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In nije rubryk oer de hûnen út Berltsum. Sa’t wy yn it nijs sjen kinne 
keapje minsken hjoed de dei  massaal in hûn om er mei ‘de avondklok’ 
noch út te kinnen mei in legitime reden. Der is hast gjin pup mear 
te finen. No is dat fansels fiersten te gek! Yn dizze rubryk komme de 
hûnen yn foar die der foar de coronatiid ek wienen. Se realisearje har 
net de gekke tiid wêr wy yn libje…

Ons is door Tineke Rienks gevraagd ook een stukje te schrij-
ven voor in de Roaster over onze hond. De naam van onze 
hond is Finn en het is een Labrador Retriever. Nu bijna 5 
jaar geleden is Finn bij ons komen wonen en we kunnen ons 
geen leven zonder hem voorstellen. Finn is onze 3e Labra-
dor en vergeleken bij de anderen een echte Macho.
Hij mag graag bepalen wanneer hij er uitgelaten wordt en 
als we dan onderweg zijn bepalen waar we langs gaan. Na-
tuurlijk lukt hem dit wel eens maar niet vaak, want wij zijn 
immers de baas. Finn is van ons maar we delen hem ook een 
beetje met mijn vader Lieuwe, die gaat op doordeweekse da-
gen ook 2x per dag met Finn uit.
‘s Ochtends lopend en 's middags op de fiets naar Ried. Finn 
heeft aan beweging dus geen gebrek maar dat heeft een La-
brador ook nodig. Verder is een Labrador dol op zwemmen 
en eten. Zo gek op eten, dat Finn iedere middag om half 6 
(buiten of voor het raam) zit te wachten op zijn baas Marco 
want die bewaart altijd een stukje brood voor hem!

Finn en Evalien

Oare moanne wurdt de hûneriem trochjûn oan: jo as wiere hûnen 
leafhawwer? ●

HûneljuPeaske-aai sykje 2021
Ze waren er weer, na een jaartje van weggeweest, de paashazen! Eindelijk weer even wat actie en 
wat leuks voor de kinderen in Berltsum (en voor de organisatie) Dit hawwe we mist!

In iets aangepaste vorm, dat wel, 
maar de opkomst was er niet 
minder om! Maar liefst 90 kinde-
ren gaven zich op om te komen 
zoeken! In groepjes van 25-30 
kinderen kon er gezocht worden 
in het Hemmemapark. 
Per tijdsslot werden ook 2 speci-
ale gouden eieren verstopt, waar-
mee je nog een extra verrassing 
kon verdienen. De paashazen hip-
ten van hot naar her om de paas-
eieren te verstoppen in allerlei 
hoekjes, holletjes, graspollen of 
boomholtes, maar niks bleef on-
opgemerkt voor de kinderen. Ie-
der kind had een gevuld bekertje 

en ging met een “big (chocolate) 
smile” naar huis. Wat een feest! 
Hier krijgen we toch weer posi-
tieve energie van met elkaar! Wij 
hebben er in ieder geval van ge-
noten! Hopelijk is er binnenkort 
meer mogelijk, er zijn in ieder 
geval leuke plannen in de maak! 
Ook willen wij graag nog mooi 
nieuws met jullie delen m.b.t. 
de realisatie van MFC it Stedhûs. 
Het bestemmingsplan is in proce-
dure bij Gemeente Waadhoeke. 
Er zijn geen zienswijzen bij de 
Gemeente ingediend. Daar zijn 
we ontzettend blij mee! De omge-
vingsvergunning gaat nu opge-

start worden. De omgevings-
vergunning wordt verleend na 
vaststelling van het bestem-
mingsplan. Medio juli 2021 zal 
dit alles gereed zijn en gaan we 
los! Op 1 juli zal er een bijzonder 
evenement plaatsvinden rondom 
het It Stedhûs. Volg ons via Face-
book en ons nieuwe Instagram 
“itStedhûs-Berltsum “, daar krijg 
je alle updates en info! Foto’s van 
het “peaske-aai sykjen” zijn hier 
ook te bekijken en via www.ber-
likum.com ●

Activiteiten commissie 
MFC “it Stedhûs, Berltsum

Wat hadden we verschrikkelijk 
beroerd weer voor de start van de 
optocht. Het kwam met bakken 
uit de hemel. De optocht werd 
uitgesteld tot later op de avond. 
Maar dat was ook het ingewik-
keldste probleem wat we die 
week als bestuur moesten oplos-
sen. Verder een prachtige week 
gehad, wat een feest! We kunnen 
ons in de huidige situatie bijna 
niet voorstellen hoe mooi dat 
eigenlijk was. In 2017 hebben 
we als bestuur voor onze vereni-
ging ook een historisch besluit 
gemaakt, we gaan het volgende 

dorpsfeest een jaar uitstellen, dit 
omdat in 2021 onze vereniging 
75 jaar bestaat. We gaan nog gro-
ter uitpakken, wat een plannen, 
wat een ideeën! Toen veranderde 
de hele wereld door een pande-
mie in 2020, en werden onze 
bestuursvergaderingen niet meer 
gehouden in ‘it Heechhout’ aan 
lange tafels met oudroze kleed-
jes, maar zijn de bestuursleden 
veranderd in vierkante vakjes op 
een beeldscherm waar we een 
beetje ongemakkelijk met elkaar 
vergaderen. Een aantal maanden 
hebben we het er natuurlijk al 

over, kunnen en mogen we in au-
gustus 2021 een groots jubileum 
feest vieren? We willen er graag 
in geloven, want stel het kan 
wel…! Wat sla je dan de plank 
mis als je het te vroeg een beslis-
sing maakt. Wat zou het mooi 
zijn, het hele dorp versierd, weer 
samenkomen, een biertje drin-
ken en vast weer een polonaise… 
Maar een dorpsfeest is veel meer 
dan een feesttent neerzetten. Het 
is met elkaar plannen maken. Sa-
men bouwen aan praalwagens. 
Het is op de hoeke van de Buor-
ren met elkaar zeuren over al-

lerhande dingen die weer anders 
moeten. Buurtverenigingen die 
bij elkaar komen en zorgen dat 
er wat moois komt. Het is bij dit 
schrijven half maart 2021, en na 
heel veel wikken en wegen heb-
ben we als bestuur de beslissing 
genomen dat het jubileumfeest 
verschoven wordt naar 2022. We 
doen dit weloverwogen, maar 
met pijn in het hart. Onze mo-
tivatie hiervoor is, als we een 
dorpsfeest organiseren willen 
we dit voor de volle 100%. Zoals 
de wereld en de regelgeving nu 
is, kan dit niet. De plannen die 

we hebben kunnen niet in een 
paar weken uitgevoerd worden. 
Schrijf alvast maar in de agenda: 
Week 35 2022. De week van 29 
augustus tot 3 september. Wordt 
het 75+1 jubileum voor Oranje 
Nationaal. Nog nooit sinds het be-
staan van onze vereniging heeft 
het 5 jaar geduurd voor we weer 
een dorpsfeest konden vieren. 
Berltsummers, hou vol, denk om 
je naasten, blijf gezond en we ho-
pen elkaar snel weer te ontmoe-
ten! Als er na de zomer mogelijk-
heden zijn… dan pakken we die 
kans voor een feestje zeker wel! ●

Nieuws over het Dorpsfeest 2021 “75 jaar 
Oranje Nationaal”
Ik fiets door ons dorp over de Bitgumerdyk, linksaf de Kwekerijleane in, einde van de straat kom 
ik aan op het dorpsplein. Wat hebben we als dorp deze plek netjes geregeld. In gedachten ga ik 
even terug naar augustus 2017 start van het dorpsfeest “Karnaval yn Berltsum” ons dorp was 
omgedoopt tot Swetsterp. 
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EVEN VOORSTELLEN

Op 'e Roaster is gestart met een nieuw item, Even voorstellen. 
Hierbij willen wij nieuwe bewoners van Berltsum de kans geven zichzelf 
voor te stellen en aanmoedigen om kennis te maken met dorpsgenoten.

Wie zijn jullie?
Wij zijn Joke Spoelstra en Jacques Labots en wonen met onze 
hond en 2 poezen sinds vorig jaar mei in Berltsum.

In welke straat wonen jullie? 
Op de Meseame 54, huis van fam Temme.

Wat doen jullie in het dagelijks leven?
Joke is oppas Beppe voor Jente en in juni komt er een jonkje 
of famke bij. Jacques werkt als machinist bij Arriva in Leeu-
warden.

Waar woonden jullie hiervoor?
Joke is geboren in Minnertsga en Jacques in Harderwijk. Juni 
2010 zijn we in Minnertsga gaan wonen op de Hermanawei.

Waarom zijn jullie naar Berltsum verhuisd?
Van een woning uit 1911 met karakter, maar ook altijd werk, 
naar een mooi comfortabele woning met een prachtige achter-
tuin. En al is het maar een paar kilometer, toch is het dichter-
bij Jente en haar heit en mem. Voor Jacques scheelt het weer 
wat kilometers fietsen naar de treintjes.

Hebben jullie al een favoriete plek in Berltsum? 
Onze achtertuin, de veranda. Laat de zomer maar weer komen. 

Zouden jullie ook een bijdrage willen leveren aan het ver-
enigings- of sportgebeuren in het dorp?
Wij zijn niet echt verenigingsmensen. Maar wie weet komt 
dat nog met de jaren ●

MEEDOEN? Ben je kortgeleden in Berltsum komen wonen, 
dan sturen wij je graag een mailtje met een aantal vragen zo-
dat je jezelf via Op e Roaster kan voorstellen aan alle dorps-
genoten. Eventueel met een foto van je de nieuwe woning. 
Je kan mailen naar: roaster.berlikum@gmail.com of krant@
berlikum.com

Bern mei in ferhaal: Roos Rekker
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Roos Rekker. In het onderstaande verhaal vertelt Roos 
iets over zichzelf. Wij horen iets over haar hobby’s, school en hoe zij het vindt om in Berltsum te 
wonen. Veel leesplezier met haar verhaal.

It Achtepaed 7
9041 EE BERLTSUM

06 2036 5470
hisse@brouwergevelrenovatie.nl

Wie ben je en waar woon je?
Ik ben Roos Rekker en woon in 
de Kwekerijleane in Berltsum

Wat zijn je hobby’s?
Als hobby doe ik aan paardrijden. 
Ook help ik mijn heit met de dui-
ven als dat nodig is.

Wat is het leukste wat je hebt 
meegemaakt? 
Ik heb te veel leuke dingen mee-

gemaakt om te vertellen. Maar 1 
daarvan is 2e worden met de spo-
kenjacht op ponykamp.

Wat vind je van school?
Soms leuk en Soms niet leuk. Ik 
vind buiten spelen het leukst.

Wat wil je later worden?
Ik wil fotomodel, zangeres of ac-
trice worden maar als dat niet 
lukt politie te paard.

Wat is het spannendste wat je 
hebt meegemaakt?
Dit zijn ook meerdere dingen 
maar 1 van de spannendste is 
voor de 1e keer springen met het 
paard.

Wat vind je mooi aan Berltsum?
We hebben veel mooie wandel-
routes en veel groen in Berltsum. 
Ook worden er leuke activiteiten 
georganiseerd ●

Het toppunt van de dag: het eitje-
tikken in iedere groep. De win-
naars van iedere groep kregen 
een kleine verrassing en voor ie-
dereen was er een lekkere trakta-
tie, verzorgd door de OV. Wat een 
topdag. 

Ook hebben we al lekker kunnen 
genieten van het mooie weer. Tij-
dens het buitenspelen konden de 
jassen uit en is er volop samen-
gespeeld door alle kinderen, jong 
en oud. We boffen maar met zo’n 

prachtige speeltuin waarin ieder-
een zich weet te vermaken. Klim-
men, klauteren, voetballen, de 
kabelbaan, schommelen, skeele-
ren, duikelen, wippen, spelen…. 
Prachtig om te zien. 
De kinderen van obs Lyts Libben 
hebben het goed gedaan tijdens 
de periode van thuisonderwijs, 
hybrideonderwijs en nu weer het 
onderwijs op school.
Dat lieten de uitkomsten van de 
Cito-toetsen zien, die iets verlaat 
zijn afgenomen i.v.m. Corona. 

We zijn dan ook super trots op 
iedereen.
Nu gaan we alweer de laatste pe-
riode in van weer een bijzonder 
schooljaar. We hopen snel op 
meer versoepelingen zodat de 
schoolreisjes en het kamp kun-
nen doorgaan. Maar bovenal ho-
pen we natuurlijk dat iedereen 
gezond blijft.

Laten we samen de schouders er-
onder zetten, de moed erin hou-
den en hopen op betere tijden! ●

Nieuws van OBS Lyts Libben
Op donderdag 1 april vierden we op obs Lyts Libben het paasfeest. ’s Ochtends begonnen we met 
een ontbijt in de klas en daarna waren er allerlei leuke paasactiviteiten.

Van muziek word je vrolijk en je 
hersenen gaan er beter van sa-
menwerken.
Als school leek het ons wel heel 
erg leuk en zinvol om daarom 
mee te doen. Muziek maken kan 
iedereen ook als je geen instru-
menten in huis hebt. Je kunt met 
je stem muziek maken of met je 
lijf, dat heet dan body percussie.
Juf Lisanne heeft een introductie 
filmpje gemaakt en vervolgens 
heeft elke groep een muziekstuk 
gecreëerd. Elke dag een andere 
groep en dus een ander filmpje. 
Vervolgens zijn de filmpjes door 
meester Johannes aan elkaar 

gezet tot 1 muzikale Fûgelsang 
film.
Ons jaarlijks project gaat dit keer 
over diverse landen en loopt tot 
aan de meivakantie. Onderdelen 
zoals kunst, begrijpend lezen, 
aardrijkskunde, geschiedenis, na-
tuur maar ook rekenen en taal 
komen allemaal aan bod. En na-
tuurlijk kon hier ook de muziek 
heel goed aan gekoppeld worden. 
Elk land is door zijn muziekstijl 
te herkennen.

De onderbouw, groep 1 t/m 3 
bleef wat dichter bij huis en heeft 
het over Friesland en Nederland 

gehouden. De kleuters hebben 
prachtige molens met geborduur-
de wieken gemaakt. 
Andere groepen werkten aan 
Duitsland, Italië, Rusland, de di-
verse continenten en de Verenig-
de Staten.
De kinderen zijn enthousiast en 
druk bezig geweest met deze leu-
ke vakoverstijgende lessen.
Even de boekjes aan de kant en 
op een andere manier de lesdag 
indelen. Veel samen ontdekken 
en samen leren.
Heeft u op onze site en op face-
book van de filmpjes kunnen ge-
nieten? ●

Nieuws van CBS De Fûgelsang
Kindermuziekweek gekoppeld aan het landenproject. Donderdag 8 april is de landelijke kinder-
muziekweek van start gegaan. Een week vol muziek voor de kinderen van 0-12 jaar. Van pop tot 
klassiek van zang tot instrumentaal.
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Gedachtelezen
“Wat is je doel?” vraag ik mijn cliënt. “Mijn doel is dat ik 
mij minder aantrek van wat mensen van mij vinden.” “Zeg-
gen die mensen wat ze van je vinden?” vraag ik. “Nee, dat 
niet” zegt ze “maar ik dénk dat ze dat vinden.” “Van wie is 
die gedachte?” vraag ik haar. Met enige twijfel zegt ze: “Eh, 
ja van mijzelf.” 

Bovenstaand voorbeeld geeft aan hoe je last kunt ervaren 
van je eigen gedachten. Zonder twijfel precies weten wat 
de ander denkt… Gek eigenlijk toch? Even checken of ons 
gedachte-lees-talent werkelijk zo uitmuntend is laten we 
meestal achterwege. Wat we eigenlijk doen is onze eigen 
(vaak negatieve) gedachten over onszelf via de ander laten 
klinken. Terwijl de ander zich van geen kwaad bewust is. 
Zo kunnen we ook nog eens onze frustratie op de ander 
uiten. 

Natuurlijk niet hardop, maar alweer in ons eigen hoofd. 
Er spelen zich hele scenario’s af. En misschien leuk om te 
weten: bij de ander speelt misschien wel een soortgelijk 
scenario in zijn of haar hoofd. Zo houden we elkaar bezig, 
zonder het van elkaar te weten. Begrijp jij het nog? Het 
heeft eigenlijk wel iets kolderieks, er mag gelachen wor-
den:-)

Luister eens naar deze gedachte van “de ander” (van jezelf 
dus). Wat betekent het als “de ander” jou bijvoorbeeld heel 
dom lijkt te vinden? Vind jij dat over jezelf ? Het antwoord 
laat zich raden. Het heeft waarschijnlijk niks met de ander 
te maken. Het zijn jouw gedachten en jouw onzekerheden 
waar je last van hebt. En alleen jíj kunt ze veranderen. 
Heb jij vaak het gevoel dat mensen een oordeel over jou 
hebben? Dan is het de moeite waard om stil te staan bij wat 
het over jezelf zegt. En te kijken hoe je wat milder kunt 
worden in het oordeel over jezelf. Hoe beter jij je voelt, 
hoe minder last jij zult ervaren van wat anderen van jou 
vinden. Dat is niet alleen fijn voor jezelf, maar zet de ander 
ook in een positiever daglicht. Zo wordt jouw kijk op de 
wereld weer een beetje mooier ●

Van jongs af aan waren fietsen in-
teressant en het is dan ook niet 
verrassend dat Remco van zijn 
hobby zijn werk maakte. Maar 
wie is dat toch, de hedendaagse 
bedrijfsleider van de Fietsmarkt-
hal te Sint Annaparochie? 
 
Remco Lettinga woont samen met 
zijn vrouw Nienke en hun twee 
kinderen op de Kamp. Zo’n twee 
jaar geleden verhuisden ze naar 
Berltsum. Zijn vrouw wilde graag 
terug naar de Noord-Westhoek 
van Friesland en ook voor zijn 
baan kwam een verhuizing deze 
kant op niet verkeerd uit. In 2019 
kreeg Remco de kans om de Fiets- 
markthal te gaan runnen, een 
kans die hij met armen wijd aan-
greep. Een bedrijf runnen, wel de 
lusten niet de lasten. Want offi-
cieel is het bedrijf niet van hem 
maar doet hij alleen de bedrijfs-
voering. De ideale combinatie.

De geboren Terschellinger ging 
na de basisschool naar de bin-
nenvaartschool in Harlingen (nu 
bekend als de Maritieme Acade-
mie). Hij behaalde zijn diploma 
maar echt blij van op de bin-
nenvaart werken? Nee dat niet. 
Hij ging terug naar het eiland en 
werken bij Zeelen, één van de 
grote fietsverhuurbedrijven op 
Terschelling. Al vanaf zijn der-
tiende was hij hier aan het werk. 
Als kleine jongen bestonden zijn 
taken vooral uit fietsen binnen/
buiten zetten, banden plakken 
en meedraaien in de fietsver-
huur. Een fantastisch bijbaantje. 
Op latere leeftijd kwamen daar 
meer en meer taken bij.  
 
Zo’n acht jaar geleden vertrok 
het gezin naar de vaste wal en 
ging Remco ook hier weer in de 
fietsenwereld aan het werk, maar 
het contact met Zeelen bleef er al-

tijd. Hij trok de stoute schoenen 
aan en belde over de fietsmarkt-
hal, hij zou daar graag iets in wil-
len betekenen. En dat mocht, de 
bedrijfsvoering kwam bij hem 
terecht. Toen hij de winkel over-
nam, liep het niet. Remco heeft 
zijn eigen strategie dan ook toe-
gepast en dat wierp zijn vruchten 
af. Vandaag de dag weet men de 
fietsmarkthal te vinden en is er 
genoeg werk. En die strategie? 

“Ik wilde graag laten zien wie ik 
ben en wie het bedrijf is. Ik pro-
beer altijd een goede service te 
leveren en klaar te staan voor de 
klant. De klant is koning. Ik be-
denk altijd hoe ik zelf benaderd 
wil worden en zo probeer ik mijn 
klanten ook te benaderen.” Rem-
co is een open en eerlijk type en 
goed benaderbaar. Hij wil zicht-
baar zijn, letterlijk. De nieuwe 
strategie werd dan ook, zichtbaar 
zijn en zichtbaar blijven. En dat 
betekent: de fietsen buiten stal-
len, geen grote hekwerken, en 
deuren die vaak open staan. 
 
Het bedrijf overnemen, ja die mo-
gelijkheid is er, maar hoeft voor 
Remco op dit moment niet. Het is 
goed nu. Ik houd nu ook tijd over 
voor eigen hobby’s zoals biljarten 
en mountainbiken.
Daarnaast gaat het gezin graag 
jaarlijks terug naar Terschelling. 
Sinds kort draait zijn vrouw Nien-
ke ook mee in de bedrijfsvoering 
en dat voelt goed. “We hebben 
een goede samenwerking en het 
is fijn om samen het bedrijf te 
runnen en je passies te delen” ● 

Remco Lettinga: “De klant is koning!”  
De van oorsprong van Terschelling komende Remco Lettinga, heeft zich inmiddels al ruim acht 
jaar gesetteld aan de vaste wal. Eerst in Boornbergum en nu al weer bijna twee jaar in Berltsum. 

Op 27 maart reed de versierde 
wagen van “Ut Streekie” met de 
nodige toeters en bellen door 
Berlikum om de bestelde bier-
tjes af te leveren. Het dames-
voetbalteam AAV (Anonieme Al-
coholisten Vrouwenteam) waren 
ook wel in voor een minifeestje. 
Feestelijk uitgedost hielpen zij 
dan ook enthousiast mee met 
het rondbrengen van de biertjes. 
“Der binne in soad bierkes op be-
stelling útsutele en ek by de doar 
ha wy noch in soad ferkocht. It is 
moai dat Berltsum wer ris op de 
kaart stiet en de reaksjes wiene 

sûnder útsûndering allegearre 
posityf.  Ek by Berlingastate stie-
ne de bewenners entûsjast op it 
balkon te sjen nei de fersierde 
wein. Dêr dogge jo it foar!" vertelt 
Renuka enthousiast.
Het Berltsumer Pilske is een heer-
lijk biertje, met 4,9% alcohol. Erg 
leuk is dat op het etiket valt te le-
zen dat het biertje een ode is aan 
Berltsum, de twaalfde stad van 
Fryslân. En wist u bijvoorbeeld 
waar de bijnaam ‘Hûnefretters’ 
of ‘Berltsumer hûntsjes’ vandaan 
komt? Volgens de overleveringen 
werd Berltsum in 1811 getroffen 
door een reusachtige brand en 
plunderingen van de Noorman-
nen. Er brak een tijd van grote 
armoede aan en de Berltsumers 
aten, gek van de honger, zelfs 
honden op. De Berltsumers zijn 
nog steeds trots op deze bijnaam, 
maar zitten er tegenwoordig ge-
lukkig heel anders bij. Ze kunnen 
nu namelijk heerlijk genieten 
van het Berltsumer Pilske eventu-
eel gecombineerd met de lekkere 
Friese streekproducten van “Ut 
Streekie”. Het Berltsumer Pilske 

is een limited edition. “We hawwe 
no noch in foarried, mar op is dus 
ek echt op” aldus Renuka. “Wa 
wit komt der yn e takomst wer in 
oare leuke aksje al hoecht dat net 
drekst ek oan bier relatearre te 
wêzen. It soe samar kinne dat wy 
ris wat mei bygelyks borreltassen 
betinke”. Aan het assortiment 
van “Ut Streekie” zal het in ieder 
geval niet liggen. Naast de meer 
dan 100 speciaalbieren uit Fries-
land is er ook ruime keuze uit bij-
voorbeeld jam, kaas, worst, thee, 
mosterd en snoepgoed ambachte-
lijk geproduceerd in Friesland en 
op de Waddeneilanden. En wat te 
denken van een lekker regionaal 
likeurtje zoals de Suikerbroodli-
keur, Fricello, Frysk slokje of de 
Oranjekoeklikeur?
Alhoewel Renuka zich op dit mo-
ment geen zorgen maakt, hoopt 
zij net als vele anderen natuurlijk 
wel dat de Coronamaatregelen  
binnenkort worden versoepeld. 
En er weer meer mogelijk is. Zo 
mag zij zich sinds kort officieel 
Bierista noemen. Zodra het weer 
kan en mag, vertelt Renuka u 

graag alles over de speciaalbieren 
tijdens de bierproeverijen die bij 
“Ut Streekie” geboekt kunnen 
worden. “Hooplik kinne de mins-
ken ynkoarten wer ris gesellich 
mei syn allen bierkes priuwe by 
Brouwerij Dockum, by “Ut Stree-
kie” yn Sint Annaparochie of yn 
oerlis op lokaasje. Oant dy tiid 
wer komt, kinne de minsken fan-
sels altiten de spesjaalbierkes en 
lekkere hapkes by ien fan ús win-
kels ophelje. De tekst en útlis oer 
de bieren krije se der dan by.”

Ut Streekie
Streekproductenwinkel met 
streekproducten, souvenirs, 
meer dan 100 Friese speciaalbie-
ren, Friese cadeaupakketten en 
nog veel meer. 

Geopend 9-11-2019 te Leeuwar-
den (Oldehoofsterkerkhof 52), 4 
juni 2020 te Sint Annaparochie 
(van Harenstraat 13) en 4 maart 
2021 te Dokkum (Keppelstraat 
34). 
Voor meer info: info@utstreekie.
frl of 06-2828 3772 ●

Dorpsfeestgevoel met Berltsumer Pilske, dêr dogge jo it foar!
“Yn in tiid dat d’r neat te dwaan is en alles op syn gat leit, waard it heech tiid foar in ludieke aksje yn Berltsum. In aksje dy't foar in soarte fan doarpsfeestgefoel 
soarge. En foar it idee: hé d'r is wer wat reuring yn it doarp" antwoordt Renuka Brouwer op de vraag hoe ze op het idee kwam voor een Berltsumer pilske. En dat is met 
de “sutelaksje” van het Berltsumer Pilske zeker geslaagd. 



Onze gezondheid is tegenwoordig belangrijker dan ooit. Daarom kunt u
nu ook bij ons terecht voor gezondheid- en leefstijlchecks.

 
Een Health Check laat zien hoe het met uw gezondheid is gesteld. U
krijgt een persoonlijk adviesrapport, waarin richtlijnen staan om uw

gezondheid te verbeteren. Wij merken dat onze Health Checks
bijdragen aan een gezondere levensstijl. Daarnaast kunnen wij

eventuele aandoeningen vroegtijdig ontdekken.

Onze gezondheid is tegenwoordig belangrijker dan ooit. Daarom kunt u
nu ook bij ons terecht voor gezondheid- en leefstijlchecks.

 
Een Health Check laat zien hoe het met uw gezondheid is gesteld. U
krijgt een persoonlijk adviesrapport, waarin richtlijnen staan om uw

gezondheid te verbeteren. Wij merken dat onze Health Checks
bijdragen aan een gezondere levensstijl. Daarnaast kunnen wij

eventuele aandoeningen vroegtijdig ontdekken.

Gezondheidstesten
NIEUW BIJ JELLE EIJZENGA

info@eijzenga.nl

0518 461 638

Prommehôf 3
9041 GH Berlikum

www.eijzenga.nl

Glasbewassing
Schoonmaak
Hogedrukreiniging
Specialistische reiniging 
Zonnepanelenreiniging
NEN-keuringen 

Als registerpodoloog én fysiotherapeut 
behandel ik zowel volwassenen, 
kinderen als sporters met voetklachten 
zoals hielpijn, doorgezakte voeten en 
pijn onder de voorvoeten.
Maar ook mensen met knie-, heup-, en 
rugklachten hebben veelal baat bij mijn 
behandelingen.

De praktijk is aangesloten bij Podozorg 
Nederland. Podozorg Nederland is 
een groep (register)podologen en 
podotherapeuten die het er samen over 
eens zijn hoe de optimale voetzorg er 
uit moet zien en zo handelen wij ook. 
Voor elke voetklacht bieden wij een 
complete oplossing op maat.

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
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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

De Opslach 2

9041 GA Berltsum

     germsgrien

germsgrien.nl

F O A R  M O A I  T Ú N W U R K

06-2693 4267



Iensumens
April doet wat hij wil, en 
sa is it mar krekt. Swalke 
ik leasten noch yn myn 
T-shirtsje en koarte broek 
troch it doarp, no koe de 
winterskuon en reinjas 
wol wer oan. Harrejasses, 
jou my dat moaie waar 
mar wer jer. Ik soe graach 
wer bûten strune wolle 
mei moai waar. Dat minne waar, bah, nee der fyn ik neat 
oan. Want ja, as dat moaie waar wer komt, kom ik ek wer 
mear minsken tsjin op strjitte. Dêr hâld ik fan, gesellich-
heid, minsken, efkes eamelje en de hort op. 
 
Ik sit mominteel jûns wol gauris allinne op ‘e bank. No is 
der neat mis mei fansels, mar dochs. Altyd mar allinne op 
dy bank, der is ek neat oan. Je ferfele je gau en je fiele je 
suver wat iensum. En minsken liuw my, ik bin echt net ien-
sum jer. Ik haw in protte minsken om my hinne, famylje, 
freonen, freondinnen, kollega’s en gean sa mar troch. Mar 
dochs bedarje ik jûns wer allinne op ‘e bank. Ik koe my lang 
net altyd yntinke hoe dat is as hoe dat wie foar minsken 
dy’t altyd allinne binne, as se dat no wolle as net. Nee ik 
koe nea betinke hoe dat wêze soe. Mar no troch de corona, 
je meie en kinne minder, en dertroch sjogge je ek minder 
minsken. Ik yn elk gefal wol. No ik fyn dat soms mar ien-
sum en ferfeel my dan. En natuerlik giet it libben troch en 
is der noch safolle mear. Mar mominteel in protte allinne 
wêze, nee der wurd ik net gelokkich fan. 
 
Ik sykje dan ek bewust minsken op. As ik oan it wurk bin, 
yn myn frije tiid, ik soargje derfoar dat ik elke dei wat mins-
ken tref. Dat slagget fansels net altyd, mar oer it algemien 
slagget dat best. En ik mat sizze, dat helpt. Dat hoecht net 
iens heel dreech te wezen jer. Even in blok rinne, in spults-
je dwaan, mei syn allen ite as betink it mar. Net grutte din-
gen, mar gewoane lytse simpele dingen. Dy wurkje it beste 
al sis ik it sels. Dat makket my dan krekt wer in lyts bytsje 
gelokkiger en foaral ek minder iensum. Ik haw dan it gefoel 
krekt wer wat mear de kinnen en te meien, tusken al dy 
corona rigels troch. 
 
Mar goed, as ik jûns thús kom, kom ik noch hieltyd wol al-
linne thús. Der is net ien dy’t op my wachtet as dy’t freget 
hoe myn dei wie. Ik tink dat de measten fan ús der wol 
trochhinne komme en it wol rêde, want it hat fansels ek 
syn foardielen ast allinne thús komst en allinne wennest. 
En dy foardielen ûnderskat ik ek wis net. Ik tink allinne 
wol dat wy ús bewust wêze moatte fan de oare kant fan dy 
medalje, iensumens. Want hoe je it ek wende as keare, ik 
tink dat elk der wolris lêst fan hat. As ik jûns let noch troch 
it doarp swalkje, en ja ik bin kreas op tiid binnen foar de 
jûnsklok, dan sjoch ik wol gauris wat minsken allinne op ‘e 
bank hingje as oan de tafel sitten ● 

De Wierster kat

WIERSTER KATBerltsum feriening
berlikum.com 9

Samar in Momint...

Jong geleerd ●

Daarom vroeg hij aan de dames 
van Activiteitencommissie of zij 
deze keer pykjes wilden verstop-
pen in plaats van eieren. Want 
‘dat kin fansels allinnich yn 

Wier’. Zo gezegd zo gedaan. Alle 
Wiersters kregen in de week voor 
Pasen een briefje in de bus waar 
ze op konden noteren waar ze de 
‘pykjes’ hadden gevonden. 

Zo'n 41 volwassenen en kinderen 
deden hier enthousiast aan mee. 
Op tweede paasdag zaten of hin-
gen de pykjes nog steeds storm-
bestendig op hun plekjes, maar 
was het helaas geen aangenaam 
weer om te zoeken. 

De paashaas had voor de zeker-
heid een aantal extra pykjes ver-
stopt en gelukkig zijn de meesten 
op eerste paasdag al gevonden. 
Daarom besloot de Activiteiten-
commissie om niet 1 prijswin-
naar aan te wijzen, maar bij alle 
deelnemende groepjes iets lek-
kers te bezorgen. 

Iedereen bedankt voor het mee-
doen! ●

Pykje Sykje yn Wier
Voor Wierster begrippen was het in het paasweekend druk in het dorp. Omdat er in Berltsum al 
paaseieren in het Hemmemapark waren verstopt, zat de paashaas inmiddels een beetje krap in 
zijn paaseivoorraad.

De spelers van de JO 7 tot en met 
de JO 15 hebben onder familie, 
buren, vrienden, collega’s van de 
ouders etc. heel veel tassen ver-
kocht met als doel de clubkas te 
spekken. En dat is gelukt! 

Wij zijn als club trots op al onze 
teams! Want van de tassen met 
allemaal lekkere hapjes zijn er 
maar liefst 451 verkocht!! Een 
fantastisch resultaat! 

Met een enthousiast team van 
vrijwilligers en sponsoren heb-
ben we deze actie op touw gezet. 
Waarvoor veel dank. Maar na-
tuurlijk gaat onze dank vooral uit 
naar de verkopers en kopers van 
de tassen! 

Door de inzet van onze jeugd is 
de totale opbrengst voor de club 
maar liefst € 1.825,50.

De cheque is door Jolanda van der 
Ploeg overhandigd aan een trotse 
voorzitter Douwe Ploeg ●

SC Berlikum JO 7 tot en met JO 15 in actie
Door de Covid 19 maatregelen is het helaas erg stil in de kantine en op de velden. Om toch de kas 
van de vereniging te spekken, hebben we bij SC Berlikum een geweldige actie gehad: de Spek de 
Clubkas Tas. 
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Vanwege het vijfjarig bestaan en de Paasdagen heeft ONS Menameradiel 
e.a. bij alle leden een Paasstukje gebracht. Op de foto neemt Y. Wijnstra het 
presentje in ontvangst ●

Schark en Garna zijn twee won-
derlijke zee wezentjes, die hun 
land moeten achterlaten en op 
zoek gaan naar een nieuw land.
Haak je mee om op jouw unieke 
manier en in jouw unieke kleu-
ren Schark en Garna tot leven te 
brengen en te delen met ande-
ren? De totale opbrengsten van 
de verkoop van de poppetjes gaan 
naar een goed doel: Stichting Ko-
kai Stichting Kokai gebruikt dit 
geld om kinderen te herenigen 
met hun ouders.

Wij hebben een haakpatroon 
voor je. Heb je geen katoen? 
Geen probleem, wij zorgen dat je 
dit krijgt. Wil je katoen of je Gar-
nolies inleveren? 
Neem dan even contact op met:
-  Sieta Kuipers: 06-18422829/ 
0518-460805 

-  Marjan van der Heide: 06-
5142217 ●

Haak aan bij: De vlucht van de Garnolies
Het boek, De vlucht van de Garnolies, vertelt op een begrijpelijke manier waarom kinderen moe-
ten vluchten en wat dit betekent voor hun.  

“Deze productconfigurator sluit 
naadloos aan op onze visie om 
onze producten volledig naar 
klantwens te ontwikkelen”, stelt 
Pieter Dirk Rondaan, mede eige-
naar bij Rondaan Carrosserie en 
Wagenbouw. “Door onze klanten 
deze tool in handen te geven, 
kunnen zij zelf - wanneer het hen 
uitkomt - verschillende opties 
afwegen en toevoegen. Op deze 
manier kunnen zij snel, eenvou-
dig én online hun ideale product 

samenstellen. De productie, le-
vering en service verloopt ver-
volgens op de typische Rondaan 
manier: met focus op kwaliteit 
en een strakke doorlooptijd.”

Continue uitbreiding tool 
De productconfigurator is mo-
menteel al beschikbaar voor alle 
afnemers en in te zetten voor het 
configureren van de R.A.F. con-
tainer aanhangwagens. “De tool 
is echter continu in ontwikke-

ling. Zo voegen we ook onze an-
dere producten toe. Denk hierbij 
aan de R.A.F. portaal aanhangwa-
gen en de R.A.F. bulk opbouw.” 
Met de configurator zijn gebrui-
kers verzekerd van een R.A.F. 
product welke volledig op maat 
wordt gerealiseerd. Ook zijn alle 
opties inzichtelijk en wordt er 
binnen 24 uur een offerte van 
het samengestelde product per e-
mail toegestuurd. 

R.A.F. container 
aanhangwagen
R.A.F. container aanhangwa-
gens zijn door hun uitgekiende 
constructie en materiaalgebruik 
extreem licht en sterk. De aan-
hangwagens bieden een hoog 
laadvermogen en daarmee een 
uitstekend rendement en staan 
bekend om hun lange levens-
duur, prima restwaarde, lage on-
derhoudskosten en lage kilome-
terkostprijs.

Rondaan Carrosserie en 
Wagenbouw 
Ontstaan vanuit het ambacht 
van wagenmakers is Rondaan 
uitgegroeid tot een innovatieve- 
en gespecialiseerde fabrikant en 
serviceorganisatie van transport-
middelen, hydraulische laad- en 
lossystemen en wegbeheermate-
rieel. De inmiddels 4e generatie 
Rondaan's combineren vakman-
schap en ervaring met de meest 
moderne technieken en inzich-
ten. Meer informatie: www.
rondaan.nl ●

Nieuw: online container aanhangwagen confi gureren 
met productconfi gurator Rondaan BV
Rondaan's Aanhangwagen Fabriek, producent van R.A.F.  aanhangwagens maakt het vanaf nu 
mogelijk voor afnemers om online container aanhangwagens te configureren. Door in een confi-
gurator de gewenste opties te selecteren is het mogelijk om in enkele stappen een eigen, volledig 
maatwerk product samen te stellen. 

Kaatsvereniging Berlikum: 
‘Onder voorbehoud!’
Jelle Eijzenga, voorzitter van de kaatsvereniging, meldt dat 
de kaatsvereniging dolgraag weer los wil. Door de huidige 
maatregelen zijn sportwedstrijden t/m 4 juni afgelast. Trai-
ningen mogen wel doorgaan voor jeugd en volwassenen tot 
27 jaar. Deze week ligt het nieuwe kaatsboekje op de deurmat 
met boven het programma van 2021 de vermelding ‘Onder 
voorbehoud!’.

Activiteiten
De trainingen zijn 11 april weer begonnen voor de jeugd met aan 
het eind natuurlijk een partijtje. Dat is wel het leukst natuurlijk. 
Binnen de vereniging zijn wedstrijdjes toegestaan, maar uitwisse-
ling met andere dorpen niet. Ook mogen er niet teveel volwasse-
nen samenkomen dus het is nog heel beperkt allemaal. 

Basisschoollessen door CIOS leerlingen
Om toch het kaatsen onder de aandacht te brengen wordt er op 
12 april les gegeven aan de basisschoolkinderen door CIOS leerlin-
gen. De kaatsvereniging heeft nu ongeveer 20-25 jeugdleden. Voor 
kinderen is het belangrijk om kennis te maken met sport en door 
de geplande lessen gebeurt dat al aan kinderen van 4,5 en 6 jaar. 

Persconferentie
Vorig jaar zijn aan het einde van het seizoen nog mooie partijen 
gespeeld doordat het toen even mogelijk was door versoepeling 
van maatregelen. Hier wordt tevreden maar ook weemoedig op 
teruggekeken. Of de geplande activiteiten voor 2021 plaats kun-
nen vinden blijft onzeker, misschien dat de persconferentie deze 
week weer versoepelingen toelaat op sportgebied. Dan kunnen we 
hopelijk binnenkort weer genieten van ‘in moai potsje keatsen’ ●
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Berltsum kultuer
7 mei 18.00 uur Oud papier

CORIENS ITEN

Asperzjes út 
Berltsum!
Berltsum hat, sa as jimme fêst 
witte, in prachtich kassegebiet 
rjochting Bitgum. In soad minsken 
hawwe yn'e jongere jierren wolris 
yn'e kassen wurke tusken de toma-
ten, paprika's of astromeria's. Mar 
dat se dêr ek asperzjes ferbouwe, 
kaam my pas krekt ta de earen. 
Fandêr dat ik ein febrewaris op freed te moarn nei Kaaij Kwe-
kerij, oan de Bûtenpôle 7, west bin om wat fan dat moaie wite 
guod te heljen.

De selde jûn iten we asperzjes op tradisjonele wize mei ham, 
aai en in bûtersauske. It kookfocht fan de asperzjes ha ik net 
fuort goait, want de oare deis makke ik dêr in tige lekkere 
asperzjesop fan. Sêft fan smaak en hielendal sels makke. In 
echt foarjiers sop wêr't jo fêst fan genietsje sille. Ik sil jo út-
lizze hoe jo dizze sop meitsje.

Ingrediënten aspergesoep (4 pers.):
•  75 gram boter
•  75 gram bloem
•  300 gram asperges wit en groen
•  1 liter kookvocht van asperges (zie sterretje)
•  10 gram verse bieslook
•  10 gram verse peterselie
•  1 kippenbouillon blokje (of groente)
•  1/2 citroen
•  Peper en zout
•  50 gram gerookte zalm of gekookte ham
•  Eventueel: 50 ml crème fraîche

Zo maak je het:
1.  Schil de asperges, verwijder de houtige onderkant en snijd 

ze in stukjes van 5 cm. Kook de stukjes asperge in 5 tot 10 
minuten net gaar in het kookvocht* van de asperges. Haal 
ze uit het kookvocht.

2.  Laat nu in een soeppan de boter smelten, voeg dan de 
bloem toe en roer dit af en toe om. Zodra het na ongeveer 
5 minuten een zanderige structuur krijgt is de bloem gaar.

3.  Voeg het kookvocht beetje bij beetje toe en meng met een 
garde tot een mooie gebonden soep. Doe hierbij het bouil-
lonblokje en kook dit zachtjes door in 10 minuten.

4.  Snijd de bieslook en peterselie fijn en voeg 2/3de aan de 
soep toe. De rest is voor het garneren. Breng de soep verder 
goed op smaak met de 1 el citroensap, peper en zout.

5.  Laat de soep nog eens 10 minuten zachtjes koken en ver-
warm dan de gare asperges mee. Voeg wat water toe als de 
soep te dik is.

6.  Serveer de soep in kommen en garneer het met in reepjes 
gesneden ham of zalm, crème fraîche en de fijn gesneden 
kruiden.

*  Gebruik het kookvocht van asperges dat je hebt gekookt als 
bouillon. Heb je dat niet? Kook dan de schillen en de houtige 
onderkant van de asperges een half uur in een liter water en 
laat dan nog even trekken. Zeef dit en je hebt je bouillon ● 

Lekker ite!
De afgelopen vier weken streden 
tien verschillende teams mee in 
de Berltsumer Battle. Elke week 
kregen de teams 25 verschillende 
opdrachten plus een bonusop-
dracht. De strijd was heftig, de 
teams waren enthousiast. In een 
appgroep deelden de teams be-
wijs van de uitgevoerde opdrach-
ten. 
Ga er maar eens aan staan, zo-
veel mogelijk frikandellen eten 
in 1 minuut. Het lijkt misschien 
simpel maar uiteindelijk bleek 
het toch een hele uitdaging. De 
Battle werd georganiseerd door 
de Protestantse kerk met als doel 
om even de coronasleur te door-
breken. We kunnen wel stellen 
dat dit is gelukt. 

Dat de teams graag wilden win-
nen, bleek wel uit de strategie die 
werd gekozen. Waar in de eerste 
week de bewijs foto’s en filmpjes 
direct werden gedeeld, besloot 
men in de weken daarna het be-
wijs op te sparen en dit net voor 
de deadline op zaterdag om 22.00 
uur te delen. Waarom vraagt u 
zich misschien af. Om de sim-
pele reden dat anderen niet kun-
nen zien hoe de opdracht werd 
aangepakt. Alles voor de punten 
zeg maar. Uiteindelijk kwam het 
team met als prachtige naam 
“the Chairwinders” uit de bus als 
winnaar, met 1500 punten. De 
Battle heeft niet alleen veel grap-
pige momenten gebracht, er is 
in totaal ook bijna duizend euro 

voor het goede doel opgehaald 
(onder andere World Servants, 
Ronald McDonald Kinderfonds 
en Stichting Help mij Leven). De 
teams zijn zo enthousiast dat de 
kans groot is dat we volgend jaar 
voor een nieuwe Berltsumer Bat-
tle gaan. Hopelijk dan niet meer 
om de coronasleur te doorbreken 
maar vanwege de vele geniale 
momenten die de Battle bracht.
 
Doet u volgend jaar ook mee? We 
zullen dan natuurlijk weer aan-
dacht hieraan geven zodat u zich 
op tijd op kan geven om mee te 
doen. 
Wilt u nog even nagenieten van 
de Battle van dit jaar? Bij deze 
wat foto’s! ●

Berltsumer Battle
Heeft u de afgelopen week spontaan een chocolade reep ontvangen? Mensen met rare kapsels 
ontmoet in de winkel of werd u een fijne witte kerst toegewenst, dit was allemaal onderdeel van 
de Battle.
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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: advertentie@berlikum.com
Kopij: krant@berlikum.com 

Colofon 
Op'e Roaster

Adverteren
Aanlevering: Advertenties kunt u digitaal aanleveren per 
email. Graag als JPG-, EPS-, TIFF- of PDF-bestand.

Kopij
-    Kopij (max. 350 woorden) kan worden aangele-

verd in een Microsoft Word file en gemaild naar:              
krant@berlikum.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 maandag 10 mei 2021 aan-

geleverd te worden per email: advertentie@berlikum.com. 
•  Kopij dient uiterlijk maandag 10 mei 2021 op de 

redactie aanwezig te zijn via krant@berlikum.com

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
woensdag 19 mei 2021

■ VOEG- EN METSELWERK 
■ STRALEN ■ BETONRENOVATIE 
■ IMPREGNEREN ■ INJECTEREN 

■ KELDERAFDICHTING

Berltsum • 0518-41 92 95
www.siegersmagevelrenovatie.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

Bitgumerdyk 30b    
9041CE Berltsum 

    info@born-graaf.nl 
    www.born-graaf.nl
    T 0518-461800

Vaste prijs
voor uw
boekhouding? 

Op ons kunt u rekenen

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Born en van der Graaf  vaste prijs (okt 2020).pdf   1   14-10-20   09:13

  

Specialist in:
•  Autolaadkranen
•  Bulkkippers
•  Containerafzetsystemen
•  Laadbakken & opleggers
•  RAF aanhangwagens
•  Wintermaterieel

Rondaan Carrosserie & Wagenbouw BV
Bitgumerdyk 69, 9041 CB Berltsum (Frl.) 
� 0518-462070  � 0518-461723 
�: info@rondaan.nl

Rondaan Transportservice BV 
Schoenmakersstraat 12, 8601 WC Sneek
� 0515-439298  � 0515-434830 
�: sneek@rondaan.nl

Sinds 1915

www.rondaan.nl

Dealer van: Onze activiteiten:
•  Engineering & constructie
•  Reparatie & onderhoud
•  Periodieke keuringen
•  Spuiten & Conserveren
•  24/7 Hydrauliekservice
•  Import & Export 
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■  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!


