DORPSKRANT VOOR BERLTSUM EN WIER

zaterdag 16 juli

School on Wheels...
pagina 8

groep 8....
pagina 12

Rondaan...
pagina 9

Alex, Heerke, Grietje en Germ beklommen
Mont Ventoux in de strijd tegen MS
Omdat bij Alex zijn vrouw Eva, de tweelingzus van Heerke en de schoonzus van Grietje en Germ
een aantal jaren geleden is vastgesteld dat zij MS heeft, hebben zij besloten om zoveel mogelijk
geld in te zamelen voor de stichting die geld inzamelt t.b.v. onderzoek naar deze vreselijke ziekte.
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Feestelijke opening
van de Hûnegreide
Wie vrijdag 1 juli zijn blik naar boven richtte zag met name
vele grijze wolken. Maar niet in Berltsum. Daar was het een
kleurrijk geheel.
Ondanks het natte weer kwamen vele kinderen samen met hun
ouders, pake’s of beppe’s naar de feestelijke opening van het nieuwe speelpark. Iedereen werd welkom geheten door de jeugdleden
van Muzykferiening OpMaat. Met een leuk stukje muziek brachten
zij nog meer kleur aan het geheel. Onder het genot van een hapje
en een drankje heeft Sybren van Tuinen namens de speeltuincommissie het speelpark officieel geopend. Vrijwilligers en sponsoren
werden bedankt maar bovenal werd de winnares van de namenwedstrijd bekend gemaakt. Eerder dit schooljaar was de jeugd van
de groepen 4 t/m 8 van de Foarútgong gevraagd of zij ook inspiratie hadden voor een leuke naam voor het nieuwe park. De winnares, Doutzen Visser uit Wier, mocht de nieuwe naam onthullen.
Doelend op de bijnaam van de inwoners van Berltsum, ‘Berltsumer
hûntsjes’, bedacht Doutzen de naam Hûnehok. Omdat het speelpark zich in de buitenlucht bevindt was de speeltuincommissie
zelf zo vrij om ‘hok’ door ‘greide’ te vervangen. Uiteraard gaat
de eer voor de naam Hûnegreide geheel naar Doutzen. Doutzen
heeft naast eeuwige roem inmiddels ook een klein presentje aan
haar avontuur overgehouden. De kleurrijke hemel kwam tot stand
doordat alle aanwezige kinderen mee mochten doen aan een heuse
ballonnenwedstrijd. Elk kind kreeg een ballon met een wedstrijdkaartje waarop de vinder van de ballon werd verzocht het kaartje
terug te sturen. De ballon die de grootste afstand heeft afgelegd is
de winnaar. De winnaar wordt 15 juli bekend gemaakt.
De Hûnegreide was uiteraard al een tijdje in gebruik maar op de
dag van de opening werd ook nog een speciale onthulling gedaan.
Als één van de eerste speelparken in Nederland werd vrijdag 1
juli met trots de ouderkind schommel gepresenteerd. Een nieuwe
duo schommel. Heerlijk veilig schommelen met baby of peuter.
Je (klein)kind schommelt niet meer alleen, maar samen met heit,
mem, pake of beppe. Heeft u de schommel al ontdekt? Kom gezellige samen naar weer een mooi stukje Berltsum. Oant sjen! l

v.l.n.r. Heerke Osinga, Germ Koopmans, Alex Zijlstra en Griet v.d. Schaaf
Deze stichting organiseert jaarlijks een sponsortocht waarbij de
Mont Ventoux (1.912 m hoog en
bekend van de Tour de France)
kan worden bedwongen op drie
manieren: fietsend, hardlopend
en wandelend. Er deden dit jaar
op zaterdag 11 juni, circa 700
fietsers, 40 hardlopers en 100
wandelaars mee aan deze happening. De afstand die moet worden overbrugd is ‘slechts’ 21 km,
maar de hoogte die moet worden
bedwongen is 1.912 meter en dat
is iets waarmee de meeste sporters geen ervaring hebben. Alex
en Heerke hebben deze klim

twee keer gemaakt, waarbij de
tweede keer beduidend zwaarder
was dan de eerste keer en zelfs
zo zwaar dat het lichtje bijna uitging. Grietje en Germ hebben de
klim één keer volbracht waarbij
het zo uitkwam dat zij met z’n
vieren bijna tegelijk op de top
aankwamen, waar Eva hen stond
op te wachten. Het doel van
dit kwartet was om minimaal
€ 4.000,= in te zamelen, maar
hun verwachtingen zijn behoorlijk overtroffen; het uiteindelijke
bedrag dat zij bijeen gekregen
hebben was € 11.500,=. Los van
de sportiviteit is ook dit een hele

prestatie. De gehele organisatie
heeft die dag € 650.000,= opgeleverd. Wat vooral veel indruk bij
de sporters heeft gemaakt, is het
feit dat ze met z’n allen voor hetzelfde doel bezig waren, terwijl
onderweg en aan de finish veel
patiënten hen stonden aan te
moedigen en op te wachten. ‘Dan
weet je ook waarvoor je het doet’.
Inmiddels zijn zij al lang weer
thuis en uitgerust en zullen zij
op 14 juli gaan genieten van de
beelden van de Tour de France;
de etappe eindigt die dag namelijk op de Mont Ventoux l

In pjut (2,5 jier) op it pjutteboartersplak ûnder it fruit iten: "Wol juf myn banaan iepen meitsje, want
ús mem hat him fan 'e moarn te strak tichtmakke "
Britt fan 4 jier : “Mem, wêrom bisto hieltyd fereale op heit? Wannear mei ik no es?”
Mem: "Kris, komst even helpen mei dizze puzel? "Kris (2 jier) draaft nei de puzel, makket him ôf en
draaft wer fuort... "Sa mem, oare kear even sels dwaan hè!?" l

Nieuws van De Fûgelsang

Bij bouwen komt nogal wat kijken. Hoe omvangrijker het project, des te meer partijen zijn
er bij betrokken. Om een klus
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opstapdag
Huisartspraktijk Zomerse
aan de Noordelijke
R.A. Comello
Elfstedenroute
Berlikum

School on Wheels op de Fûgelsang

Praktijk en Apotheek
GESLOTEN van zaterdag 6 t/m
zondag 28 augustus

Hoe is het om met een handicap te leven? Wat voor mogelijkheden heb je
allemaal nog met een handicap? Kun je nog sporten met een handicap?

Waarneming:
Huisartsenpraktijk MARSSUM
058 - 2542255
LET OP: de praktijk in Marssum heeft
een nieuw adres:
Franjumbuorsterpaed 10, 9034 GZ,
Marsum (Dorpshuis)
Herhaalt u tijdig uw medicijnen!

Volgende maand
uw advertentie hier?
Voor meer informatie neem
contact op met het bestuur
roasteradvertenties@gmail.com

Groep 7 & 8 van de Fûgelsang hebben dit op maandag 27 juni een beetje mogen ervaren. Na een theorieles, over het hebben van een handicap, mochten de kinderen
ervaren hoe het is om te sporten in een rolstoel. Erg interessant allemaal! l

De Opstapdag is op zondag
14 augustus 2016. De afvaartijden
zijn vanaf 11.00 uur.
U kunt op- en/of afstappen in Berlikum
ijsbaan/passantenhaven, St. Anne camping De Blikvaart, Vrouwbuurtstermolen,
Alde Leie bij sluis, Feinsum haven, Bartlehiem Theetuin, Burdaard Eewal, Aldtsjerk
haven
Zie voor vaarschema facebook.com/
N11RNetwerk l

Eartiids en No…
It grut bringen fan bern
It grut bringen fan bern dat falt net altyd ta. It liket bytiden sels wol of dit altyd
mar dreger wurdt. Mar is dat ek echt sa?
Oer it algemien is it grut bringen fan bern in persoanlike kar en in eigen ferantwurdlikheid. It moat aardich wêze en je meie foaral as âlder gjin flaters
meitsje, mar is dat sa? No hawwe wy hjir yn it doarp in moai nij boartersplak
foar bern. Prachtich fansels en de bern ha der o sa’n wille. Se boartsje dêr mar
raak en dêr is dat plak ek foar bedoelt. Wat we dan no ek dwaan moatte is der
goed op passe, mei inoar. Ik bin ek fan’e sosjale media en sa no en dan komt der
in berjocht foarby oer dit boartersplak. Der leit rotsoai, troep, ôffal, hûnestront
en der wurdt wolris wat wei. Wa oft der skuld oan hat, ik wit it net. Mar wat ik
wol wit is dat we der mei ús allen goed op passe moatte. Wy wolle dochs dat dit
boartersplak moai bliuwt foar alle bern yn ‘e takomst?
Eartiids sprutsen je inoar der op oan as je seinen der wat fan. Hjoeddedei as je
dat dogge, krije je regelmjittich in grutte mûle werom. Dat is net wat wy wolle
hjoeddedei. It is net allinnich oan âlders om harren bern grut te bringen, ek de
omjouwing spilet der in rol by. Famylje, freonen, buorlju, kennissen en gean sa
mar troch. “It takes a village to raise a child” wurdt hieltyd populêrder. En dat
is goed mar úteinlik dogge wy dermei wer in stap werom yn de tiid. Eartiids
barde dat nammentlik al. Dat is net fan hjoeddedei, mar einliks al eat fan hiel
lang ferlyn.
Safolle ferskil is der dus net tusken eartiids en no.
It liket op inoar mar dochs binne der ferskillen. As wy der no mei inoar foar
soargje dat wy de bern grut bringen mei respekt en earbied, dan tink ik dat wy
noch hiel lang genietsje kinne fan ús moaie boartersplak én natuerlik fan al die
oare moaie plakken yn Berltsum l

“Dat valt nog niet mee!”

Nieuws van kinderopvang Okidoki
Met het mooie weer van de afgelopen weken (juni) trekken de kinderen van
kinderopvang Okidoki en hun leidsters er graag op uit.
Met z’n allen de hertjes brood geven een wandeling door het park of met z’n allen
naar de speeltuin. We hebben ook een heerlijke picknick gehad in onze eigen tuin,
we beschikken over een groot grasveld waar we lekker kunnen rennen, voetballen
en spelletjes doen. Bent u ook nog op zoek naar een gezellige kinderopvang voor uw
kind(eren) komt u dan gerust eens bij ons langs. Wij bieden opvang aan kinderen van
10 weken tot 4 jaar en hebben op drukke dagen een aparte babygroep.
Mulseleane 13, Tel. 0518461889, email: okidoki@kinderopvangfriesland.nl l
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Berltsum yn bedriuw
RAF staat sinds 1915 voor
degelijkheid met visie

Kick off event
Beweegteam Menameradiel

Veel passanten kennen het bedrijf en het logo RAF op de achterkant van vrachtwagens en aanhangwagens. We zijn deze maand bij RONDAAN, een van de bedrijven uit Berltsum die in geheel
Nederland en intussen ook daarbuiten bekendheid geniet.

Samen met Pieter Dirk Rondaan
kijken we terug op meer dan
100 jaar RAFgeschiedenis. Officieel is de familie in 1915 gestart,
maar feitelijk is het bedrijf nog
ouder omdat indertijd door Syds
Lolle Rondaan (1e generatie) een
bestaande wagenmakerij werd
overgenomen, die zich bezig
hield met het bouwen van wagens voor boeren en vrachtbodes.
Het familiebedrijf heeft een gestage opbouw meegemaakt maar
deze opbouw kwam in de tweede
wereldoorlog volledig tot stilstand omdat de familie was verraden i.v.m. verzetsactiviteiten.
Nadat oudste zoon Lolle (2e generatie) was opgepakt moesten
de overige familieleden onderduiken. Lolle werd gefusilleerd.
Na de oorlog moest de draad weer
worden opgepakt, want er moest
brood op de plank komen. Tweede zoon Pieter nam de plek van
broer Lolle in. Oude legervoertuigen werden omgebouwd en chassis met alleen een motor werden
voorzien van houten cabines en
laadbakken. De ondernemende
Pieter combineerde visie met
goed luisteren en heeft daarmee
een gezonde basis voor het bedrijf gelegd. Dit kon mede omdat
in deze hoek van Friesland opvallend veel transportbedrijven
actief waren. Later was het bouwen van cabines niet langer interessant, deze werden toen steeds
meer rechtstreeks door de truckfabrikant geleverd. Eind zestiger
jaren stapte Rondaan dan ook
volledig over op het maken van
laadbakken en aanhangers. Ook
de opbouw van het laadgedeelte
veranderde, hout werd steeds vaker vervangen door staal en aluminium. Eind jaren zestig kwamen de oudste twee zonen van
Pieter in het bedrijf, te weten:
Syds en Dirk (3e generatie).
Het bedrijf bleef groeien. Er
was meer ruimte nodig en er
werd een nieuwe loods aan de
Berltsumerdyk in Bitgum gebouwd. In de tachtiger jaren
ontwikkelde Rondaan een specialisatie in het bouwen van transportmateriaal voor het vervoer
van los gestorte producten zoals
veevoer en schroot. De locatie
in Bitgum werd te klein. Toen

de voormalige zuivelfabriek in
Berltsum werd afgestoten door
de CCF, gaf dit mogelijkheden.
De fabriek ging plat en er werd
een nieuwe hal gebouwd. Pieter
Dirk benadrukt het nogmaals:
Pake Pieter heeft hierin veel betekend. Hij had visie, was ondernemer, stond midden in de gemeenschap en is heel belangrijk
geweest voor de ontwikkeling
van het bedrijf.
De 3e generatie Durk en Syds
hebben in 1990 het stokje overgenomen. Naast de fabricagehal
werd in de jaren negentig ook
een eigen spuiterij gerealiseerd.
Hiermee was Rondaan nóg beter
in staat om een compleet product af te leveren
Eerder noemden we al dat het
ontwikkelen en bouwen van
transportmaterieel voor het
vervoer van stortgoederen van
grote betekenis is geweest voor
de ontwikkeling van het bedrijf.
Vanuit dit materieel, bestaande
uit (bulk)kippers en containerafzetsystemen, heeft Rondaan
haar specialismen ontwikkeld:
sterk maar lichtgewicht bouwen
& hydrauliek. Vanuit deze specialismen zijn halverwege de jaren
2000 laadkranen toegevoegd aan
het producten pakket. Vandaag
de dag is Rondaan de grootste
onafhankelijke opbouwer en
serviceverlener van hydraulische
laad & lossystemen in Noord Nederland en een van de weinige
bedrijven in Nederland die een
complete containercombinatie,
bestaande uit containertruck
met
containeraanhangwagen
en eventueel een kraan, volledig zelf kan bouwen, leveren en
servicen. Het bedrijf heeft zich
ontwikkeld door ‘gewoon doen’,

de klant centraal te stellen en betrouwbare producten af te leveren. Hard werken en klanttevredenheid staan al 100 jaar hoog
in het vaandel van Rondaan. Ondanks dat Rondaan niet centraal
is gevestigd, weet men hierdoor
toch een grote continuïteit in het
werkaanbod te behouden De afgelopen jaren zijn Syds en Dirk
het rustiger aan gaan doen en
heeft de 4e generatie Rondaan’s
het roer overgenomen. De 4e generatie bestaat uit: Pieter (zoon
van Syds) en zijn neven Jan Sake
en Pieter Dirk (zonen van Dirk),
alle heren hebben eerst ruime
ervaring opgedaan bij andere bedrijven alvorens in het familiebedrijf te stappen. Deze ervaring
is goed van pas gekomen om het
bedrijf verder te ontwikkelen.
De omgeving en de technische
mogelijkheden veranderen doorlopend, en daarmee veranderen
ook de behoeftes en wensen van
de klanten doorlopend. Wij moeten proactief bewegen, klanten
ontzorgen en niet indutten. De
afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd in o.a. automatisering
en optimalisatie van het volledige productieproces van engineering tot aflevering. Dit heeft bij
de bouw van onze RAF aanhangwagens o.a. geleid tot een forse
verkorting van de doorlooptijd.
Het is prachtig om te zien hoe
daarbij het aanwezige vakmanschap, de jarenlange ervaring, en
de meest moderne technieken
van de verschillende generaties
worden gecombineerd.
Daarnaast zijn wij importeur
geworden van Rasco wintermachines waarmee wij onze bestaande overheidsklanten nu
ook van dienst kunnen zijn met
zoutstrooiers, pekelsproeiers en
sneeuwploegen. Deze machines
passen perfect bij onze specialismen constructie, hydrauliek en
mechatronica. Vanuit deze specialismen is ook onze mobiele
hydrauliekservice ontstaan waarmee wij bij klanten op locatie hydraulische storingen, onderhoud
en machinekeuringen uitvoeren,
om zo de klant nog meer te ontzorgen. Kortom: Een fabriek met
geschiedenis, gericht op de toekomst l DICK

April 2016 is het beweegteam van start gegaan in de gemeente Menameradiel. Met de inzet van bestaande lokale
organisaties wil het beweegteam sport en beweegaanbod
ondersteunen en nieuw aanbod creëren voor alle inwoners.
Programma Kick Off
13.45 inloop
14.00 officiële opening door wethouder Pen
14.10 – 16.30 uur start sportactiviteiten voor kinderen &
ouders en ouderen
16.00 – 18.00 uur start sportactiviteiten voor jongeren en
volwassenen
Locatie: Sportplein en sportveld Kwekerijleane Berltsum
Kleding: makkelijk zittende kleding.
Deelname: gratis
Wat: Verschillende clinics waarbij iedereen op zijn/haar
eigen niveau mee mag en kan doen!
• Cognitieve fitness • Kaats spelvormen • Circuittraining
• Bounce voetbal • Yoga
Meedoen?
Opgave gewenst (niet verplicht)
Meer informatie bij Caroliene Lemstra
beweegteam@menameradiel.nl
06-57040288 facebook.nl/beweegteammenameradiel

Zomertoer 19 t/m 21 juli
Aansluitend in de week van de Kick Off komt het beweegteam ook langs in de verschillende dorpen van de gemeente.
Met een zomers sport en beweegprogramma waarbij alle
kinderen van 6 t/m 14 jaar welkom zijn.
Met onder andere de volgende activiteiten:
• Bounce voetbal • Basketbal • Volleybal • Steprace • Boogschieten
Dinsdag 19 juli
Dronrijp, De Ring (veld VV Dronrijp). 10.00-12.00 uur
Dinsdag 19 juli
Deinum Sportleana 16. 14.00-16.00 uur
Woensdag 20 juli
Boksum ’t String 3 (dorpshuis). 14.00-16.00 uur
Donderdag 21 juli
Menaam IJsbaan Graldasingel. 10.00-12.00uur
Donderdag 21 juli
Beetgumermolen Sportcomplex ’t Bosk. 14.00-16.00uur
Beweegteam Menameradiel
Nik Hoving, Caroliene Lemstra & Jennifer Batteram
“Een buurtsportcoach organiseert en coördineert sport en beweegactiviteiten en versterkt tevens de samenhang tussen sportaanbieders,
scholen, zorg en welzijn”
De activiteiten tijdens de kick off en zomertoer worden
onder andere mede mogelijk gemaakt door:

Wyt gu o d
IN- EN VERKOOP
WITGOED
REPARATIES
- Reparatie tegen een
vaste prijs € 25

Rektifikaasje

Helemaal in
de wolken.

Mei de PCOB nei 'Museumboerderij Ot en Sien'
(Spytich genôch wie de tekst yn de juniedysje van Op ‘e Roaster net de goeie)

Met online
boekhouden
tegen een vaste
lage prijs!

Op tiisdei 24 maaie hienen de leden fan PCOBMenameradiel harren jierliks
reiske. Mei 20 persoanen binne wy mei eigen auto’s fanôf de ‘Molewjuk’ yn
Bitgummole nei “Museumboerderij Ot enSien” yn Surhústerfean gien.

Incl. voorrijkosten en
30 min. arbeidsloon
Ir C.M. vd Slikkeleane 4
9041 CH Berltsum
pieter@wytguod - 06-16096296

administratie en MKB-advies

Bitgumerdyk 30b | 9041CE Berltsum
T 0518 - 46 18 00 | www.born-graaf.nl

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

Afvoer

verstopt?

BEL 06 53 173 042

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

Seizoen opening
S.C.Berlikum

Op dinsdagmiddag 18 oktober organiseert IJsclub Berlikum een schaatsmiddag (in de herfstvakantie).

Op zaterdag 13 Augustus wordt het
voetbalseizoen van S.C.Berlikum weer
officieel geopend. Op deze datum is er
een druk bezet programma op sportcomplex de Koekoek.

Bestuur IJsclub Berlikum l
Dames & Heren

Buorren 37
9041 AX Berltsum
tel: 0518-462242
www.kapsalontsteegje.nl

10:00 u. Oefenwedstrijd SCB A1-jun/Jongsenioren - Zeerobben A1
10:00 u. Start 1e training 3e Selectie
12:00 u. Oefenwedstrijd SCB2/3 - V&V'68 1
• 12:00 u. Oefenwedstrijd SCB Dames 1
• 15:00 - 18:00 u. Voorbereidingstoernooi
SC Berlikum 1 met de volgende teams:
SC Berlikum 1, WWS 1, VV Akkrum 1, SC Twijzel
1, VV Trynwalden 1 en VV Makkum 1
Vanaf 17:00 uur BBQ voor alle leden, supporters, sponsoren en alle betrokkenen
van S.C. Berlikum l

Samar in Momint...

Copyright: Goldwell ®

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

INFO@PAADSIKER.NL
WWW.PAADSIKER.NL

IJsclub Berlikum
organiseert schaatsmiddag in herfstvakantie

Voor leden zal deze middag gratis georganiseerd worden in de Elfstedenhal. Afgelopen drie winters hebben
we geen ijs gehad en dat is de reden
waarom het bestuur van IJsclub Berlikum deze middag organiseert. Donaties Dorpsgemeenschappen Berltsum/
Wier draagt bij aan deze activiteit,
zodat deze schaatsmiddag kan plaatsvinden. Noteer deze datum alvast in de
agenda, want dit schaatsuitje met onze
club mag je niet missen! Info volgt.

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

SAMEN OP ZOEK
NAAR EEN
BEWANDELBARE WEG...

Nei in hertlik wolkom fan ús gastfrou, krigen wy in dúdlike útlis fan wat dêr allegear
te sjen is yn it museum. Dêr is û.o. in grutte samling fan skoalleplaten fan de ferneamde yllustrator Cornelis Jetses, dy’t libbe fan 18731955. Syn bekendste wurken
binne it boekje “Ot en Sien” en it “Lêsplankje” mei ‘aap, noot, mies’, dat wy allegearre noch wol kinne. Hjirnei krigen wy in bakje kofje of tee mei appeltaart en dêrnei
koe eltsenien yn eigen tempo in kuierke meitsje troch it museum. Wy kamen lâns in
winkeltsje, in skoaltsje, in dokterspraktyk, in skearwinkel en in húskeamer, alles út
de tiid fan sawat 1900 1920. Oan it ein fan ús dwaaltocht wie in museumwinkeltsje,
wêr’t ek noch wol aardich wat saken dien waarden. Doe wie it tiid foar in ritsje mei
in “ Huifkar” troch de omkriten fan Surhústerfean. Dizze wein wie ek tagonglik foar
rollators en rolstuollen, sadat eltsenien mei koe. Wy krigen allegear persoanlik in
beskriuwing fan de rûte, oer de omkrite en teksten fan ferskes, sa’t wy die froeger
op skoalreiskes songen. Fanút Surhústerfean riden wy sa Grinslân yn, kamen troch
De Pein, de Doezumer Mieden en oer it rivierke de Lauwers wer werom yn Fryslân.
In gebiet dat foar de measten fan ús net sa bekind is. Spytich dat it foar de tiid fan
it jier sa kâld wie en dêrtroch de plestik sydkleden fan de wein ticht moasten, sadat
wy minder genietsje koenen fan wat dêr ûnderweis groeide en bloeide. Werom by
it Museum koenen wy wat opwaarmje mei in slokje of wat oars en stie dêr in buffet
mei sop, ferskate soarten bôle en in kroket foar ús klear. It meielkoar iten is altiid
gesellich. Dit wie de ôfsluting fan it seizoen. De earstkommende ledegearkomste is
op moandei 19 septimber o.s. Dan komt mefr. A. Leijendekker út de Jouwer mei har
programke “Sijke fan de Skipsleat”l A.S.J.

Iedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tarief

Hangplek wordt vangplek #PokémonGo

(Bron L.C.)

Berltsum feriening
Examens Kids Streetdefence
Vrijdag 1 juli j.l. zijn er in Berlikum, weer de examens van Streetlevel 1, 2, 3, 4 en 5 gehouden.
In het eerste uur waren de kinderen voor level 1 en 2 aan de
beurt. Er deden maar liefst 12
kinderen mee aan dit examen
(helaas kon Djurre Bouma op
zijn verjaardag door ziekte helaas niet mee doen). Na een klein
uur van inspanning konden alle
kinderen zich na beraad van de
jury – ‘Streetdefense leveler 1 en
2’ noemen.
In het 2e uur moesten de 8 gevorderde kinderen aan de slag
voor level 3,4 en 5 De kinderen
moesten verschillende technieken presenteren aan de jury, van
stoten en trappen tot bevrijdingen uit diverse klemmen. Het niveau in deze groep lag zeer hoog
en je kon duidelijk zien dat de

kinderen grote sprongen hadden
gemaakt in hun ontwikkeling.
Na het sparren aan het einde van
het examen kregen de kinderen
wat drinken en chips, waarna de

diploma's werden uitgereikt. Al
met al hebben de kinderen een
hoogstaand examen gedraaid. En
kon iedereen terug zien op een
zeer geslaagd examen l

Kaatsers zetten Berltsum weer op de kaart
Wanneer we sommige journalisten mogen geloven zijn sommige dameskaatsers, die uitkomen op
de bondspartij, bang voor het partuur van Berltsum. Het trio Ilse Tuinenga, Leonie van der Graaf en
Harmke Siegersma vormt al jaren een ernstige drempel voor andere vrouwen om de kransen mee
naar huis te nemen.
Vorig jaar was Harmke de grote
afwezige i.v.m. een stage op de
Nederlandse Antillen en prompt
gingen de opponenten er met de
prijs vandoor. Dit jaar heeft dit
partuur de zaak weer rechtgezet en werd zaterdag 25 juni ‘de
bond’ opnieuw met overmacht
gewonnen. Het was daarmee de
vierde bondspartij in vijf jaar die
zij naar hun hand konden zetten. Een trio om trots op te zijn
en een voorbeeld voor de jonge

kaatsers van kaatsvereniging
Berltsum. En die jonge kaatsers
hebben we straks ook nodig,
want de concurrentie van dit uitblinkende trio staat in de startblokken. En dat is niet erg, want
het publiek geniet graag van een
echte wedstrijd. Het daarop volgende weekend van 2 juli 2016
deed de vereniging opnieuw van
zich spreken. Het partuur Allard
van Wigcheren, Thomas Dijkstra en Bastiaan Ynema ging met

de kransen naar huis tijdens het
Nederlands kampioenschap voor
schooljongens. Allard was nog
herstellende van een handblessure maar wist toch in de finale
op kundige wijze samen met zijn
maten zeer overtuigend te winnen van het partuur van Dronryp. Complimenten voor deze
kaatsers die als volwaardige ambassadeurs voor kaatsvereniging
Berltsum hebben opgetreden l
DICK

Nieuws van muzykferiening ‘OpMaat’
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BERLTSUMER
HÛNTSJE
Fekânsje
Kinne jimme dat? Dat je earst 2x sa hurd rinne (moatte)
foardat jo de rêst yn kinne? Ik
sjoch it oan myn baas. Noch 2
wike en hy hat fekânsje. Sa gau as de bern frij binne, gean we
der op út. Mar no? No hat er it smoar drok mei fan alles. Op
syn wurk moat saken ôfrûne wurde, hjir en der mat er nochris
fergaderje, de bern ha foar de fekânsje noch allerlhande dingen by it ein... Drok, drok, drok. En úteinlik lûkt myn baas
oan it koartste ein. Ik snap it net hear. Kin der mei myn kop
net by. Wêrom at minsken harren de hôlle earst gek meitsje
litte om dêrnei úttelt op fekânsje te gean. De earste wike fan
de fekânsje kinne se hast net iens genietsje. Gewoanwei om’t
se stikken binne. Ik tink dan: jo wisten juster net dat je hjoed
op fekânsje sille? De lêste dei foar de fekânsje dan mat er dus
alle kearen wer fan alles barre.
Doch as my en genietsje der wat mear fan. Moai waar? Stop
wer ast mei dwaande wiest en gean nei bûten. Genietsje fan it
moais om jo hinne. De strakke blaue himel, de griene greiden,
de fûgels...de natoer. Meitsje de kop leech. Echt wier hear, je
knappe der fan op. Nim mar fan my oan dat je de rest fan’e
dei hiel wat mear út de hânnen wei komt dan wannear at jo
miene dat je hieltyd mar troch gean moatte. ‘Winwin’ nimme
jimme minsken dat dochs?
Sels kuierje ik altiid graach efkes troch it doarp. We ha it hjir
sa moai yn Berltsum. Sjoche jo dat noch wol? Genietsje jo der
noch wol fan? Wer at ik graach del gean mei is it Fiskerspaad.
As in idioat bei it Berltsumer Wiid del drave. Prachtich! Ek ien
fan myn favoryte plakjes is de Hemmematún. In blokje troch
it hôfke en poatsjebaaie yn it wetter. En fansels litte we de
Wierster katten ek net links lizze. Want ja, wat is er foar my
no moaier as noch efkes efter de katten oan. Om my koene we
ek wol nei Wier op fakânsje. Bei de teetún yn Wier ha je net
allinich in moai plakje, se ha it dr ek nochris hiel goed foar inoar. At je der binne dan ha je dochs it gefoel dat je yn it bûtenlân binne. Krekt bûten Berltsum is ek san seldsum plakje. Yn’e
midden fan de Fryske greide oan it âlvestedenwetter: camping
de Blikvaart. Ik jou my dêr graach ris op sneintemiddei op it
terras del.
Je ha wol yn’e gaten dat we fan my net fuort hoeche dizze
simmer. Earst alle drokte om fuort te kommen, skoften ûnderweis en dan wer op nei hûs. Ik snap it wol hear. Dat je der sa
no en dan efkes út moatte om it moaie yn eigen doarp wer te
sjen. We ha it hjir yn Berltsum sa moai. Genietsje fan de lytse
dingen en sjoch it moais om je hinne. Meitsje der in feestje
fan. Eins hoecht de tinte net sa fier fan hûs te opset te wurden
om in feestje fan it libben te meitsjen. Ferjit efkes je deistige
saken, lit de fekânsje stress boppeal thús en genietsje fan jo
frije dagen at dat no yn Berltsum is of earne oars.
Noflikke fakânsje! l
It Berltsumer hûntsje

Afscheid
Maandag 20 juni 2016 was de
laatste repetitie voor Douwe en
Wimmie Wassenaar. Ze zijn al lid
vanaf 1962! Douwe als slagwerker en Wimmie op tenorsaxofoon. Om onze waardering voor
al deze jaren te tonen kregen ze
een prachtig aandenken in de
vorm van een boek vol herinneringen en een giga boodschappenpakket. We wensen Douwe
en Wimmie heel veel goeds toe
en wat zullen we ze erg missen!

Opening speeltuin
Op vrijdag 1 juli 2016 werd de
nieuwe speeltuin geopend. Ballonnen en regen vormden het decor van dit spektakel. Maar onze
jeugdleden waren ook aanwezig
en verzorgden een prachtig optreden. Wat een feestelijk tintje
aan de opening gaf.

Verhuizen
Vanaf het nieuwe seizoen maken
we als vereniging alleen nog gebruik van het clubgebouw aan
de Mulseleane. Het naambord:
“de Klinker” verhuisd mee. Dus
de Klinker is voortaan te vinden
op de Mulseleane. In dit gebouw
kunnen we met de drumfanfare,
leerlingen en korps prima vertoeven tot het MFC haar deuren
opent.
Geen oud-papier
In de maand augustus halen wij
het oud-papier NIET op.
Examens
Vier leden van onze vereniging
sluiten het muzikale jaar af met
examens. Doeteke en Arjen hebben inmiddels het C-diploma behaald. Nathan (A) en Jantine (D)
zijn nog aan de beurt. We hebben het volste vertrouwen dat
bij het uitkomen van deze krant
ook zij in het bezit zijn van hun
diploma! Jantine heeft als onderdeel van dit examen op zaterdagavond 9 juli tijdens het festival
in it Heidenskip, een solo met
het korps gespeeld. Wij zijn als
vereniging trots op onze soliste.
Vol vertrouwen en muzikaal wist

ze het publiek te boeien. Leerlingen die het A-diploma hebben
behaald zijn eraan toe om bij het
korps mee te spelen. Dus Nathan
zal vanaf de eerst repetitie op
maandag 29 augustus 2016 ons
korps komen versterken.
Kuiertocht
Op zaterdag 24 september 2016
is weer onze kuiertocht: 5,10, 15
en 25 km. Tevens komt er voor
de runners onder ons een 'OpMaat' Tourtocht Loop Berltsum
van 5 of 10 km en een ‘OpMaat’
kidsrun van 2 km. Informatie is
te vinden op onze site: www.opmaatberltsum.nl l

Opbrengst collecteweek MLDS
Tijdens de collecteweek van 13 tot en met 18 juni heeft de MLDS
(Maag, Lever, Darm Stichting) dit jaar een totale opbrengst van
€1106,00 opgeleverd in Berltsum en Wier l
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Bern mei in ferhaal:
Cornelis van Dijk
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Cornelis van
Dijk. Hij is leerling van OBS Lyts Libben en zit in groep 8.
Het is een belangrijk schooljaar waarin ondermeer de keuze
wordt gemaakt voor de vervolgstudie.
In het onderstaande verhaal vertelt hij ons iets over zich zelf. Wij
horen iets over zijn hobby’s, school en hoe hij het vindt om in
Berltsum te wonen. Zo bij het begin van de schoolvakantie is dit
alweer de laatste bijdrage van jeugdigen uit groep 8 van dit schooljaar. Iedereen hierbij alvast veel succes toegewenst op het voortgezet onderwijs en een goede vakantie! Maar eerst bij het sluiten
van dit schoolseizoen nog deze prachtige bijdrage van Cornelis van
Dijk. Veel leesplezier gewenst met zijn eigen geschreven verhaal!
Hallo, ik ben Cornelis van Dijk en ik ben twaalf jaar oud. Ik woon
in Berlikum met mijn vader en moeder en mijn zusje Fenna. Mijn
moeder is assistent-accountant bij Bentacera in Drachten en mijn
vader werkt bij Smeding in Sint Annaparochie, daar is hij kwaliteitscontroleur.
Mijn hobby’s zijn voetballen en tennissen. Ik voetbal in mijn vrije
tijd graag met vrienden. Ik ga volgend jaar naar de D1, daar heb
ik veel zin in. Ik heb de laatste tijd niet heel veel kunnen sporten
omdat ik een liesblessure had. Daarmee heb ik bijna drie maanden
aan de kant gezeten. Dit vond ik erg vervelend. Ik ben bij de kinderfysio geweest. Ik moest veel oefeningen doen. Gelukkig gaat
het nu veel beter en nu mag ik weer sporten. Ik zit nu nog twee
weken in groep 8 op de OBS Lyts Libben. Na de zomervakantie
ga ik naar de Ulbe van Houten in St. Annaparochie. Daar ga ik de
HAVO doen. Later wil ik wat in de techniek doen denk ik. Van de
school waar ik nu op zit vind ik wel leuk maar ik ben ook blij als
ik eraf ben. Ik heb een leuke tijd gehad op deze school. Ik vind het
leuk om in Berlikum te wonen. Ik heb hier leuke vrienden en de
speeltuin is mooi. Er hoeft niet veel te veranderen in Berlikum. Ik
vind Berlikum mooi dus het liefst blijf ik hier wel wonen.
Laatst was hier kermis in Berlikum, er waren botsauto’s, zweef,
spring trampoline, coin dozer en een schiettent. Vooral de botsauto’s en zweef vind ik erg leuk. Na de kermisweekend gingen wij
op kamp naar Vlieland. We gingen veel de natuur in , we deden
veel spelletjes zoals blikspuit in het bos.
De “Op ‘e Roaster” lees ik nooit maar ik weet wel dat het over dingen gaat wat er allemaal in Berlikum gebeurd. Ik vind het wel leuk
dat je over jezelf kunt vertellen in de krant.
Oant Sjen in Berltsum!
Tot zover de bevindingen van Cornelis van Dijk in deze jeugdrubriek. Volgend schooljaar weer een nieuwe groep 8 voor deze rubriek! l

Deze groep 8 toppers van OBS Lyts Libben
vliegen uit naar het voorgezet onderwijs
PJ Foorakker: Ryanne Algra, Fardau Visser, Femke Bakker, Erent
Blanksma Eline Spindelaar, Marit Boonstra.
Tjalling Koopmans College: Niek
Stellingwerf.
Comenius: Gea Rondon.
PJ de Dyk: Erryn Reitsma.
AMS Franeker: Ilse de Jong.
Ulbe van Houten: Cornelis van
Dijk, Raymond Sytsma.
PJ Leeuwarder Lyceum: Imre Schiphof, Renate Tuinenga l

Musical “alles kidts” van cbs Fûgelsang
Donderdag 7 juli jl. ging voor
groep 8 van de Fûgelsang nog
eenmaal het doek open en
dicht bij de traditionele afsluitende musical van hun basisschool periode.
Dit alles uitgevoerd in de schitterende ambiance en de Koninklijke logé van het DeLaMar van
Berltsum, het alom bekende “het
Heechout!” Met de schitterende
uitgevoerde musical “Alles Kidts”
was er voor de jeugdigen nog
eenmaal de kans hun kunsten
te vertonen met deze daverende
voorstelling voor ouders, familie, vrienden en leerkrachten. Dit
artistiek geweld wederom uitgevoerd onder de meer dan bezielende leiding van het leerkrachtenduo Meester Johannes van der
Bij en Juf Wietske. Hierbij nog
eens opgeteld de vele vrijwilligers
op het gebied van geluid en licht
en niet te vergeten de kleding,
schmink en decor maakte het geheel tot een welhaast professionele uitvoering! Alweer een mijlpaal
voor deze jeugdigen van groep 8.
Nog maar net uitgerust van het
schoolkamp op Schiermonnikoog meteen alweer een volgend
hoogtepunt waar de afgelopen
maanden reikhalzend naar uit
was gekeken. Een periode van gedegen voorbereiding was aan dit
optreden voorafgegaan om goed
beslagen ten ijs te komen, maar
ook om met een goed gevoel de lagere school periode af te sluiten.
Maar nu tijd om even terug te
keren naar de musicalavond. Een
surplus aan talentvolle acteurs en
actrices liet maar weer eens zien
waartoe zij in staat zijn met deze
schitterende musical die niet zou

misstaan op landelijke podia. Vol
vaart, humor, zang en dans werd
het verhaal een gezicht gegeven.
Hierbij draaide alles om de strijd
van een groep 8 de musical van
hun klas te redden nadat hun
leerkracht op het alles beslissende moment verstek liet gaan
door een sluimerende burn-out!
Gelukkig bood uitzendbureau “Alles Kidts” de oplossing met het beschikbaar stellen van een uiterst
discutabel “Pienteam”. Een ietwat
chaotisch onderwijsduo die van
de nood een deugd maakte en
met kolderieke “Laurel en Hardy”
ingevingen de boel probeerde
te redden. Dit alles met “argusogen” bekeken door de pinnige
en doortastende schooldirectrice
Barendse. Uiteindelijk bleken de
vertolkingen van de musicalsterren zelfs verkwikkend te werken
voor de uitgerangeerde meester
van groep 8 en kwam, geheel tegen de verwachtingen in, uiteindelijk alles weer op zijn pootjes
terecht. Dit met vlotte dialogen,
fleurige muziekarrangementen
en humoristische sketches waarin zelfs de heren met passie en op
hun tenen de balletuitvoering van
het “Zwanenmeer” vertolkten!
Het blijft altijd weer een prachtig
schouwspel om al die jongeren

te zien stralen met die vrolijke
zelfverzekerde gezichten. Weer
een hoofdstuk afgesloten en klaar
voor een volgende stap na jaren
van leren, zwoegen, zweten, en
steeds meer weten! Na afloop dan
ook opgeluchte en blijde gezichten van zowel de kinderen als wel
de leerkrachten die hiermee een
periode van samenwerken afsluiten. Een daverend applaus en een
meer dan verdiende staande ovatie viel de musicalsterren dan ook
ten deel.
“Hoofd der school” Jeanette Slagter kon de avond dan ook met een
meer dan goed gevoel afsluiten
en gaf de schoolverlaters mooie
woorden mee voor de toekomst.
Wederom een groep 8 die afscheid neemt en later wellicht
nog eens zal terugdenken aan al
die mooie jaren op hun oude basisschool. Voor een ieder alvast
veel succes gewenst op de nieuwe
school en een goede vakantie. Het
doek van de Fûgelsang gaat nu
voor hen definitief dicht, de lichten doven en het geluid verstomd.
(een beetje melodramatisch….
maar vooruit dan maar voor deze
ene keer!) Ongetwijfeld zullen wij
in de toekomst nog veel van deze
belhamels horen en zien!l
JAN J

Berltsum en Wier duurzaam duo
Op 22 juni 2016 is bij notariskantoor De Vries en Feenstra te Berltsum de officiële
oprichtingsakte van ‘Enerzjykoöperaasje Duorsum BerltsumWier u.a.’ getekend.
Het oorspronkelijk initiatief is
afkomstig van de ‘Stichting Donatie
Dorpsgemeenschappen
Berltsum en Wier’ en had als
doel te komen tot een eigen en
duurzame
energievoorziening
die toegankelijk is voor alle inwoners van de dorpen Berltsum
en Wier. De doelstelling is inmiddels ruimer geformuleerd om
ook andere ontwikkelingen op
het gebied van duurzaamheid
mogelijk te maken en waar nodig
te ondersteunen. Je richt niet zomaar even een coöperatie op en
als je de inwoners van Berltsum

en van Wier er bij wilt betrekken, dan moet dat in de vorm
van een coöperatieve vereniging.
Alle inwoners van onze dorpen
kunnen daar lid van worden en
profiteren van de vele voordelen
welke onder andere zijn: toegang tot de kennisbank en hulp
bij het vinden van de juiste kanalen om energie te besparen en
energie duurzaam op te wekken
het mogelijk maken gezamenlijk
nieuwe duurzaamheidinitiatieven te ontwikkelen goedkope en
duurzame energie gezamenlijk
produceren en inkopen belas-

tingvoordeel op energieinkoop
een aantrekkelijk rendement op
investeringen
Najaar 2016 zullen we voorlichtingsavonden organiseren in
Berltsum en Wier. U kunt daar
dan terecht met al uw vragen
en opmerkingen. Over de data
en tijdstippen wordt u voortijdig
geïnformeerd. Graag tot ziens en
met vriendelijke groet van het
voorlopig bestuur: Durk Miedema
(voorzitter) Sipco Dijkstra (secretaris) Freerk Algra (penningmeester) Wessel Koning (algemeen lid)
Bauke Wiersma (algemeen lid) l

Berltsum kultuer
Tsjerkepaad in Wier, Kom Kunst Kijken in Kerken
Ook dit jaar opent een groot aantal kerken in de komende zomermaanden weer de deuren. Niet alleen voor de wekelijkse kerkgang op zondag, maar ook op zaterdag onder de noemer ‘Tsjerkepaad’.
Vanaf 2004 zijn op initiatief van
de Raad van Kerken Friesland
veel kerken, vaak met een monumentaal karakter, te bezichtigen. Toen ging het om ongeveer
25 kerken, nu is dat aantal gegroeid tot rond de 250, met wel
40.000 bezoekers. En terecht,
want heel vaak is het kerkinterieur het bekijken meer dan
waard. Enthousiaste vrijwilligers
doen daarbij alle moeite om de
bezoekers niet alleen van meer
informatie, maar in veel gevallen
ook van een kopje koffie of thee
te voorzien. De sluiting is op 17
september in Drachten (Grote
kerk). www.tsjerkepaad.nl .
De Ioannistsjerke in Wier doet,
net als andere jaren, ook mee.
Het van oorsprong Romaanse
kerkje, dat rond 1200 werd gebouwd, is in de loop der eeuwen
verschillende keren aangepast.
Zo werd er in 1566 een zadeldaktoren aangebouwd, die vervolgens in 1881 het veld weer moest
ruimen voor een toren met spits.
In 2012 is de laatste restauratie
voltooid. Behalve het volledig in
oude luister terug gebrachte interieur, is ook het astronomisch
uurwerk zeer de moeite waard.
Het uurwerk is door een onderduiker gemaakt, als tegenprestatie voor de gastvrijheid van de
Wiersters in de Tweede Wereldoorlog. Tijdens Tsjerkepaad is
er in de kerk, die tegenwoordig
voornamelijk als ‘teatertsjerke’
wordt gebruikt, een expositie
van het werk van schilderes Hannie Kamstra. Hannie is opgeleid
aan Academie Minerva in Groningen. Inspiratie put zij uit de
tuinen om haar huis en alles wat
daar in de loop der seizoenen gebeurt. In haar werken maakt ze

gebruik van gemengde technieken. Krijt, olieverf, soms gecombineerd met takjes, gedroogde
bloemen en andere materialen
uit de tuin. Met de tentoonstelling ‘Niets is blijvend’ toonde zij
in 2015 haar werk in Museum
Martena in Franeker. Deze expositie maakt deel uit van een tweetal kunstroutes langs de kerken
in de omgeving. In elk van deze
kerken kunt u genieten van het
werk van een bont gezelschap
kunstenaars.
Beginnend in Wier kunt u uw
tocht vervolgen naar Minnertsga,
Ried, Skingen en Slappeterp, om
dan via Berltsum weer terug te
keren in Wier. De tweede route,
die overigens Wier niet aandoet,
voert u langs Dongjum, Tzummarum, Oosterbierum, Pietersbierum en Wiinaldum en dan
weer terug naar Dongjum (via
Getswerderzijl). De lengte van
beide routes is ongeveer 21 km.
Wat houdt u nog tegen om de
Ioannistsjerke op een zaterdagmiddag eens met een bezoekje te
vereren? En de koffie is klaar.
Ioannistsjerke Lautawei 5A, Wier

Elke zaterdagmiddag van 2 juli
t/m 10 september Van 13:30 uur
tot 17:00 uur
In Noordwest Fryslân zijn twee
kunstroutes uitgezet langs 15
oude kerken. Zo kunt u kunst
en oude kerken bekijken in deze
hoek van Fryslân. De ene route
start in Berltsum bij de Koepelkerk en de ander in Dongjum.
Keunstwurk uit Leeuwarden
zoekt professionele Friese kunstenaars uit waarvan het werk
geschikt is om te laten zien inde
kerk. In de Koepelkerk is werk te
zien van Gertjan Slotboom met
schilderijen van het lijnenspel in
de kassen. De deelnemende kerken zijn opengesteld tijdens het
jaarlijkse Tsjerkepaad op zaterdagmiddag. De routeboekjes zijn
gratis verkrijgbaar bij Bakkerij
Wijnsma, Spar, fietsenhandel J.
Feenstra en de Koepelkerk
De kerken zijn open op zaterdagmiddag van 13.30 17.00 uur t/m
10 september. Op 6/8 en 27/8
wordt het gerestaureerde Mitterreitherorgel uit 1780 in de Koepelkerk bespeeld door organisten uit het hele land l
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AGENDA
18 juli

14.00 uur Kickoff Event Beweegteam Menameradiel
(Sportcomplex de Koekoek)
13 aug.
10.00 uur Opening seizoen SC Berlikum, (Sportcomplex de Koekoek)
14 aug.
11.00-16.00 uur Noordelijke 11 steden vaarroute
Hop-on Hop-off
2 sept.
18.00 uur Oud Papier (Muzykferiening OpMaat)
t/m 10 sept. 13.30–17.00 uur Iedere zaterdag ‘Tsjerkepaad’
5 sept.
19.30 uur Inloop spreekuur Stichting Berlikumer Belangen
9, 10 sept. Jubileumfeest 70 jarig bestaan Oranje Nationaal
10 sept.
10.00 uur Boekenmarkt (Ried)

Eerste beleeftocht groot succes
Zaterdag 25 juni organiseerde de dorpsstyliste de eerste
beleeftocht door Berltsum, Slappeterp en Menaam.

‘In de tuin van de dorpsstyliste met de Berltsumer vlag in top’
Aan deze tocht deden 175 deelnemers mee en het weer zat enorm
mee. Deze tocht werd mogelijk gemaakt door de gastvrijheid van
fam. Zeinstra, Tsjerkestrjitte, dhr. Post, Ir. v.d. Slikkeleane en Sjoerdtje Quarré, Foareker uit Berltsum. Ook de theetuin uit Slappeterp
en Dykstra State uit Menaam stelden hun tuinen en terreinen open
voor deze dag. Er zat een grote verscheidenheid in de inrichting
van tuinen, terreinen en uitzichtpunten. Het fietsen door het Hemmemapark werd door veel deelnemers gezien als een zeer fraaie en
nieuwe bezienswaardigheid. Onderweg ontvingen de fietsers een
appel en cherrytomaatjes beschikbaar gesteld door Smeding en Van
Overbeek. De deelnemers ontvingen bij elke tuin een stempel. Na
inlevering van de stempelkaart, maakten de deelnemers kans op
mooie prijzen. De 1e prijs is gewonnen door K. Iepema, Boksum, 2e
prijs M. Boersma, St. Jacobiparochie en 3e prijs A. Smedinga, Dronryp. Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd. Alle deelnemers ontvingen na afloop een medaille met een tomaat erop. De hoofdsponsors van deze beleeftocht waren de Fietsersbond, Friesland Beweegt
en Losse Fearren. Iedereen nogmaals bedankt. Voor meer info: zie
www.dorpsstyliste.nl l Hieke Joostema-Greidanus Dorpsstyliste

Nieuws van Stichting
Berlikumer Belangen (SBB)
Sinds het vorige verslag in Op ‘e Roaster en op
berlikum.com hebben wij weer twee vergaderingen gehad.

In ons archief kwamen we deze
foto tegen. We weten echter
niet wie de personen zijn die
hierop staan. Daarom roepen
we uw hulp maar weer in.

Uw reacties kunt u kwijt bij Margriet Bouwma, Hemmemastate
20, 9041 DA Berltsum, tel. nr
0518840151.

Het Documentatiecentrum is gesloten tot 1 september. Daarna
zijn we weer elke donderdagavond open van 19.30 - 21.00 uur
l

We hebben het gehad over de gebruikelijke zaken en ook het inloopspreekuur is op beide vergaderingen weer druk bezocht. Zo
hebben wij buurtgenoten van de voormalige locatie Lyts Libben
op bezoek gehad over de invulling van deze locatie. De gemeente
Menameradiel gaat hier binnenkort mee aan de slag. Ook hebben
wij mensen op bezoek gehad over een wens voor een fietspad op
de Gernierswei van Menaam naar Wier. Hiervoor wordt een werkgroep ingesteld waar ook bestuursleden van SBB in zullen komen.
Undernimmend Berltsum Wier (UBW) heeft aan ons gemeld dat zij
op 1 oktober een bedrijvendag zullen organiseren waar begin juni
al 50 aanmeldingen voor waren. Op onze agenda voor na de zomervakantie staan nog een dorpsschouw met de gemeente en Wonen Noordwest Friesland, het jaarlijkse overleg met de gemeente,
een federatievergadering en een overleg met de gemeente en de
federatie. In de federatie zitten alle dorpsbelangen van de gemeente Menameradiel. 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 beginnen om 19.30 uur. Hebt u ook iets te melden aan of te overleggen met SBB kom dan ook eens op het inloopspreekuur dit is altijd
het eerste punt van onze vergadering. Onze eerste vergadering na
de zomervakantie is 5 september 2016 l

Sijbren van Tuinen

registermakelaar - taxateur
Sijbren van Tuinen
registermakelaar - taxateur

Voor een
zichtbare
verzorging
voeg- en metselwerk
■ stralen
■ betonrenovatie
■ kelderafdichting
■ kitapplicatie
■

Kleaster Anjum 17A
9041 VE Berltsum
T: 06 – 1027 2387

Lid van:

Neem vrijblijvend contact op
Mobiel 0629 07 03 03

www.robs-tuincentrum.nl

Buorren 76, Berltsum
Telefoon 0518-461744

* taxaties (o.a.-gevalideerd NHG)
* aan- en verkoop onroerend goed
* lid VBO-Taxateurs Unie SCVM

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

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

Berltsum
0518-41 92 95

www.siegersmagevelrenovatie.nl
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Met onze
online
diensten

Tichelersdyk 28b Berlikum

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

kunt u meer
dan u denkt.

De meeste bankzaken regelt u net zo makkelijk online
De meeste
bankzaken regelt u net zo makkelijk online
U wilt snel en gemakkelijk een nieuwe bankpas kunnen aanvragen. Of kort voor
U wilt snel
en gemakkelijk
een nieuwe
bankpas
kunnen
aanvragen.
Of kort
voor vertrek
vertrek
een reisverzekering
afsluiten.
Daarom
staan
veel van onze
diensten
ook een
reisverzekering afsluiten. Daarom staan veel van onze diensten ook online voor u klaar.
online voor u klaar. Zo kunt u bankieren wanneer het u uitkomt.
Zo kunt u bankieren wanneer het u uitkomt.

Ga naar rabobank.nl/zelfregelen of de Rabo Bankieren App.

Ga naar rabobank.nl/zelfregelen of de Rabo Bankieren App.
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Aanlevering: Advertenties kunt u digitaal aanleveren per
email. Graag als JPG-, EPS-, TIFF- of PDF-bestand.
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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 aanleveren.
Let op: Foto’s of illustraties gedownload van internet zijn
ongeschikt voor plaatsing in de krant. Zorg ervoor
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in augustus) in een oplage van ca. 28.000 exemplaren.
- Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde.
online voor u klaar. Zo kunt u bankieren wanneer het u uitkomt.
- De redactie behoudt zich het recht voor tekst in te korten
Verspreiding
of artikelenApp.
te weigeren.
Ga naar rabobank.nl/zelfregelen of de Rabo Bankieren
Zie colofon ‘De Stienser’ door: FRL Leeuwarden (tel. 058-2154157)
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Op ‘e Roaster
Opmaak
• Advertenties dienen uiterlijk woensdag 7 september 2016
Brandsma Offset Ferwerd
aangeleverd te worden per email: roasteradvertenties@
(Druk- en zetfouten voorbehouden)
gmail.com.
• Kopij dient uiterlijk woensdag 7 september 2016 op de
Email
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Advertenties: roasteradvertenties@gmail.com
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