Boottocht ANBO Menameradiel
Woensdag 14 mei stapten 32 leden van de afdeling Menameradiel van de ANBO op de
Harlingertrekweg in Leeuwarden aan boord van de Middelsee, de rondvaartboot uit
Ritsumazyl. De stemming was goed, het weer werkte mee en de stuurman had een mooie
tocht uitgezet. Via de kanalen in Leeuwarden werd Snakkerburen vanaf het water bekeken en
via de Bonke en de Murk ging het naar het Elfsteden-bruggetje. Dat blijft mooi en natuurlijk
werd er druk naar bekenden gezocht op de tegeltjes.
Daar werd ook de Friese broodmaaltijd gegeten en daarna voer de boot onder langs
Camminghaburen en werden de nieuwe wijken van Leeuwarden bezocht o.a. Hempens
Teerns. Wat een water , bruggen en viaducten. Overigens ook veel natuur in Leeuwarden. Na
vijf uren varen en praten stapten de deelnemers weer uit. Een mooie en gezellige tocht.
In oktober start het nieuwe seizoen. De data en activiteiten worden via website
( www.anbo.nl/afdelingen/menameradiel ) , dorpskranten, regionale bladen en een
“bewaar”flyer vroegtijdig aan de leden bekend gemaakt.

”Leden ANBO beleven gezellige boottocht”

Vacature Doarpshûs ‘t Heechhout:
Per september stopt onze (super)vrijwilliger Anneke van Dijk met haar functie.
Het bestuur van het Dorpshuis 't Heechhout is daarom op zoek naar een man/vrouw welke ons
bestuur wil komen versterken. Daarnaast ben je o.a. aanspreekpunt voor onze klanten, gasten
en vrijwilligers en je houdt toezicht op het gebouw.
Vind jij het leuk om met mensen om te gaan en lijkt het je wel wat, of wil je eerst wat meer
informatie, stuur dan een berichtje naar wiersmatinga@upcmail.nl of neem telefonisch contact
op met telefoonnummer 0518-461946. Voor de functie wordt een vrijwilligersbijdrage
beschikbaar gesteld.
Wij zijn ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers welke tijdens activiteiten een bardienst willen
draaien of tijdens vergaderingen onze gasten willen voorzien van een hapje en drankje.
Voel jij je aangesproken of ken je iemand die geschikt is voor deze functie(s) reageer dan.

Standhouders Midzomermarkt Berlikum 2014 gezocht.
Op vrijdag 27 juni a.s. organiseert Sportclub Berlikum de tweede Midzomermarkt. Vorig jaar
was deze druk bezochte markt een groot succes voor zowel de bezoekers als standhouders. De
markt zal plaatsvinden op en rond sportcomplex De Koekoek van 16.00 tot 22.00. De markt
zal bestaan uit een braderie, rommelmarkt en muzikaal ondersteund worden door Sander Metz
van Van Geeft’M. Daarnaast is er de mogelijkheid tot het nuttigen van een hapje en een
drankje en is er vertier voor de jeugd. Voor dit evenement zijn wij nog op zoek naar
standhouders voor zowel de braderie als rommelmarkt. Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met Jaap Plekkringa op telefoonnummer 06-46597017.

Repaircafé en regiomarkt Menameradiel heeft een goed seizoen achter de rug.
Sinds oktober 2013 draait het repaircafé en regiomarkt Menameradiel met 13 vrijwilligers
maandelijks in het dorpshuis “Op Healwei” te SkingenSlappeterp op iedere eerste
zaterdagochtend van de maand. Begin mei was voor dit seizoen de laatste editie.
Het café van mei werd druk bezocht en na afloop kon men tevreden vaststellen dat er in het
eerst seizoen maar liefst 180 positief verlopen reparaties hebben plaatsgevonden onder leiding
van 13 vrijwilligers uit de gehele regio rondom Skingen en Slappeterp.
Er is dan ook zeker sprake van een zekere
bewustwording bij de consumenten dat een
repaircafé zaken een tweede leven kan
geven, terwijl men anders de spullen had
weggegooid omdat repareren in sommige
gevallen duurder is dan de aanschaf van
nieuw.
Het iedere keer weer kicken voor de
vrijwilligers wanneer men ziet hoe blij
iemand is dat het betreffende voorwerp weer
‘werkt’, terwijl men ondertussen ook zaden
en andere spullen kan ruilen of schenken.
Naast het repaircafé en de regiomarkt is er de
kleine bibliotheek waar men een boek kan halen en brengen. Deze bibliotheek is eigendom
van de theetuin en camping in Slappeterp en deze is vanaf mei weer verhuisd naar de vaste
stek aan de Kleasterdyk in Slappeterp, waar liefhebbers van boeken dagelijks terecht kunnen
voor halen en/of brengen van een boek.
Reparicafé en regiomarkt Menameradiel start weer op op de eerste zaterdag van de maand
oktober.

Froulju Fancy Fair | zaterdag 21 juni 2014
Het belooft weer een gezellige en inspirerende middag te worden, zaterdag 21 juni 2014 in
museum ’t Ald Slot in Wergea. In het mooie museum en bij goed weer ook buiten in de
sfeervolle tuin, ben je welkom bij de Froulju Fancy Fair van 13.00 - 17.00 uur.
Gezelligheid troef
Alle ingrediënten voor een fancy middag vind je bij deze fair: hapjes, drankjes, workshops,
sieraden, kleding, gezondheid, de Froulju Foar Froulju Beer en meer … bijvoorbeeld het
draaiend rad met prachtige prijzen.
Een bloemetje voor vrouwen met kanker
De Froulju Fancy Fair is een initiatief van de vereniging Froulju Foar Froulju. Vrouwelijke
ondernemers uit Fryslân die geld inzamelen voor hun goede doel: het geven van aandacht aan
vrouwen met kanker in de vorm van een bloemetje.
Hoe het werkt?
Je kent een vrouw in jouw omgeving met kanker? Je vindt dat ze wel een bloemetje verdient?
Via www.frouljufoarfroulju.nl vraag je dit bloemetje aan. Dit is gratis. Wij zorgen dat de
attentie op de plaats van bestemming komt.
Zomaar een reactie:
Beste Frouljufoarfroulju,
Vandaag ontving ik een prachtig boeket bloemen van jullie. Ik was zeer verrast hierdoor.
Heel, heel erg bedankt hiervoor. Het draagt zeker bij aan het herstel van mijn
maag/slokdarmkanker. Nog 3 chemokuren te gaan en daarna ben ik volgens de geleerden
“kankervrij”.
Deel opbrengst voor goede doel
Daar doen we het voor en daarom organiseren we deze Froulju Fancy Fair. Een deel van de
opbrengst bestemmen we voor ons goede doel. Hoe meer vrouwen, hoe meer bloemetjes.
De Froulju Fancy Fair, zaterdag 21 mei 2014, van 13.00 – 17.00 uur in museum ’t Ald
Slot in Wergea. Entree € 2,00.
Nieuwe leden welkom
Ben je vrouw én ondernemer en wil je meer weten van Froulju Foar Froulju, neus dan eens
rond op www.frouljufoarfroulju.nl, of schiet een collega-ondernemer aan tijdens de fair.
Donateur worden
Je hoeft geen ondernemer te zijn om ons doel te steunen. Ook met een donatie zijn we blij. Je
maakt je bijdrage over op rekeningnummer NL71 RABO 0132 3707 00 t.n.v. Froulju Foar
Froulju te Boazum, onder vermelding van donatie.
Je snapt, we zijn blij met jou: als ondernemer, als donateur, als bezoeker van de Froulju Fancy
Fair.
Graag tot dan,
Froulju Foar Froulju

Vind uw nieuwe uitdaging via Vrijwilligerscentrale Middelsee
Vrijwilligerswerk is overal. Ook in de Middelsee gemeenten. Naast dat vrijwillige inzet direct
bijdraagt aan de leefbaarheid in de directe omgeving zijn de persoonlijke voordelen
onbetaalbaar. Rijk zal je er niet van worden maar de alternatieve beloning op sociaal,
professioneel vlak is royaal te noemen.
De voordelen op een rij
Vrijwilligerswerk kun je altijd en overal doen. Je bepaalt altijd zelf hoeveel uren en wanneer
je inzetbaar bent. Door je vrijwillig in te zetten ontmoet je interessante mensen uit je directe
omgeving en breidt je hiermee direct je netwerk uit. Daarnaast krijg je veel waardering voor
het werk wat je doet en krijg je de kans verborgen talenten te ontdekken. Wat ook mooi
meegenomen is dat je vrijwillige inzet de kans op een betaalde baan aanzienlijk kan vergroten
of het opstapje kan zijn naar een compleet nieuw werkveld!
Een greep uit onze vacatures
Momenteel zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor de volgende functies:
Hulpkracht peuterspeelzalen Nij Altoenea en Hijum
Vrijwilliger om te wandelen en naar de winkel te gaan met een mevrouw in rolstoel,
Dronrijp
Vrijwilligers voor “de Zonnebloem”:
Bij de Zonnebloem draait het om mensen. De Zonnebloem zet alles op alles om mensen met
een fysieke beperking een onvergetelijke dag te bezorgen. De meer dan 40.000 vrijwilligers
maken dat mogelijk. Als vrijwilliger kun je je op veel manieren inzetten. En doen wat jij leuk
vindt, wanneer jij tijd hebt. Je kunt bij iemand op bezoek gaan, samen eropuit gaan,
activiteiten organiseren, een bestuurstaak op je nemen of meehelpen tijdens een dagje uit. Je
kunt met iets heel kleins, heel veel betekenen voor een ander. Je krijgt ondersteuning vanuit
de Zonnebloem en van de vrijwilligers. Je kunt cursussen en workshops volgen. Onkosten
worden vergoed en je bent goed verzekerd. Op dit moment zijn we met name op zoek naar
vrijwilligers voor de Zonnebloem in Berltsum, St.-Annaparochie, Menaam en
Vrouwenparochie.
Interesse of direct aan de slag?
Spreekt een van onze vacatures u aan en wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op!
Wij vertellen u graag alles over desbetreffende vacature. Staat uw droomfunctie er niet
tussen? Laat het ons dan weten! Vrijwilligerscentrale Middelsee levert veelal maatwerk en na
een persoonlijk gesprek kijken we graag wat we voor u kunnen betekenen. Wij zijn bereikbaar
van maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur op telefoonnummer 0518-462363.
Ook kunt u ons per e-mail bereiken, vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl.

Groene Kruisvereniging Berlikum/Wier e.o. zoekt nieuwe bestuursleden!
Door het aftreden van 2 bestuursleden is de vereniging naarstig op zoek naar 2 nieuwe
bestuursleden. Wie wil ons bestuur komen versterken? Voelt u er wat voor om op basis van
vrijwilligheid een steentje bij te dragen m.b.t. Zorg en Welzijn voor deze dorpen?
Het is zeker een uitdagende functie, waarbij kennis van zaken op het gebied van Zorg en
Welzijn een pre is, maar niet noodzakelijk. Het Groene Kruis heeft op dit gebied een
duidelijke functie. Een aandachtsgebied is om de zorg zo dicht mogelijk bij de mensen te
behouden, te bevorderen of te organiseren. Vandaar dat er nog steeds een Groene
Kruisgebouw bestaat in Berltsum, waar verschillende Welzijns- en zorgorganisaties in
gevestigd zijn. De vereniging telt ongeveer 700 leden en kan door dit ledenaantal gelukkig
nog blijven bestaan. Maar er is wel een voltallig bestuur voor nodig om taken hiervoor uit te
voeren. Voor informatie raadpleeg de website: www.groenekruisberlikumwier.nl.
Voor informatie kunt ook terecht op telefoonnr.: 0518-461656.
Voorzitter Jantsje Anema
Wij horen het graag!

Berltsumers opgelet!
Bent u 55 –plusser en heeft u zin in een gezellige barbecue? Dan is dit prachtige initiatief iets
voor u! Op vrijdag 1 augustus a.s. organiseren Jan Bruinsma en Tjerk Kooistra vanaf 16.30
uur een barbecue voor 55-plussers. Dit organiseren zij op het terrein van het bedrijf van Johan
van Tuinen, Hemmemawei 2.Bij slecht weer is het mogelijk om binnen te zitten dus het gaat
altijd door. U kunt zich opgeven voor 19 juli a.s.bij: Jan Bruinsma tel: 461725 email:
jan.bruinsma@hetnet.nl of Tjerk Kooistra tel: 461409 e-mail: tj.kooistra@hotmail.com.
De kosten bedragen € 10,00 per persoon inclusief 3 drankjes, voor vervoer kan worden
gezorgd.

Anjercollecte 2014
Van 11 t/m 17 mei jl. heeft de landelijke Anjeractie, de collecteweek van het Prins Bernard
Cultuurfonds, plaatsgevonden in Menameradiel. De leden van koren, muziekverenigingen,
brassbands, harmonieorkesten enz. hebben in Menameradiel gezamenlijk € 3853,08
ingezameld! Dat is weer meer dan in 2013 toen er € 3608,58 is opgehaald.
Een derde van de opbrengst mogen de collecterende verenigingen houden voor de eigen
clubkas. De overige twee derde komt ten goede aan de vele culturele projecten in Friesland
die het Prins Bernhard Cultuurfonds steunt.
De organisatie rondom de Anjercollecte ligt in Menameradiel in handen van
Vrijwilligerscentrale Middelsee in Berlikum. Dit jaar was Tsjikke Mollema – Rondaan de
vrijwilligster die het op zich heeft genomen om de collecte in goede banen te leiden. Tsjikke
en alle collectanten en vrijwilligers, mede namens de deelnemende verenigingen hartelijk
dank!

Wielercriterium It Berltsumer Rûntsje
Op zaterdag 21 juni a.s. om 19.30 uur is het startschot van wielerwedstrijd It Berltsumer
Rûntsje. Het is de organisatie weer gelukt om een mooi sportief evenement te organiseren.
De succesvolle ervaringen en positieve geluiden heeft ervoor gezorgd om de wielerronde van
2014 tot een succes te brengen. De organisatie van wielerronde It Berltsumer Rûntsje is vanaf
januari al druk bezig met de voorbereidingen voor de editie van 2014.
Dat we dit criterium weer kunnen organiseren is mede te danken aan onze vele sponsoren en
niet te vergeten onze vrijwilligers. Want, vergeet niet: voordat het startschot klinkt is er al
heel wat werk gedaan!
De aankleding van het evenement, het parcours, de premiesprints maakt deze wielerronde
zeer aantrekkelijk voor de renners. Ook zal er dit jaar weer gestreden worden om de
winnaarstruien. De gele trui is voor de winnaar, de groene trui is voor de renner met de
meeste punten en de rode trui is voor de strijdlustigste renner van het peloton. Nieuw dit jaar
is de verslaggeving, deze zal langs het gehele parcours te volgen zijn. Ook zullen er langs de
route verschillende klanken te horen zijn, dweilorkest de Wodkapel, maar ook onze
muziekvereniging OpMaat zal jullie als publiek muzikaal vermaken. Wij, als bestuur, hopen
op een geweldig sportief en spannende wedstrijd en nodigen jullie van harte uit op 21 juni om
19.30 uur aan de Hôfsleane waar het startschot zal klinken....
Een veilige koers...
1. Eerst kijken dan pas oversteken.
2. Steek niet over op plaatsen waar u de renners
niet ziet aankomen.
3. Ga niet in de bocht/binnenbocht staan.
4. Hou de honden en katten van het parcours,
ook voor de beesten hun eigen veiligheid.
5. Luister naar de mededelingen van de speaker.
6. Blijf achter de hekken/rood-witte lint.
Denk hierbij vooral ook aan de veiligheid van
de jongere kinderen!!
Een oproep aan de bewoners van de Hôfsleane, Mulseleane, Slikkeleane, Bitgumerdyk. Graag
zien wij de route op 21 juni autovrij, u kunt uw auto parkeren in de omliggende straten...

Merke in Wier 4, 5 en 6 juli 2014
In Wier staat de feesttent op het kaatsveld. De entree op alle dagen is gratis!
Vrijdag 5 juli trappen we af met vanaf 17.30 uur een barbecue voor alle dorpsgenoten
(opgave verplicht). Vanaf +/- 19.00 uur zijn er Tiroler Spelen op het kaatsveld. Na afloop is er
muziek in de tent, van de huis-DJ.
Zaterdag 6 juli is er vanaf 9.00 uur op het kaatsveld het Tiroler ontbijt. Aansluitend rond
10.00 uur is er de Merkepartij (senioren/jeugd).
Vanaf 10.30 uur is er sigaarroken en sjaal breien voor iedereen.
Vanaf 14.30 uur zijn er voor de kinderen verschillende Tiroler spellen. Met aansluitend de
Tiroler Skihut in de tent. Kinderen t/m 12 jaar mogen meedoen.
Vanaf 21.00 uur is er muziek in de tent van DJ Quikfinger.
Zondag 7 juli is er vanaf 10.00 uur de jongens afdeling K.N.K.B. kaatspartij.
Aansluitend rond 18.00 uur zal de winnaar van Liet 2014, Bruno Rummler, de Wierster
merke van 2014 muzikaal afsluiten.

Woensdag 10 juli is er vanaf 15.30 uur de heren 1e klas K.N.K.B. kaatspartij.
Dit is een vrije samenstelling. Entree is gratis.
De besturen van V.V.V. Wier, Activiteitencommissie en St. d‘Ald Skoalle, zien u graag
verschijnen.

Rectificatie Koningsspelen 2014
In het meinummer van deze krant stond een stuk over de Koningsspelen. De suggestie is
gewekt dat dit alleen voor de leerlingen van De Fûgelsang was, maar deze activiteit ging uit
van beide scholen, zowel De Fûgelsang als Lyts Libben.
Opening “Berltsum op de kaart langs de vaart”
Tijdens een van de bijeenkomsten van Undernimmersferiening Berltsum Wier (UBW) was de
wens naar voren gekomen om de varende bezoeker niet alleen als passant te beschouwen
maar hen op een aantrekkelijke manier kennis te laten maken met de mogelijkheden van onze
dorpen. Vrijdagmiddag 23 mei 2014 was het zover. De ondernemers lieten aan de bewoners
en de vaartoeristen zien hoe ze woorden omzetten in daden.
Na een kort welkomstwoord van voorzitter Janneke Bergsma werden ondernemers en
genodigden verzocht om samen al fietsend alle plekken langs te gaan die het UBW had
uitgezocht om borden te plaatsen voor de boottoerist. Het is de eerste fase van de nieuwe
aanpak. Als eerste was daar een bord ter hoogte van de nieuwe loopbrug naast de brug over de
Leeuwarder Vaart in de Koekoeksleane. Opnieuw kreeg Janneke Bergsma de gelegenheid om
een kleine toelichting te geven omtrent de betekenis van het bord dat vervolgens werd
ontdaan van een vlag. De genodigden werden voorzien van een flesje “Eau de 12e stad”. Bij
het bord was een welkom te zien voor de toerist. Daarnaast volgen binnenkort ook nog
verwijzingen naar b.v. bakker, slager,
postkantoor en supermarkt.
Aan de Tichelersdyk zijn m.b.v. nieuwe
steigers prima aanlegplekken ontstaan.
Het is dan ook bijzonder goed passend nu
de noordelijke elfstedenroute volledig
bevaarbaar is. De voorzitter sprak de wens
uit dat het hierbij gaat om een welkom aan
de toerist, wat betekent dat bootjes die
jaar in, jaar uit aan de Tichelersdyk liggen
te “fertuteazjen”, aan dit initiatief geen
afbreuk moeten doen. Laten we de
aanlegsteigers gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn.
De informatieborden bij de Tichelersdyk geven de bezienswaardigheden in ons dorp weer.
Deze borden zijn en worden verder vernieuwd. Om een indruk te geven omtrent het aantal
boten dat sinds de opening van de sluis in 2013 al zijn gepasseerd, kwam een verrassend getal
op tafel. Er zijn intussen meer dan 3000 boten de sluis van Wier gepasseerd. Een
indrukwekkend aantal en naar verwachting zal dit getal in 2014 nog groter worden. Dit jaar
zal dan ook meer aandacht aan deze boottoeristen worden besteed. Zo zal met regelmaat
informatie worden gevraagd wat deze watersporters vinden van hetgeen hen wordt geboden.
Zo word een beeld verkregen van voorzieningen die verder kunnen worden ontwikkeld.
Maar ook in de buurt van de ijsbaan in de Bûterhoeke zullen nieuwe bootsteigers worden
aangelegd. Zo krijgen we in het dorp meerdere mogelijkheden om het dorp toegankelijk te
maken voor de boottoeristen.

Deze boottoeristen krijgen in de toekomst
ook meer zicht op het verleden van ons
dorp. Zo wordt bij de kassen van Smeding
op de hoek van de It Wiid een perceel met
oude vruchtbomen aangelegd, gericht op
duurzaamheid. In de komende “Op ‘e
Roaster” zal hier meer aandacht aan
worden besteed.
Ook bij de scheepshelling bij de
voormalige bietenopslag werd met een
nieuw bord aandacht gevraagd voor de
mogelijkheden van de toerist in ons dorp.
Helaas waren er vandalen die binnen 48 uur dit prima initiatief van UBW ernstig hebben
beschadigd. Hiervan is aangifte gedaan bij de politie.
Wij tekenden de volgende opmerking op vanuit het bestuur van UBW; “Fan de buorden by de
bytopslach binne de stickers snein ôfskuord. Wy fine dit freselik, wat spitich fan de muoite,
jild en foaral foar ús doel: de wettersporter dy’t by ús oanlizze wol dúdlikens biede wat no
wer fuortskuord is. It is tryst dat dit wille jaan kin, wy kinne ús der neat by foarstelle.”
Advies aan de dader(s): Bied je verontschuldigingen aan bij de voorzitter van UBW en lever
een bijdrage om ons dorp aantrekkelijk en leefbaar te houden.
DICK

Veiling Sportclub Berlikum groot succes
Vrijdagavond 30 mei 2014 gingen 67 kavels in de sportkantine onder de hamer. Deze
originele actie was georganiseerd om de clubkas een boost te geven en zo het voetbal in
Berltsum goed te kunnen blijven organiseren. Er was veel belangstelling om te kijken maar
zeker ook om te bieden. De spanning was soms groot; krijg ik de kavel of gaat deze toch op
de nipper aan mijn neus voorbij. De prijs werd soms behoorlijk opgeschroefd doordat er
meerdere bieders waren met belangstelling. De kavel met het hoogste bod ging voor €500,00
onder de hamer. Aan het einde van de veiling was de opbrengst € 9.000,00. Een groot succes,
deze veiling! Kijk op www.berlikum.com in de beeldbank voor foto’s.

“De spanning stijgt tijdens veiling Sportclub Berltsum”

(Ut Op ‘e Roaster fan 1970) By de Feilingmuorre
Nou efkes noch in slagje om
It makket jin ek wer hwat rom.
Ik docht wol mear sa tsjin ‘e joun
De Molestrjitte en dan yn ’t roun.
Sa sûnder doel en sûnder kar
Dan nei de feiling op ’t trottoir.
Allinnich hat men gjin gepraet
Biseach der sa dy muorreplaet.
Men neamt dit ek wol in plaket
Troch de gemeente hjir yn set.
It wapen fan Menaemrediel
Der ik nou just ek neat foar fiel.
Dit is mar in tinkbyldich eat
En wer opnij soks seit krekt neat.
Laei it mar yn de symbolyk
Dan joech it noch fan strekking blyk.
It is in bist dat net bistiet
Dat is ’t nou krekt we rit om giet.
Dan wurdt it ek wol fier wei socht
In dreamforskynsel hwat op tocht.
Men rekket hjir hast wat mei oan
Stiet dit mei griente yn forbân?
Hwat frjemd as ik dit mar net snap
Dit byld sa by de feilingskap.
Noait foarút sjen oan ienwei om
Sin oan him sels is al to atom.
Heart dit by griente no wol thús?
Kom, kom, allikemin dan lús.
Foar Berltsum hie ik dochs bifoun
Dan pastehjir in moaije houn.
Dat sprekt jin sels noch oan fan trou
Mar oan dit dreambyld my bisou
Menaem ek sa mei har gelonk
Dat ding moat oeral mar to pronk.
Sa seach ik om, komt immen oan
Misskyn hat dy hwar mear forstân!
Neig roetsjen sei ik: “och menhear
Dat bist hjir is my lang net klear
Ik bin hjiryn to koart fan sin
Mar kom dit spoek wol faker tsjin”.
Doe sei menhear: “hetgeen U ziet
Is maar bedacht ’t bestaat ook niet
Het is ’t gemeentelijk gediert’
Dat heeft de muur hiermee versiert”.
O fuoi, hwat dom gehiel ek mis
It gong om de bitsjuttenis.
Ik gong fuort mar groet mei de pet
Ik wit it nou tominsen net.
TOM

Kermisprogramma Berltsum 19 juni t/m 21 juni 2014
Donderdag 19 juni:
16.00 - 21.00 UUR: Opening kermisattracties € 1 per rit
19.00 - 22.00 UUR: voetbaltoernooi Noord-West Friesland
Prijsuitreiking in de tent met Siep Grotenhuis (De Selina’s)
Vrijdag 20 juni:
15.00 uur gaan de Kermisattracties open
18.30 uur: Volleybaltoernooi op het kaatsveld
Vanaf ong. 21.00 uur: Prijsuitreiking en feestavond in de feesttent met Tally-Ho (Gratis
Entree)!
Zaterdag 20 juni
10.00 uur: Kermiskaatspartij vrije formatie (2 heren en 1 dame). Vanaf 14 jaar, zachte bal.
12.30 uur - 15.30 uur: Pannatoernooi. Dit is voor de F pupillen t/m de C junioren.
14.00 uur gaan de Kermisattracties open.
Circa 19.30 uur: Wielerronde, “It Berltsummer Rûntsje”. Na afloop prijsuitreiking in de tent.
21.00 - 02.00 uur: Feestavond met de band Exposure (Gratis entree).
EXPOSURE is de Feestband van Friesland! Dit zeskoppige bandje maakt al jarenlang
Nederland onveilig op een positieve manier, zet elke zaal op zijn kop en maakt feesten waar
nog lang over gesproken wordt. Het kan altijd weer gekker…
Zondag 21 juni:
12.00 uur: Hoofdklasse kaatspartij op het kaatsveld
14.00 uur gaan de Kermisattracties open
Na afloop van het kaatsen: Feestavond in de feesttent met de Koffer Band. Ook zal de W&M
drive-in show weer present zijn....

