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DORPSKRANT VOOR BERLTSUM EN WIER 
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Famke van 4 mei foar it earst proefdraaie op de basisskoalle.
Doe’t mem har oan ‘e ein fan’e moarn wer ophelle wie se nochal 
teloarstelt. Mem frege oan har wat der wie. Se sei:”Ik hoechde 
hielendal nergens oan te draaien!”

Thús hawwe in heit en mem it der mei de bern oer dat minsken 
in pacemaker krije kinne yn it sikehûs. De soan seit: “Se kinne 
minsken better een peacemaker jaan!”

In pake past op syn pakesizzer (4 jier) en probearret in DVD ôf te 
spyljen wat net slagget. Pake bromt en klaget nochal wat. Wêrop 
’t de pakesizzer seit: “Ik wist niet dat je kwaad werd!” l

Hier werken en leren kandidaat 
werknemers, die voor een uitke-
ring onder de Participatiewet in 
aanmerking komen, hoe het is 
om in de glastuinbouw te wer-
ken. Met deze voorbereiding is de 
stap naar regulier werk gemak-
kelijker te maken. “It Wiid’  is 
onderdeel van het bedrijf Empa-
tec, dat sinds 2013 samenwerkt 
met tien gemeenten in de regio 
om deze re-integratie mogelijk te 
maken.

En dat een bezoek van het ko-
ningspaar niet iets is dat aan de 
aandacht voorbijgaat hebben we 
geweten. Het gehele gebeuren 
heeft een onuitwisbare positieve 
indruk achtergelaten op de men-
sen die hierbij waren betrokken.
Weken voorafgaande aan het be-
zoek waren velen bezig met de 
voorbereidingen. Zo werd de rou-
te waarlangs het koninklijk paar 
per bus het dorp Berltsum zou 
passeren door de gemeente tot 
in de puntjes op orde gebracht. 
Ook Oranje Nationaal droeg zijn 
steentje bij en had een prachtig 
welkomstbord opgehangen. En 
hun grote kroon stond  opge-
steld tegenover het monument 
dat herinnert aan de kroning van 
voormalige koningin Beatrix. 

Aan de oproep van de voorzit-

ter van Oranje Nationaal  om te 
vlaggen langs de route was breed 
gehoor gegeven. Waar we tijdens 
eerdere Oranjefeesten heel vaak 
een paraplu boven het dorp had-
den, was dit deze keer vergeten. 
Tijdens de rit door het dorp langs 
Bitgumerdyk en Hofsleane  was 
er sprake van een echte hoosbui. 
Het publiek werd dan ook door-
nat. Maar ook de leerlingen van 
de scholen die bij de ingang van 
de kwekerij stonden te wachten 
waren doorweekt toen ze het ko-
ningspaar verwelkomden. Maar 
zowel de kinderen alsook de 
muzikanten van Opmaat deden 
gewoon waarvoor ze waren ge-

komen. Burgemeester Tom van 
Mourik had hierbij duidelijk een 
leidende rol. Hij bleef in de regen 
staan om een aantal muzikan-
ten zo goed als mogelijk droog 
te houden. En dat het water met 
bakken uit de hemel was geko-
men was hem later dan ook aan 
te zien. 
Na ontvangst van het konings-
paar door de burgemeester en de 
directeur van Empatec werden 
zij door de heren Kuipers, Van 
der Zwaag en Smeding uitgebreid 
geïnformeerd omtrent aanpak, 
mogelijkheden en kansen van de 
medewerkers. Aansluitend werd 
een bezoek gebracht aan de me-
dewerkers op de werkplek. Voor-
dat het paar het werkterrein in 
de kas mocht betreden werden ze 
eerst in speciale beschermende 
kleding gehesen. Biologisch telen 
betekent immers ook zorgvuldig-
heid en voorkomen dat besmet-
tingen worden binnengebracht. 
In de kas hadden ze vervolgens 
gesprekken met medewerkers.  
Na afloop van het bezoek was er 
nog een muzikale groet van mu-
ziekvereniging Opmaat. 

Het enthousiasme was hierbij 
van de gezichten van het konink-
lijk paar af te lezen , net zoals 
dat van de Commissaris van de 
Koning John Jorritsma en Burge-
meester Tom van Mourik. Moge-
lijk dat ook het weer op dat mo-
ment van invloed was. Het was 
intussen droog gewordenen het 
zonnetje was gaan schijnen.

Het was een geslaagde presen-
tatie van Kwekerij “It Wiid” en 
de dorpen; en voor de kinderen 
iets om nooit meer te vergeten.  

Hoosbui kondigt bezoek koning 
en koningin aan
Op maandag 13 juni 2016 waren koning Willem Alexander en koningin Maxima  op werkbezoek in 
Noord West Fryslân. Hierbij brachten ze ook een bezoek aan duurzame tomatenkwekerij “It Wiid”, 
gelegen tussen Berltsum en Wier.  

Zo zal de kleine Aukje van der 
Ploeg nooit weer vergeten dat 
zij op deze dag uitgebreid werd 
geïnterviewd voor de televisieca-
mera, want wat hebben we veel 
camera’s en microfoons gezien. 

En een reactie van Marrin: “Mem, 
ik ha de keninginne oanrekke, no 
waskje ik nooit wer myn hân!”.
Het is onduidelijk of Koning Wil-
lem Alexander zich heeft gereali-
seerd dat hij in 1986 tijdens het 
rijden van de Elfstedentocht op 
dezelfde plek is geweest. Het kas-
sencomplex ligt nl naast de route 
van de Elfstedentocht.

We kunnen samen met de mede-
werkers van “It Wiid” met volle 
tevredenheid terugzien op dit be-

zoek l
DICK

Burgemeester Tom van Mourik, Commissaris van de Koning John Jorritsma, 
Koningin Maxima, Koning Willem-Alexander en dirigent Pasma



Bouwen is
teamwerk! 

Bij bouwen komt nogal wat kij-
ken. Hoe omvangrijker het pro-
ject, des te meer partijen zijn 
er bij betrokken. Om een klus 
naar wens te klaren, is ervaring 
alleen niet voldoende. Want elk 
project - groot of klein - heeft 
een coach nodig. Iemand die 
eruit haalt, wat erin zit door op 
de juiste tijd de juiste mensen 
in te zetten en aan te sturen. 
Zodat men elkaar in vakman-
schap aanvult en functioneert 
als één team. 

Spreekt u dit aan? 
Spreek dan eens af met 
Zijlstra Bouw in Berlikum.

Zijlstra Bouw B.V.       |     It Koartlân 1, 9041 VB Berlikum       |     Telefoon   0518 - 46 20 63
Fax   0518 - 46 10 37        |        E-mail   info@zijlstrabouw.nl          |       Site   www.zijlstrabouw.nl
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Eartiids en No…
Schrik om te missen?
Nei alle gedachten witte jo no wat jo famylje as freonen oan it dwaan bin-
ne. Miskien ek wol net. Wat foar aardige dingen dogge oaren no? Wurde 
jo ek ûnrêstich fan dy gedachte as jouwe jo der hielendal neat om? Kinne 
jo de ferlieding noch wjerstean om net even gau op jo Facebook, Twitter, 
Instagram of Snapchatakkount te sjen? As dat net slagget, dan is de kâns 
grut dat jo te meitsjen ha mei in ‘fear of missing out’.  

Dit hâldt yn dat jo bang binne om eat te missen of dat der earne oars wat aar-
dichs as spannends is, mar jo der net by binne. Dit wurdt oanwakkere troch 
berjochten op’e sosjale media.

En nee, dit is net eat wat allinne ûnder de jongerein dwaande is, it is fan alle 
leeftiden. Hoe wie dat eartiids eins? Wiene minsken doe ek bang om saken mis 
te rinnen as wiene je der gewoan minder mei dwaande? 

Yn de tiid dat sosjale media noch net sa grut wie as no, sil it fêst oars west ha. 
Eartiids wisten de minken miskien wol hielendal net wat je mist hiene. Allinne 
de krante en tv diene berjocht fan wat der dwaande wie. Woene je wat witte, 
dan moasten je dochs earne op’e fyts as yn’e auto hinne.

Hjoed de dei wurde je op’e sosjale media bombardearre mei berjochten fan 
minsken dy ‘t aardige dingen dogge en sjogge. Jo witte wat foar fantastyske din-
gen jo misse en dan ha je efterôf in soarte fan spyt. 

As jo net witte dat der wat aardichs dwaande wie, dan ha jo ek nearne lêst fan. 
Wy fergelykje ússels altyd mar mei de oar. En de oar hat it altyd better, moaier, 
aardiger, geselliger en gean sa mar troch.

Der is dus ferskil tusken eartiids en no, en de fraach is as dat wat útmakket. As 
wy no soargje dat wy goed binne foar ússels sadat je ek goed wêze kinne foar de 
oar. Sa bouwe je úteinlik moaie oantinkens op. Mear hoecht net.

‘Je misse mear as dat je meimeitsje. Der is neat mis mei - Martin Bril.’ l

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

Specialisten

in binnen- en

buitenschilderwerk,

wandafwerking

en beglazing

Vakmanschap hoeft
niet duur te zijn...

In het onderstaande verhaal vertelt zij 
ons iets over zichzelf. Zo horen wij iets 
over haar hobby’s, school en hoe zij het 
vindt om in Berltsum te wonen. Kortom 
veel leesplezier gewenst met het eigen 
geschreven verhaal van Talja Hiemstra!

Hallo Lezer.
Ik ben Talja Hiemstra. Ik ben 11 jaar en 
woon in Berltsum met mijn vader en 2 
broers. Ido (16), Roan (14) en mijn va-
der heet Klaas. Mijn hobby is Gym. Ik 
vind groep 8 heel leuk. Iedereen in mijn 
groep is wel aardig en meester is een 
goede maar ook een leuke meester. Na 
groep 8 ga ik naar de Ulbe van Houten 
op VWO niveau. Ik heb er heel veel zin 
in, bijvoorbeeld nieuwe vrienden maken 

maar ook oude vrienden houden. Als ik 
later groot ben wil ik juf worden. Ik vind 
Berltsum een mooie en leuke plek. Ik 
heb geen tekort aan leuke plekken en 
winkels. Er wonen aardige mensen en 
kinderen in het dorp. Ik heb niet veel 
wat er kan worden verbeterd en daarom 
wil ik hier als ik later groot ben ook gaan 
wonen. Ik vind het leuk en ook belang-
rijk dat kinderen zoals ik worden ge-
vraagd om dit te doen. Het is heel leuk!
Groetjes Talja

Tot zover de bevindingen van Talja 
Hiemstra in deze jeugdrubriek. Volgen-
de maand mogen we weer een ander 
jeugdig persoon uitnodigen voor een 
vervolg! l

Bern mei in ferhaal: Talja Hiemstra
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Talja Hiemstra. Zij is leerling van 
de Fûgelsang en zit in groep 8. Het is een belangrijk schooljaar waarin onder 
meer de keuze wordt gemaakt voor de vervolgstudie. 

Verzetsmuseum groep 7
Groep 7 van de Fûgelsang is op dinsdag 
24 mei naar het verzetsmuseum in Leeu-
warden geweest; een mooie afsluiter van 
het project over de Tweede Wereldoor-

log. Ze hebben kennis gemaakt met ver-
halen uit de oorlog in Friesland. 
Sommige kinderen vonden het zo leuk 
dat ze in de vakantie nog een keer terug 
willen! 

Kamp groep 8
Op woensdagochtend 1 juni stapten de 
kinderen van groep 8 van de Fûgelsang 
op de boot naar Schiermonnikoog om 
drie prachtige dagen kamp te beleven. 
Een mooie kampeerboerderij, het schel-

penmuseum, kampvuur, op excursie 
naar de broedvogelkolonie, het bezoe-
kerscentrum, softijs, de bonte avond, 
het strand, de zon en de Berkenplas; het 
waren de ingrediënten voor een prach-
tig kamp! l

Nieuws fan de Fûgelsang



 

Berltsum yn bedriuw
berlikum.com 9

Zaterdag 1 oktober 2016 Bedrijvendag 
Berltsum-Wier
Met de Bedrijvendag Berltsum-Wier zet ondernemersvereniging Undernimmend Berltsum-Wier 
(UBW) onze dorpen zaterdag 1 oktober 2016 bedrijvig op de kaart. Ongeveer 50 leden openen die 
dag hun deuren voor het publiek. Ze doen dit op de eigen locatie of op het ondernemersplein, 
dat speciaal voor deze dag wordt opgezet in de vorm van een grote tent. Van 10.00 - 16.00 uur een 
unieke kans om eens binnen te kijken bij bedrijven waar je normaliter aan voorbij gaat.

Bood de eerste editie in 2012 al 
veel afwisseling, met de toevoe-
ging van het centrale onderne-
mersplein op Bedrijventerrein 
West belooft de tweede editie 
nog gevarieerder te worden. 
Welke bedrijven meedoen, wel-
ke ondernemer waar te vinden 
is, lees je in het online magazine 
dat we speciaal voor de gelegen-
heid publiceren: magazine.ubw.
frl. Verder wordt dit magazine 
gevuld met praktische informa-
tie, zodat je weet waar je op kunt 
rekenen. Bedrijvendagnieuwtjes 
verspreiden we ook via onze 
Facebookpagina www.facebook.
com/bedrijvendagubw/. 
Voor nu dus alvast deze twee digi-
tale favorieten: het Magazine en 
Facebook. Mis niets, sla ze op on-
der je favorieten en deel ze voort.  

We houden je op de hoogte.

De werkgroep Bedrijvendag 
Berltsum-Wier 2016, Annie 

Bakker, Roelof Zijlstra, Gerrit 
Kuiken, Hidde Visser, Auke Flap-
per, Gosse Miedema, Klaas Holst 
Meijer, Ria Algra l

Op 1 oktober stellen bedrijven in Berltsum  hun deuren open voor publiek. 

Programma 
Kermis Berltsum 2016
Donderdag 23 juni
16.00 - 21.00 uur Opening kermis met attracties € 1 per rit.
19.30 uur  Onder voorbehoud voetbalwedstrijd Oud- 

Cambuur tegen regioteam Noordwest Friesland

Vrijdag 24 juni
15.00 uur Start Kermis
18.30 uur Volleybaltoernooi op het kaatsveld
21.00 uur  Prijsuitreiking volleybaltoernooi en een  

ouderwetse gezellige Berltsumer
  Jûn met De Suskes (gratis entree)

Zaterdag 25 juni
11.30 uur  Kaatswedstrijd, vrije formatie 2 heren en een 

dam vanaf 14 jaar met de zachte bal
14.00 uur Start kermis
22.00 uur  Feestavond met de band Sollid Ash  
  (entree € 5,-)

Zondag 26 juni
21.00 uur  Vrije formatie hoofdklasse heren op het  

kaatsveld
14.00 uur Start kermis
   Na afloop van het kaatsen feest in de feesttent 

met de superband Vangrail en DJ Auke 
  (entree € 10,-)

De draaimolen is op vrijdag en zaterdag tot 18.00 uur gratis, dit 
wordt mede mogelijk gemaakt door ûndernimmend Berltsum-Wier.

Hoe jong of oud u ook bent: voor 
iedereen in de gemeente is er 
een leuke sport of beweegactivi-
teit. En is die er niet en heeft u 
een idee? Dan gaat het beweeg-
team van Menameradiel met u 
en bijvoorbeeld de sportvereni-
ging, het dorpsbelang en andere 
partijen in gesprek om een nieu-
we activiteit op te zetten. Er zijn 
3 buurtsportcoaches actief op 4 
verschillende gebieden: onder-
wijs, sportverenigingen, welzijn 
en gezondheid.

Wat kan het beweegteam voor 
u betekenen?
Doet u nog niet mee aan sport- 
en beweegactiviteiten? Maar 
wilt u kennismaken met een 
sport- of beweeggroep? U kunt 
bij verschillende beweeggroepen 
en sportverenigingen in onze ge-
meente terecht. Sport en bewe-
gen zijn juist ook bedoeld voor 

het sociale aspect: samen met 
anderen bewegen, maar ook na 
afloop een bakje koffie drinken!
De buurtsportcoach heeft een 
overzicht van het sport- en be-
weegaanbod en kan u zo op de 
juiste weg helpen.

Voor het onderwijs/de jeugd  Nik 
Hoving n.hoving@sportfryslan.nl 
06-57040381

Wie jong plezier heeft in het 
sporten, blijft het ook op latere 
leeftijd doen. Daarom laten we 
kinderen en jongeren ontdekken 
welke beweegactiviteiten ze leuk 
vinden. 

Voor kwalitatief goed bewegings-
onderwijs krijgen de basisscho-
len ondersteuning van de buurt-
sportcoach bewegingsonderwijs 
van Beweegteam Menameradiel 
Nik Hoving. 

Voor de sportverenigingen  Jen-
nifer Batteram j.batteram@sport-
fryslan.nl 06-30062297
Sportverenigingen hebben een 
belangrijke rol in de samenle-
ving. Om de sportverenigingen 
zo goed mogelijk te laten functi-
oneren wordt er ondersteuning 
geboden waar nodig, o.a. bij 
deskundigheidsbevordering voor 
bestuurders, trainers en vrijwilli-
gers van sportverenigingen. 

Buurtsportcoach Caroliene 
Lemstra  met inzet op gezond 
bewegen voor alle inwoners.  
c.lemstra@sportfryslan.nl of via 
06-57040288
De buurtsportcoaches hebben al-
lemaal een eigen kerntaak, maar 
werken daar waar mogelijk sa-
men om zo alles goed op elkaar 
af te stemmen. Heeft u vragen of 
ideeën? Neem gerust contact met 
ons op.

Contactgegevens
Beweegteam Menameradiel
Dyksterbuorren 16, 9036 MS Me-
naam, e-mail: beweegteam@me-
nameradiel.nl, tel. 06-30062297
facebook.com/beweegteamme-
nameradiel
twitter.com/beweegteam 

Het project buurtsportwerk ge-
meente Menameradiel wordt 
mede mogelijk gemaakt door: ge-
meente Menameradiel, Stichting 
Welzijn Middelsee, Palet, Vereni-
ging Christelijk Basisonderwijs 
Noardwest Fryslân, Stichting On-
derwijsgroep Fier, RK basisschool 
Radbodus, Sûn Fitness en Sport 
Fryslân l

V.l.n.r. Nik Hoving, Caroliene Lemstra, Jennifer Batteram

Sporten en bewegen, voor iedereen! 
Het kan in Menameradiel
Beweegteam Menameradiel stelt zich voor! Het beweegteam Menameradiel bestaat uit 3 buurt-
sportcoaches die als doel hebben om inwoners uit de gemeente (meer) in beweging te brengen 
door samen te werken met onderwijs, zorg, verenigingen en welzijn. Van Tuinen Tuinservice ver-

zamelpunt snoeiafval Taxus 
baccata voor chemokuren
Net als vorig jaar doet Van Tuinen Tuinservice mee aan de 
landelijke inzamelactie van snoeiafval van de Taxus Baccata. 
Van elke kuub snoeiafval kan één chemokuur worden ge-
maakt. 

De Taxus baccata en ook het snoeisel ervan, bevat de stof bacca-
tine. Dit stofje is nodig voor de productie van chemokuren. Initia-
tiefnemer van de actie is de Stichting Vergroot de Hoop.
 
Actieperiode
Dit jaar loopt de actie van 15 juni tot en met 31 augustus 2016.

Spelregels
Aan de actie is een aantal spelregels verbonden:
De actie loopt van 15 juni tot en met 31 augustus 2016. In deze 
periode bevat de Taxus baccata de meeste baccatine.
• Alleen de jonge uitloop is bruikbaar.
•  Verzamel het taxussnoeisel op een doek of zeil. Dit moet schoon 

zijn, zodat het snoeisel zuiver blijft.
•  Schoon snoeiafval van de Taxus baccata is welkom bij Van Tui-

nen Tuinservice, Hemmemawei 2, 9041 CD in Berltsum. Inleve-
ren gaat alleen op afspraak, via 0653 94 40 14.

Extraatje
Los van die opbrengst staat tegenover elke volle bak snoeiafval 
een vergoeding voor de inzamelaar. Zo sprokkelden wij vorig jaar 
€ 159,50 bij elkaar. Een bedrag dat wij doneerden aan de KWF-af-
deling Berlikum. Dit jaar hopen we weer op een mooi bedrag. Dus: 
snoeien maar. Meer informatie vind je op www.vantuinen.nl l

De vrucht van de Taxu Baccata 



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

Berltsum
0518-41 92 95
www.siegersmagevelrenovatie.nl

gu o dWyt

pieter@wytguod  -  06-16096296

NIEUW
Beko 71433
5 jr garantie
7 kilo    A+++
€ 399,-

2e hands
wasmachines
drogers 
vaatwassers
koelkasten
vriezers

AC
TIE

a d m i n i s t r a t i e  e n  M K B - a d v i e s

Bitgumerdyk 30b  |  9041CE Berltsum 

T 0518 - 46 18 00  |  www.born-graaf.nl

Helemaal in 
de wolken. 
Met online  
boekhouden  
tegen een vaste  
lage prijs!

 

 
                                                                                                                                                                                                 
 

Bouwbedrijf 
v.d. Graaf
20 jaar vakmanschap in o.a.

•   Nieuwbouw, verbouw en        
onderhoudswerkzaamheden

• Isolatieglas leveren en plaatsen
• Hout- en kunststofkozijnen
• Badkamers

It Koartlân 7, Berltsum
T 0518-462246
M 06-53378373
www.bouwbedrijfvdgraaf.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

Er zijn 4 prachtige routes uitgezet rond 
Berltsum: 5, 10, 15 en 25 kilometer. De 
start is vanaf het oefenlokaal, Mulselea-
ne 16 te Berltsum.

De starttijden zijn als volgt:
•  25 km tussen 9.00 en 10.00 uur
•  15 km tussen 10.00 en 12.00 uur
•  10 en 5 km tussen 10.00 en 14.00 uur

Kosten:
10, 15, 25 km €7,50 inclusief een kop 
koffie of thee bij de start, 5 km € 5,00 

inclusief wat drinken aan de start. De 
routes zijn deze keer niet geschikt voor 
honden!

U kunt zicht opgeven via de mail: kuier-
tocht@opmaatberltsum.nl of bij de start!
De deelnemers hebben tot 17.00 uur de 
tijd om de route te lopen.

Neem ook eens een kijkje op www.op-
maatberltsum.nl en www.facebook.
com/Muzykferieningopmaatberltsum l

Kuiertocht in Berltsum
Op zaterdag 24 september 2016 organiseert muzykferiening ‘OpMaat’ te 
Berltsum een kuiertocht.

Nei in hertlik wolkom fan ús gastfrou, 
klaaid yn klean fan om-ende-by 1900 en 
op klompen, krigen wy in bakje kofje of 
tee mei in stikje oranjekoeke en dêrnei 
in fideopresintaasje oer it museum en 
de feroarings fan it lânskip troch de turf-
winning yn de perioade 1863 - ca.1920.
Mei ús gids, in âld-Bitgumer, dy’t dêr 
as frijwilliger wurket, ha wy in kuierke 
makke oer it terrein. By de wenninkjes 
krigen wy in yndruk fan de erbarmlike 
libbens- en wurk- omstannichheden fan 
de feanarbeiders. It hûs fan de feanbaas 
wie tagelyk winkel en kroeg. Yn it tsjerk-
je hat ús gids ferteld oer de macht fan 
de feanbazen dy’t oanlieding joech ta 
in fûleindige sosjale striid, mei Domela 
Nieuwenhuis as lieder.

Alle gebouwen stienen earst yn de om-
kriten fan Nij Beets en binne op it mu-
seumterrein wer opboud. Ek koenen wy 
noch sjen hoe’t turf makke waard en alle 
ark wat dêrby nedich wie.

Doe wie it tiid om meielkoar te iten. Mei 
û.o. sop, kroket, slaadsje, broadsjes en 
sûkerbôle koe elts dêrfan genietsje.
Dat wie ek it beslút fan ús reiske en bin-
ne we wer op hûs oangien. 

It nije seizoen begjinne wy op moandei 
15 septimber.
Mefr. Roelie Woudwijk, byldhouwster, 
sil dan oer har wurk en har bylden fer-
telle l

A.S.-J.

PCOB slút it seizoen mei in reiske nei It Damshûs yn Nij Beets

Mei de PCOB nei “it Damshûs”
Op moandei 16 juni 2014 hienen de leden fan PCOB-Menameradiel it jierliks 
reiske. Mei 32 persoanen binne wy mei eigen auto’s fanôf de ‘Molewjuk’ yn 
Bitgummole nei it Iepenloftmuseum “it Damshûs” yn Nij Beets gien. 

Samar in Momint...

"Kom in de kas"
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Sparringpartner
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BERLTSUMER 
HÛNTSJE

Berltsum feriening
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Kuierje
It sintsje heech oan de 
himel, in bryske wyn. Dé 
ingrediënten om in blok 
om. Myn baas en ik doche 
it graach. Yn’t earste plak omdat ik sa myn behoeftes ha 
mar grutendiels omdat wy it moai fine. Faaks geane we 
tegearre op paad. Myn baas stapt aardich troch dus binne 
wy samar in ein fuort. At we de sleat del gean dan mei ik 
wolris in eintsje los. Ik bin los wol fertroud sa at jo witte. 
Mar neffes myn baas bin net alle minsken sljocht op hû-
nen dus lit ik my sa no en dan oan it tou dwaan. 

Sa no en dan dan giet myn baas sûnder my der op út. Earst 
wie ik suver wat teloarstelle mar letter doe ‘t ik wist wat er 
by it ein hie doe tocht ik… it is wol goed sa. Begryp my net 
ferkeard. Ik mei der graach op út. Allinich der binne grinzen. 
Lykas 5 dagen efter inoar kuierje. As mei in hiele meute fan 
Easterbierum nei Raerd. Net samar kuierje mar dik 40 km oa-
npoatsje. Respekt. Dit jier mocht ik mei nei Raerd.  Tegearre 
mei it froutsje ha ik myn baas opwachte. Ik hie my noflik bei 
de finish deljûn. Ik ha my de eachen útsjoen. Der wiene dra-
vers wêr ‘t de lêste energie út de tienen weikaam. Mar se ha 
it helle. Keurich. Der wiene in protte bikenden. De loopgroep 
fan Berltsum wie goed fertsjinwurdiche. Dizze ploeg ha ik faak 
tiisdei-en tongersdeite jûns wat op ‘e kuur at ik troch Berltsum 
swalkje. Ik wit wat se kinne, allinich op sa’n dei mat it der ek 
mar efkes útkomme. Letter seach ik ek muzikale Berltsumers 
foarby kommen. Mei it ritme fan de muzyk yn’e kop en op’e 
maat ha se it doel helle. Sels de sjoernalisten út it doarp wiene 
massaal op paad. Prachtich. Nei sa’n moaie sneon yn de om-
kriten fan Berltsum west te hawwen ha we it wer wat tich-
ter by hûs socht. Dizze kear mocht ik mei. De avond4daagse. 
In leuke kuiertocht foar âld, jong en Berltsumer hûntsjes. In 
moai blok om mei doarpsgenoaten. Op freedtejûn kamen de 
Berltsumer slachterinners fan de takomst der ek wer by. Wat 
in moaie bern. Ik ha genoaten. En sa kinny wy neat oars as 
sizze. Kuierje is net allinich goed foar it liif mar it ferienigt de 
minsken. Berltsumers, ik bin grutsk op jimme! l
It Berltsumer hûntsje

TV de Vierslag biedt een 
zomer abonnement aan!
Tennissers die zich (nog) niet willen binden aan de vereniging 
kunnen voor een periode van 3 maanden (juni t/m augustus) 
een zomerabonnement nemen. 

Het zomerabonnement kost € 35,00. Tijdens deze maanden kun je 
onbeperkt gebruik maken van de twee tennisbanen. Je kan geen 
gebruik maken als er clubactiviteiten (waar je dan wel aan kan 
deelnemen) zijn en er competitie wordt gespeeld. Kijk op de web-
site voor ons reglement en data competitie. Lijkt het je leuk om de 
tennissport te beoefenen en vind je het nu nog te vroeg voor een 
jaarabonnement van € 95,- maak dan gebruik van deze speciale 
aanbieding. Meldt je aan via tvdevierslag@gmail.com of of lever 
het formulier in bij Mevr. R. Bierma, Meseame 14 l

Van de juryleden Bernard van 
der Wal en Luuk Tuinstra kregen 
zij allemaal een prachtig juryrap-
port. Lisanne won de eerste prijs 
binnen de eerste divisie! Zij mag 
op 1 oktober 2016 naar de Neder-
lands Kampioenschap solisten en 
kleine ensembles Blaasmuziek te 
Utrecht.

Lisanne speelde in de 1e divisie 
het stuk Concertino for Flugel-
horn; William Himes op bugel 
en behaalde 87 punten wat goed 
was voor een eerste prijs.

Jantine speelde in de 2e divisie 
het stuk Concorde; Roy Newso-

me op bugel en kreeg 87 punten 
en een derde prijs.
Arjen speelde in de 4e divisie het 

stuk Concertino no. 4; Julien Por-
ret op trompet en werd door de 
jury met 82 punten beloond l

Van links naar rechts: Jantine Stoffers, Arjen Herder en Lisanne Terpstra

‘OpMaat’ trots op solisten!
Zaterdag 28 mei 2016 deden onze leden Arjen Herder, Jantine Stoffers en Lisanne Terpstra mee aan 
het solistenconcours van OMF: Klank fan Fryslân.

Koffieconcert in Wier
Zondag 22 mei 2016 stond de koffie klaar in D’ Ald Skoalle. 

Onder het genot van een lekker bakkie koffie/thee konden de aan-
wezigen genieten van een mooi programma van de fanfare en de 
drumband. De leerlingen van de fanfare, Marrin, Doutzen, Gwen 
en Lyset verzorgden ook een onderdeel van het concert. We waren 
allemaal verrast door dit talent want ze hebben tenslotte nog maar 
10 weken les l

Anjercollecte
In de week van 30 mei t/m 3 juni 2016 was de Anjercollecte. 

We willen u allen bedanken voor de gulle gaven. De helft van de 
collecte gaat naar onze vereniging. En we verzekeren u, het op 
peil houden van het instrumentarium en de muziekbibliotheek 
is een kostbare zaak. Wat gaat muzykferiening ‘OpMaat’ doen de 
komende periode? 1 juli 2016: Oud-papier. 2 juli 2016: Jeugdband 
drumband deelname aan het jeugdfestival te Stiens. 9 juli 2016: 
Fanfare deelname aan het openluchtfestival it Heidenskip l

De toestelvolgorde voor Rixt 
was: sprong, brug, balk en tot 
slot vloer. De eerste twee toestel-
len verliepen prima, ze maakte 
geen grote fouten en liet daar-
door mooie oefeningen zien. 
Door naar de balk... Die radslag! 
Zou de radslag lukken?! Ja hoor, 
de radslag lukt! Later bleek dat 
Rixt op dit toestel zelfs een eer-
ste plek had geturnd. Bij vloer 
maakte ze een paar kleine fout-
jes, dus spannend of Rixt op het 
podium zou komen. Maar bij de 
prijsuitreiking werd de naam 
‘Rixt Lommerse’ genoemd en 
vol ongeloof nam Rixt plaats op 
plekje nummer 2!
Om half 4 mochten Lianda, Su 
Lin, Fiona en Robin hun Friese 
Kampioenschap turnen. Voor Fi-
ona en Su Lin was dit hun eerste 
keer. Fiona en Robin turnden on-
der begeleiding van juf Evelien, 
Lianda en Su Lin hadden juf Iris 
mee.

Toestelvolgorde van Robin en Fi-
ona: sprong, brug, balk en vloer. 
Bij sprong ging het hartstikke 
goed. Bij de brug zagen we mooie 

oefeningen en als laatste hun 
prachtige afsprong die zo ont-
zettend zwaar is. De jury knikte: 
dit was een correct uitgevoerde 
afsprong! Die balk, was ie toch 
smal en daardoor is de balk span-
nend op de wedstrijden. Robin 
draaide een mooie oefening met 
weinig foutjes en zonder te val-
len. Daardoor wist zij een eerste 
plek op balk te turnen. Helaas 
viel Fiona met de koprol van de 
balk, wat was dat jammer. Tot 
slot de vloer en daar kunnen ze 
op ‘rocken’ zo als wij dat zeggen. 
Wauw, wat een geweldige oefe-
ning hebben beide meiden laten 
zien. En ook dat werd beloond 
want Fiona was eerste op vloer 
en Robin tweede.

Toestelvolgorde voor Lianda en 
Su Lin: vloer, sprong, brug en 
balk.  Voor Lianda was de arabier-
flik-flak toch wel erg spannend, 
maar het ging super! Ook Su 
Lin sprong een mooie flik-flak, 
of het niks was! Bij de sprong 
ging het vliegensvlug en super 
goed. Lianda wist op dit toestel 
een eerste plek te turnen. Bij de 

brug: Su Lin haar uitdaging was 
met twee voeten ophurken. Na 
haar oefening zei ze: “Ja Juf, dat 
waren twee voeten!” Lianda haar 
uitdaging was salto af, spannend. 
En ja hoor, ook zij ging de uitda-
ging aan en liet een mooie salto 
zien. En dan: radslagen en hand-
standen op de balk, Lianda liet 
een mooie oefening zien. Helaas 
viel zij met de radslag, maar ze 
klom er weer op en maakte haar 
oefening keurig af. Su Lin bleef 
daarentegen met de radslag wel 
staan, maar viel er helaas af met 
andere dingen. 

Prijsuitreiking:
Robin mocht op de tweede plaats 
gaan staan! Fiona werd 5de, 
maar het verschil tussen Robin 
en Fiona was slechts 0,32 pun-
ten! Lianda werd 5de en Su Lin 
werd 12de van Friesland!
Wij als juffen hebben genoten 
van het afgelopen wedstrijd sei-
zoen. En trots op alle meiden die 
mee hebben gedaan! Op naar het 
volgende wedstrijd seizoen l

Groet, Juf Iris 

Verslag Fries Kampioenschap 
Turnen 28 mei 2016 te Buitenpost
In alle vroegte vertrokken we om te beginnen met Rixt haar Friese Kampioenschap. Voor Rixt was 
dit haar eerste keer op een FK, dus erg spannend allemaal.
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Nog 1x gaan de deuren 
van loods 1 open. Sla 
je slag tijdens onze 
gigantisch uitverkoop. 
Alles moet weg!!!

OP=OPweg=weg Actie
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UITVERKOOP 
Zaterdag 2 juli
10.00-17.00uur

NOCHRIS

De start is bij It Skil waar de auto’s met 
fietsen achterop geparkeerd kunnen 
worden of voor wandelaars die met de 
auto komen. Met de fiets of wandelend 
kan de toertocht afgelegd worden. De 
toertocht (circa 12 kilometer) door de 
driehoek Berltsum, Slappeterp en Me-
naam komt langs prachtige (uit-)zicht-
punten zoals het Hemmemapark, de 
Moddergatsreed en het dorpsplein waar 
de kermis is. Zes bewoners en bedrijven 
stellen hun tuinen open ter bezichti-
ging, maar ook de uitzichtpunten in 
de verschillende tuinen en locaties zijn 
adembenemend. Ook de dorpsstyliste 
stelt haar tuin op de Wiersterdyk deze 
dag voor de eerste keer open voor pu-
bliek. In juni bloeien de tuinen volop en 
in veel tuinen is deze maand het toppunt 
van bezichtiging. Noteer daarom deze 
datum in uw agenda voor deze unieke 

toertocht door Berltsum, Slappeterp en 
Menaam. Onderweg is er voldoende ge-
legenheid om uw eigen consumpties te 
nuttigen in het Hemmemapark, op het 
recreatieterrein van IJsclub Berlikum of 
een ander bankje voor onderweg. Maar 
natuurlijk kunt u ook van de gelegen-
heid gebruik maken om onderweg op 
een terras een drankje te nuttigen bij 
Sans Souci, bij bakker Wijnsma, bij het 
kaatsveld tijdens de ledenpartij waar de 
tocht ook langs voert of in Slappeterp bij 
de theetuin. Deze toertocht wordt on-
dersteund door Losse Fearren.
In het volgend nummer van Op ‘e Roas-
ter leest u meer over dit bijzondere pro-
gramma. Tot ziens op 25 juni bij de start 
op It Skil vanaf 11.00 uur l
Hieke Joostema-Greidanus
Dorpsstyliste/Fietsersbond Menameradiel 
Berltsum 

Laat u verrassen door een grote verschei-
denheid aan siertuinen. De fietstocht is 
plm. 15 kilometer en bij elke tuin ont-
vangt u een stempel. Na afloop ontvangt 
u een medaille van de Fietsersbond met 
een streekproduct. De fietstocht start 
tussen 11.00 en 13.00 uur bij Anytime, It 
Skil 13 en hier haalt u de routebeschrij-
ving en stempelkaart op. Hier de auto 
met uw eigen fiets parkeren. De eindtijd 
is 17.00 uur. Daarna voert de fietstocht 
langs het unieke Hemmemapark, een 
grote diversiteit aan landschappen en 
zes mooiste tuinen met prachtige uit-
zichtpunten. Ook de dorpsstyliste stelt 
haar siertuinen open. Tenslotte gaat 
de fietstocht door het kassengebied en 
weer terug naar It Skil. Doe mee om dit 
koninklijke deel van Menameradiel te 
bezichtigen en proef de sfeer van het 
platteland. De vitale gemeente Mena-
meradiel is een perfecte ideeën-regio 

om uw voortuin mooi in te richten voor 
de Culturele Hoofdstad 2018, want veel 
bewoners hebben groene vingers, zijn 
echte tuinvormgevers en terreininrich-
ters met de mooiste inpassingen in dor-
pen en het landschap. Dus ook bewoners 
uit Leeuwarden zijn van harte welkom 
voor de mooiste tuin-ideeën om de eigen 
tuin op te fleuren. Neem gerust uw pick-
nickspullen mee, want onderweg treft u 
genoeg picknickbanken. Trainen en op-
geven is niet nodig. Kom dus naar It Skil 
op zaterdag 25 juni om te starten voor 
deze bijzondere beleeftocht en na afloop 
ontvangt u een medaille van een streek-
product. Deze fietstocht is mogelijk ge-
maakt door Losse Fearren en de Fietsers-
bond Friesland. Actuele info op www.
dorpsstyliste.nl Kom in beweging en doe 
mee aan deze unieke beleeftocht l
Hieke Joostema-Greidanus
Dorpsstyliste Berltsum
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Mooie zichtlijnen en veel diversiteit aan beplanting in de tuin van de dorpsstyliste. Van harte 
welkom op 25 juni.

Zaterdag 25 juni toeren langs de 
mooiste tuinen en uitzichtpunten
Op zaterdag 25 juni wordt er van 11.00-16.00 uur een toertocht o.a. langs vier 
tuinen in Berltsum, langs de theetuin Slappeterp en de boerderijtuin van Dyk-
strastate in Menaam georganiseerd. 

Unieke groenteteelt in grote bakken in combinatie met een prachtige siertuin

Doe mee met de beleeftocht langs 
de zes mooiste tuinen
Voor het eerst organiseert de dorpsstyliste op zaterdag 25 juni een gratis 
beleeftocht op de fiets langs de zes mooiste tuinen in Berltsum, Slappeterp en 
Menaam. 

Volgende 
maand 
uw advertentie 
hier?

Voor meer informatie 
neem contact op met het bestuur
roasteradvertenties@gmail.com
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Berltsum kultuer
18, 19, 25 en 26 juni 
 13.00-17.00 uur   Expositiedagen Jaap van Dijk
  (Hoarnestreek 31 te Tzummarum
19 juni 15.00 uur Gerard & Compagnie (De Vermaning)
19 juni 16.00 uur Frysk Hoorn Trio (Koepelkerk)
24 juni 18.30 uur Stratenvolleybaltoernooi
24-26 juni  Kermis
25 juni  11.00-16.00 uur Tuintoertocht  
25 juni 11.00-13.00 uur  Beleef-fietstocht 
  (opstappen bij Anytime)
1 juli  15.30 uur Feestelijke opening Speelpark 
1 juli 18.00 uur Oud papier - OpMaat
2 juli  10.00-17.00 uur Schuurverkoop (Mulsleane 10)

Met het uitzicht vanuit zijn 
atelier op de zeedijk, heeft de 
schilder Jaap van Dijk zich laten 
inspireren tot het maken van 
verschillende Wadden-werken. 
Fokelyn van Dijk (schilderijen), 
Marty Slager (fotografie) en Jen-
ny de Swart (fotografie) expose-
ren als gast in hetzelfde thema. 

Op zaterdag 11 juni jl. is de expo-
sitie  geopend, m.m.v. Henk Ta-
meling, auteur van verschillende 
verhalenbundels en columns 
over de Wadden. Tameling, die 
naar eigen zeggen schrijft over " 
natuur, cultuur & frituur “ leest 
voor uit zijn gloednieuwe bundel 
” Over 't Wad ". 

De expositie is nog te zien op 18, 
19, 25 en 26 juni van 13.00 tot 
17.00 uur. Tijdens de expositie-

dagen is er eveneens informatie 
te verkrijgen over de reguliere 

schilderlessen en over de zomer-
workshops l

Expositie Jaap van Dijk
In Atelier Jaap van Dijk aan de Hoarnestreek 31 te Tzummarum, is de laatste drie weekenden van 
juni de expositie “Sa Sa Wad” te zien. 

Een programma over drie GRO-
TEN in de folkmusic t.w. Huddy 
(Leadbelly) Ledbetter, Pete Seeger
en Tom Paxton. Een programma 
met songs van deze drie artiesten 
met hun verhalen!
Plaats: doopsgezinde kerk “de 
Vermaning”, Berlikum. Tijd: 

15.00 uur. Zaal open om 14.30 
uur. Toegang gratis (na afloop de 
Hoge Hoed)
Gerard & Compagnie bestaat uit:
-  Gerard Nijborg, zang, gitaar, 
5-str. banjo, mandoline

-  Lieuwe Koster, zang, gitaar, 
mandoline

-  Alco Hoogcarspel, zang, viool,  
mandoline

-  Paul IJsseldijk, zang, bas
-  Edith van der Roest, zang, per-
cussie

-  Germ Dikland, zang, percussie, 
snare-drum, mandoline l

Vaderdag concert door het 
Frysk Hoorn Trio
Op zondag 19 juni om 16.00 uur gaat het Frysk Hoorn Trio 
een kamermuziekconcert verzorgen in de Koepelkerk te Ber-
likum. Samen met organist Jelle de Jong wordt er een afwisse-
lend voornamelijk klassiek programma ten gehore gebracht.

Het Frysk Hoorn Trio, een ensemble wat is ontstaan tijdens de 
studie aan het ArtEZ Conservatorium te Zwolle. Het Hoorntrio 
bestaat nu bijna drie jaar en wordt gevormd door Wietske de Wil-
de, Sjoerd de Vries en Tjeerd Vrieswijk. Wietske studeert in haar 
vierde jaar bachelor, Sjoerd in zijn derde jaar bachelor en Tjeerd 
Vrieswijk in zijn 1e jaar master. Een bijzondere samenstelling, 
drie vrienden en eenzelfde instrument. Een waldhoorn heeft een 
groot bereik en in een dergelijk ensemble komen alle registers aan 
bod. Ze hebben een zeer divers programma samengesteld, waarbij 
verschillende muziekstijlen en perioden naar voren komen. Alle-
drie zijn zij actief als muziekdocent en uitvoerend musicus. Sjoerd 
en Tjeerd spelen bij het Frysk Fanfare Orkest en Wietske bij het 
Veenkoloniaal Symfonieorkest. Jelle de Jong is als organist verbon-
den aan ‘het Koepeltheater’. De oude koepelkerk in Leeuwarden.

Entree: Gratis. Collecte bij de deur l

Wietske de Wilde, Sjoerd de Vries en Tjeerd Vrieswijk vormen samen in het 
Frysk Hoorn Trio.

Zondag 19 juni 2016 speelt Gerard & Compagnie 
hun NIEUWE programma: “Three of a Kind”

60-jarig huwelijk echtpaar 
Miedema-Heslinga uit Berltsum  

Op 28 mei 2016 zijn de heer en mevrouw Miedema-Heslinga 
uit Berltsum 60 jaar getrouwd. Het echtpaar  Miedema-
Heslinga trouwde in 1956 in de gemeente Menaldumadeel. 

Burgemeester T. van Mourik gaat vrijdag 27 mei aanstaande bij 
het echtpaar langs om namens het gemeentebestuur de felicitaties 
over te brengen. Douwe Miedema is geboren in 1933 in Menaldu-
madeel. Rinske Heslinga is geboren in 1935 in de gemeente het 
Bildt. Het echtpaar heeft elkaar leren kennen tijdens een dans-
avond in Marsum. De heer Miedema heeft zijn hele leven in de 
agrarische sector gewerkt. Eerst samen met zijn pake voor zichzelf 
en later bij het bedrijf Van Rijn. Mevrouw Heslinga heeft totdat zij 
ging trouwen op de administratie van de melkfabriek in Marsum 
gewerkt. De heer Miedema is vele jaren bestuurslid geweest van 
de kaatsvereniging en is benoemd tot erelid. Hij was vroeger zelf 
ook een actief kaatser en heeft een paar keer meegedaan aan de 
PC. Ook was hij vele jaren bestuurslid van de ‘âldereintocht’. Me-
vrouw Heslinga was actief in het bestuur van de gymnastiekver-
eniging en actief als gymnaste. Het echtpaar heeft 2 zonen en 1 
dochter. Er zijn 9 kleinkinderen en het eerste achterkleinkind 
wordt in augustus verwacht l

Longfonds 2016 
Berltsum
Wij hebben weer een lijstcol-
lecte georganiseerd voor het 
Longfonds.

Wij zijn blij met het resultaat en 
hopen volgend jaar weer op en-
thousiaste mensen die voor ons 
willen lopen. Aantal collectanten 
dat gelopen heeft: 24.
Collecteopbrengst volgens col-
lectantenlijst: 2 1.201,69.
Heel erg bedankt allemaal en … 
hopelijk tot volgend jaar l
Namens het Longfonds
Inez van Dijk, Janneke Bergsma

Stichting de Grusert: Documentatie-
centrum & Historisch Archief Berlikum

In onze archief kwamen we deze 
foto’s tegen. We weten echter 
niet wie de personen zijn die 
hierop staan. Daarom roepen we 
uw hulp maar weer in. Uw re-
acties kunt u kwijt bij Margriet 

Bouwma, Hemmemastate 20, 
9041 DA Berltsum, tel. nr 0518-
840151. Het Documentatiecen-
trum is gesloten tot 1 september. 
Daarna zijn we weer elke avond 
open van 19.30 - 21.00 uur l



Redactieleden:
Henny van der Graaf
Jan Joostema
Dick Abma
Geertje Miedema
Henk Muller
Karina de Vries
Harmke Siegersma

Oplage 
Dorpskrant Op ‘e Roaster verschijnt iedere maand (behalve 
in augustus) in een oplage van ca. 28.000 exemplaren. 

Verspreiding
Zie colofon ‘De Stienser’ - 
door: FRL Leeuwarden (tel. 058-2154157)

Opmaak
Brandsma Offset Ferwerd
(Druk- en zetfouten voorbehouden)

Email
Advertenties: roasteradvertenties@gmail.com
Kopij: roaster.berlikum@gmail.com 

Colofon 
Op'e Roaster
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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

■  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!

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:                                                       
roaster.berlikum@gmail.com 

-    Foto’s die geplaatst moeten worden als apart bestand aan-
leveren.

  Let op: Foto’s of illustraties gedownload van internet zijn 
soms ongeschikt voor plaatsing in de krant. Zorg ervoor 
dat de afbeeldingen in het uiteindelijke formaat een reso-
lutie hebben van minstens 300 dpi (min 1 MB) in JPG, TIFF 
of PSD file. 

-  Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. 
-    De redactie behoudt zich het recht voor tekst in te korten 

of artikelen te weigeren. 

Sluitingsdata voor de eerstvolgende editie van                        
Op ‘e Roaster
•  Advertenties dienen uiterlijk woensdag 6 juli 2016 aan-

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

•  Kopij dient uiterlijk woensdag 6 juli 2016 op de redactie 
aanwezig te zijn via roaster.berlikum@gmail.com 

Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster: 
zaterdag 16 juli 2016

Volgende maand 
uw advertentie hier?

Voor meer informatie neem 
contact op met het bestuur

roasteradvertenties@gmail.com

    

Soms kom je er alleen niet uit...

'Vivita' | Praktijk voor 
psychosociale therapie 
en rijangstbegeleiding

Berltsum | 0518 46 2552 |  

www.vivita.nl

Sijbren van Tuinen

registermakelaar - taxateur

* taxaties (o.a.-gevalideerd NHG)

* aan- en verkoop onroerend goed

* lid VBO-Taxateurs Unie SCVM

Neem vrijblijvend contact op
Mobiel 0629 07 03 03

Sijbren van Tuinen
registermakelaar - taxateur

Lid van:

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

DS Catering &
Party Verhuur

BBQ Zomer
Special 

incl. BBQ en gasfles

 2 12,95 
 per persoon
 voor info
 zie onze website

Kersehof 9 • 9041 GC Berlikum
0518-462505 • 06-12723751

www.dscateringenpartyverhuur.nl
info@dscateringenpartyverhuur.nl

Maak het niet moeilijker 
dan het is.

Voor een persoonlijke uitvaart 
word je gewoon lid van de 
uitvaartvereniging dichtbij.

www.dleberlikum.nl
dle.berlikum@gmail.com

0518-462375


