
Uitslag omloop Berlikum 25-6-2011 
Vanwege het slechte weer is besloten om de Omloop in Berlikum af te lassen in 2012 hopen we op beter 
weer! 

Er is dus ook geen uitslag beschikbaar. 

  

Nieuwe wedstrijd op WV Snits kalender.  
   
Op zaterdag 25 juni vind een nieuwe wedstrijd op de WV Snits kalender plaats namelijk het criterium van 
Berlikum. 

Voor de renners: 
Parkeren kan bij auto garage Rinsma, net eventjes voor Berltsum. 
Hier staat een vrijwilliger die jullie kan verwijzen naar het sportcomplex. 
Inschrijven in de feesttent, deze staat op sport complex de Koekoek. 
Douche gelegenheid aanwezig. 

  

Persbericht 

  

It Berltsumer Rûntsje 

De Berltsumer Merkedagen van 23 tot en met 26 juni krijgen dit jaar extra kleur. Dit met wielerwedstrijd ‘It 

Berltsumer Rûntsje’, georganiseerd in samenwerking met WV Snits. Naast de gebruikelijke kermisactiviteiten zijn 

er drie avonden gratis livemuziek in de feesttent op sportcomplex de Koekoek, wordt er gevolleybald en is er weer 

de traditionele herenhoofdklasse kaatspartij. 

  

Donderdagavond 23 juni begint de kermis al te draaien met een euro avond. 

Op vrijdagmiddag en zaterdag tot 18.00 uur, kunnen de jongste kinderen gratis in de draaimolen. Mogelijk gemaakt 

door Undernimmend Berltsum-Wier. 

Het stratenvolleybal is niet meer weg te denken op de vrijdagavond. Na dit buurten spektakel laat de band Alice 

Springs zijn muzikale klanken horen en worden we verrast door een afwisselend repertoire van rock en roll en oude 

klassiekers. 

Zaterdag staat in het teken van sport. Om 12.00 uur begint de kermis kaatspartij, waarbij gekaatst wordt met een 

zachte bal. 

Ook de jeugd wordt niet vergeten. Ben je tussen de 6-12 jaar, dan heeft de activiteiten commissie van SC Berlikum 

een leuke middag voor jou. Van 13.00 uur tot 16.00 uur kun je meedoen aan allerlei actieve spellen op het 

voetbalveld. 

Voor de mensen die liever een kaartje leggen is er weer ruimte om te klaverjassen. 

Met als primeur op de zaterdagavond, hebben we in samenwerking met WV Snits een criterium " It Berltsumer 

Rûntsje" georganiseerd. Een wielerwedstrijd door ons mooie dorp. 



Om 19.00 uur zal het startschot klinken vanuit de Kwekerijleane. Na een uur en 5 rondes krijgen we te zien wie de 

snelste wielrenner is van deze avond. 

De prijsuitreiking van al deze activiteiten vindt plaats in de feesttent op het kaatsveld, waarbij we kunnen nagenieten 

van topentertainment zonder grenzen. Het motto van de band Off Limits die ons, door hun enthousiasme en enorme 

muzikaliteit, ons feest zal doen laten slagen. 

Met de vertrouwde soepgeuren van onze eigen huiskok Jan Bruinsma, zal op zondag om 12.00 uur het 

Herenhoofdklasse kaatsen beginnen 

Het feestweekend wordt 's avonds afgesloten door ons eigen Berltsumer duo Die Twa. 

Tot ziens op 23,24,25 en 26 juni. 

 


