, dat 
diverse internationale prijzen 
won. “De Weg” is haar vierde 

productie in samenwerking 
met Chris Koolmees. Hun vijfde 
productie is een vervolg op “De 
Weg”. In dat stuk, “De Grens”, 
vertelt Ekaterina hoe het verder 
ging, na aankomst in Nederland. 
Ook met “De Grens” doet Ekate-
rina later in het jaar de Ioannis 
Teatertsjerke aan, en wel op 14 
oktober 2018. Ekaterina Leven-
tal - “De Weg”. 

Maandag 21 mei 2018 om 15:00 
uur, Ioannis Teatertsjerke, Lauta-
wei 5a, Wier
Entree € 15,00
Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl 
of telefonisch op 0518-471123 l

Het Hemelvaarttoernooi betreft 
een voetbaltoernooi welke 14 
seizoenen geleden voor het eerst 
bij SC Berlikum is georganiseerd 
door de Activiteitencommissie. 
Het ontstaan van het toernooi 
kwam voort uit de beleving dat 
er naast de vele jeugdactivitei-
ten en extra activiteiten voor 
de zogeheten prestatie elftallen, 
ook wat leuks voor de rest-seni-
orenelftallen moest worden ge-
organiseerd. Een groep enthou-
siaste vrijwilligers heeft toen het 
Hemelvaarttoernooi in leven ge-
roepen. Tijdens het toernooi ver-
schijnt de crème-de-la-crème van 

het kelderklasse-niveau op het 
toneel om zijn voetbalkunsten 
te vertonen. Daar waar het in de 
sport normaal gesproken draait 
om de prijzen ligt de nadruk 
tijdens het Hemelvaarttoernooi 
echt op de 3e helft! De uitdruk-
king ‘meedoen is belangrijker 
dan winnen’ is nergens meer 
van toepassing dan tijdens dit 
toernooi. Nadat de verschillende 
sterrenensembles, voornamelijk 
uit de regio Noord, zich moe heb-
ben gestreden begint het gedeel-
te waar het allemaal om draait; 
de zojuist genoemde 3E HELFT! 
Live muziek, een passende prijs-

uitreiking, meestal prachtig weer 
en vooral veel bier/wijn en gezel-
ligheid vormen de succesformule 
voor dit prachtige voetbalfeest. 
De eerste editie bleek een schot 
in de roos en inmiddels wordt er 
naast het herentoernooi ook een 
dames super7toernooi georga-
niseerd en kijken we al uit naar 
de 15e editie van dit prachtige 
toernooi! Persoonlijk geniet ik 
enorm van alle inzet door vrijwil-
ligers om dit toernooi ieder jaar 
weer tot een succes te maken. In 
begin januari vinden de eerste 
vergaderingen met betrekking 
tot dit toernooi al plaats en voor 
het eind van de maand zijn voor 
nagenoeg alle activiteiten al vrij-
willigers gevonden en is het deel-
nemersveld voor 90% rond. Op de 
dagen rondom en tijdens de toer-
nooidag zelf, doen de vrijwilligers 
er alles aan om het toernooi tot in 
de puntjes te organiseren en goed 
te laten verlopen en dit alles voor 
het clubbelang! 
Mocht u tijdens Hemelvaartsdag 
een keer niets op het programma 
hebben staan dan kan ik een ie-
der (voetballiefhebber of niet) 
aanraden om ons toernooi te be-
zoeken voor een gegarandeerd 
gezellige dag l

Syberen Bosma

Stratenvolleybal toernooi 
Berltsum  2018
Voor de 30e keer organiseert  Volleybal Vereniging Berltsum  
het jaarlijkse stratenvolleybal toernooi!! en wel op, vrijdag 22  
juni a.s. vanaf 18.30 uur op het kaatsveld van Sportcomplex 
de Koekoek.

Een evenement, waarbij buurtverenigingen en vriendengroepen 
strijden voor de hoogste plaats en de eer!! Supporters, die hun 
buurtbewoners komen aanmoedigen, zijn natuurlijk ook van har-
te welkom. Het volleybaltoernooi zal ook dit jaar weer tijdens het 
kermisweekend worden gehouden. De prijsuitreiking is na afloop 
weer in de feesttent die op het terrein aanwezig is.

Buurtverenigingen hebben reeds de opgavenformulieren en de 
informatie ontvangen. Wij, als organisatie, zijn afhankelijk van 
de contactpersonen die wij door middel van deze informatiebrief 
aanschrijven. Wij hopen dan ook dat deze contactpersonen stap-
pen zullen ondernemen om een team uit hun straat of buurt sa-
men te stellen. 
Is de uitnodiging in de verkeerde brievenbus beland, dan gaan wij 
er van uit dat hij/zij de brief bij de juiste persoon brengt,  Zonder 
deze mensen krijgen wij geen opgave. Mocht je als straat geen 
team op de been kunnen krijgen, dan mag je combineren met een 
andere straat of met vrienden. Succes!   

Wie geen opgave formulier heeft gekregen en wel mee willen 
doen, kunnen op onderstaand adres nog een formulier halen, 
vóór 30 mei 2018. Leo Faber, Krusstrjitte 3 l



Redactieleden:
Henny van der Graaf
Jan Joostema
Henk Muller
Karina de Vries
Harmke Siegersma
Joke Wassenaar
Maaike Moerland

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 aangeleverd 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 5 juni 2018 aan-

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

•  Kopij dient uiterlijk woensdag 5 juni 2018 op de redactie 
aanwezig te zijn via roaster.berlikum@gmail.com 

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
zaterdag 16 juni 2018

 
■  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!

Volgende 
maand 
uw advertentie 
hier?

Voor meer informatie neem contact 
op met het bestuur roasteradvertenties@gmail.com

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


