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Berltsumers om útens:
Tea Siderius
Tea: “Ik hie nea tocht dat ik sa lang plakken bliuwe soe yn München.”
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De vader van Noah (8) zegt: “Nee Noah, dat is een broodje
aap.” Waarop Noah vraagt: “Een broodje aap?! Is dat een
speciaal broodje met iets lekkers erop?”
Thijs (6) vraagt tijdens een project op school aan juf:
“Waarom heet een robot eigenlijk ‘robot’? Hij heeft niet
eens botjes…”
Sophie (4): “Opa, mag ik vanavond bij jou eten?” Waarop
opa verbaasd reageert: “Hoezo, krijg je thuis niks lekkers?”
Sophie: “Jawel maar dat is altijd zo’n gedoe. Moet ik mijn
bord leeg eten enzo…”.
OPROP: Hawwe jo ek in leuke útspraak fan jo bern, jo
pake-/beppesizzer as miskien fan jo buorjonkje? Stjoer it ús
ta! Roaster.berlikum@gmail.com ●

Se hie betocht foar in pear jier
nei München te ferhúzjen om
dernei mar wer fierder te sjen.
Dy ‘pear jier’ binne der ûndertusken al fyftjin. Tea Siderius,
ûnderwilens 42 jier, is hingjen
bleaun yn München en sil der
de kommende jierren ek noch
wol efkes bliuwe.
As de bern aansens grut binne
dan sjoch ik wol wer fierder. Tea
wennet tegearre mei har man en
fjouwer bern yn München. “Wy
wenje yn de âldere wyk WaldPerlach. Nei de twadde wrâldoarloch, kamen militêren werom en
moasten harren eigen plak wer
opbouwe fan de grûn ôf. It bosk
(wald) waard kapt en minsken
hawwe sels stroom en wetter oanlein. De toen noch âlde en ferlitten wyk waard opknapt en der
kamen grutte huzen mei grutte
tunen te stean. Undertusken binne dizze minsken de âlderein fan
'e maatskippij en wenje der hiele
generaasjes yn ien hús. Foar ús
bern is dat ek aardiger, se kinne
no yn ‘e buurt wat mear boartsje,
der hoege we net einen foar te riden. Derneist ha wy no genôch
ekers en lân om ús hinne, foar sa
lang it duorret. ”
Fyftjin jier ferlyn lonke it aventoer, de útdaging en de frijheid.
De man fan Tea krige in baan
oanbean yn Dútslân. Dútslân
wie dan wol net it earste dêr ’t se
oan tocht, úteinlik waard de kar
makke om der fol foar te gean,
it gewoan te dwaan. “Troch de
jierren hinne is München bot
feroare. Doe ’t wy hjirre krekt
kamen, wiene we mei in kertier
yn ‘e stêd, datselde stikje dochst

no twa kear sa lang oer. Ek wurdt
der yn de stêd mear en mear
bout, de ekonomy rint goed en de
stêd wurd drokker. Eartiids wie
in hús samar fûn, dat is no wol
oars. Doe’t ik hjir krekt kaam te
wenjen, bin ik daliks begûn mei
in taalkursus. Sûnder kunde fan
‘e taal fielde ik my oars. Om mei
te dwaan yn 'e maatskippij, wie
it behearsen fan ‘e taal de basis.
Twa kear yn ‘e wike naam ik in
metro nei it sintrum en gong ik
nei in talensintrum om de taal te
learen. De earste jierren bin ik
foaral dwaande west mei de taal
en fansels it mem wêzen. Yn it
begjin wie dat net altyd maklik.
Yn Beieren, de provinsje wer ‘t
München leit, is wol wat te fergelykjen mei Fryslân, eigen taal
en eigen kultuer. Minsken sjogge
hjir earst de kat út de beam foardat se dy opnimme. Ik haw troch
de jierren hinne in soad leart,
minsken binne net altyd aardich
en fleksibel. Minsken lette hjir
bot op inoar wat syn foar en syn
tsjin hat. Ik bin der yn gelokkich
slagge myn eigen paad hjir te finen.”
As de bern grut genôch binne, is
it mei it thús sitten ek wol klear.
Op syk nei in baan komt Tea in
freondinne tsjin dy as ‘relocation
consultant’ oan it wurk is. Dat liket Tea ek wol wat en sa no en
dan pakt se der wat freelance opdrachten by. “Fia LinkedIn waard
ik fan ferskate kanten benadere
foar in baan yn datselde soarte
wurk. Ik ha in oantal petearen
fierd en úteinlik bin ik oannaam.
Ik moast der earst wol efkes oer
neitinke, in fulltime baan mei
fjouwer bern is net neat. Ik ha

doe dochs mar de stap naam. Mei
de bern is it soms in hiele organisaasje mar it rint en der bin ik
bliid om. Ik fyn myn wurk aardich en ha der eltse dei wer plezier en nocht oan. Ik haw in grut
skala oan klanten en eins komt
it der op del dat ik minsken dy ’t
ferhúzje wolle, nei mei nammen
Europa, help mei it opstarten
fan alles. Tink oan in hús, skoalle foar eventuele bern, bankrekken, ensafierder. Ik wit sels
hoe it is om earne oars hielendal
fan ûnderen ôf te begjinnen en
der help ik oaren graach by. It
is tankber wurk en de minsken
jouwe my harren fertrouwen.”
Sa no en dan wurde ek de Nederlânske dingen mist: hagelslach,
de HEMA of de AH en nim mar
op. “Myn âlders komme wol gau
ris even del en ha dan de auto fol
mei Nederlânske produkten. Dat
is fyn, ik ha hjirre yn myn eigen
hús súver in hiele Nederlânske
ôfdieling. As der dan besite is,
wolle dy fansels ek wat fan de
omjouwing sjen. De Alpen bin
mar in oerke riden, winterdei
kinst dêr prachtich skye en fantastyske kuiertochten troch de
bergen meitsje. En ek Italië is
flak by.”
Tea hie nea tocht dat se lang
hingjen bliuwe soe yn München,
dochs is it sa en hat se it der prima nei de sin. Hoe de takomst
der út sjocht? “Dat is noch ien
grutte ferrassing, earst de bern
mar grut en skoalle efter de rêch,
dan sjoch ik wol fierder. Stikem
wol ik ea wol wer werom nei Nederlân, mar wannear as dat barre
sil wit ik noch net. Foar no bliuw
ik moai hjirre noch efkes. ●

Kleiner wonen in Berltsum
ontvangt bijdrage
‘Losse Fearren’
Werkgroep kleiner wonen in Berltsum heeft een bijdrage
mogen ontvangen van Losse Fearren. Daarnaast valt de
werkgroep inmiddels onder de vleugels van Stichting
Berltsumer Belangen (SBB).
Deze maand zal het project binnen de Pilot omgevingswet worden
besproken. Binnen deze pilot is het draagvlak van groot belang
en waar mogelijk worden regels aan de kant geschoven. Hiermee
loopt gemeente Waadhoeke voorop in Nederland.
Losse fearren is een initiatief van Wonen Noordwest Friesland. Zij
zien de meerwaarde in het creëren van circa 10 kleine duurzame
woningen voor ouderen op de plaats van de voormalige school
OBS Lyts Libben, ‘’een leuk en belangrijk initiatief voor heel het
dorp’’. De verstrekte subsidie is bedoelt om de inwonersparticipatie te vergroten. Ook heeft Stichting Berltsumer Belangen de
werkgroep onder haar vleugels genomen. Dit geeft de werkgroep
meer mogelijkheden.
Kleiner wonen in Berltsum wil aan de K.J. Van den Akkerstrjitte circa 10 kleine duurzame woningen voor ouderen realiseren.
Inmiddels hebben de eerste geïnteresseerden zich al gemeld en
heeft de buurt positief gereageerd en veel suggesties gegeven tijdens een informatiebijeenkomst. ‘’Wij zijn blij met alle positieve
berichten en de mogelijkheden die de pilot met zich mee brengt,
wij zien de toetsing dan ook met vertrouwen tegemoet’’, aldus
woordvoerder Robert van der Spek ●

Bern mei in ferhaal:
Kian Peterzon

Helemaal in
de wolken.

In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Kian Peterzon. Hij is leerling van
de Fûgelsang en zit in groep 6. Jarenlang was de jeugdrubriek het podium voor
groep 8, maar voor de afwisseling leek het ons leuk om eens een andere groep
voor het voetlicht te brengen. In het onderstaande verhaal vertelt Kian ons
iets over zich zelf. Wij horen iets over zijn hobby’s, school en hoe hij het vindt
om in Berltsum te wonen. Veel leesplezier gewenst met zijn eigen geschreven
verhaal.

Met online
boekhouden
tegen een vaste
lage prijs!

Ik ben Kian Peterzon

administratie en MKB-advies

Bitgumerdyk 30b | 9041CE Berltsum
T 0518 - 46 18 00 | www.born-graaf.nl
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Bouwbedrijf
v.d. Graaf
20 jaar vakmanschap in o.a.
• Nieuwbouw, verbouw en

on-

derhoudswerkzaamheden
• Isolatieglas leveren en plaatsen
• Hout- en kunststofkozijnen
• Badkamers
Naast het ontstoppen van afvoeren doen wij ook
aan renovatie van rioleringen, glasbewassing,
houtwerk afnemen en schoorsteenvegen.
Tichelersdyk 22, 9041 EP Berlikum
Tel: (0518) 46 24 89 info@tendensberlikum.nl

Official
partner of

reat

g
eals
d
-

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

Ik ben 10 jaar oud, ik heb 1 broer ik
heb 2 stiefbroers ik heb 1 moeder en 1
vader en 1 stiefvader. Ik ben verhuisd
van Franeker naar Berltsum waar
ik dus nu ook woon. In Berltsum na
school speel ik met vrienden, speel gitaar en ik speel spelletjes op de Xbox.
Mijn lievelingsvakken zijn gym, vrij
werken en pauze. De laatste schooldag
natuurlijk. Ik wil later succes worden
met mijn band forever 11! En veel geld
verdienen natuurlijk.
Ik heb hier nieuwe vrienden ontmoet
en mijn school zit super dichtbij!
De mooiste plekken vind ik de nieuwe
Poiesz de zwemvijver bij de water tuin
en de speeltuin. Niks veranderen want
Berltsum is onoverwinnelijk. Waarom
niet want Berltsum is onoverwinnelijk!
Ik ken “Op e Roaster” niet maar ik vind
het super leuk!
Van mij hoeft het niet per se dat de
jeugd word gehoord in een vraaggesprek. En dit was mijn verhaal en ik
hoop dat Op 'e Roaster bekend word
groetjes Kian
Tot zover de bevindingen van Kian Peterzon in deze jeugdrubriek. In de vol-

gende editie weer een ander persoon van
groep 6 voor deze rubriek! ●

www.bouwbedrijfvdgraaf.nl

Eartiids en No…

€199
TSE 1422
KOELER

Fakânsje
Der is it al wer safier, de simmerfakânsje. Wat giet in skoaljier dochs hurd
foarby. De tiid giet dochs wol hurd en hâld absolút gjin skoft. En lokkich mar,
moast der net oan tinke as de tiid ynienen stil stean bleaun. Soene minsken
ek stil stean bliuwe dan? Afijn, op nei de fakânsje.
Simmerfakânsje, de tiid fan it jier dat de measte minsken op fakânsje gean.
Yn ‘e auto, op ‘e fyts, rinde as miskien wol mei it fleantúch. Troch de jierren
hinne is der stikem dochs wol in soad feroare as it oer op fakânsje gean giet.
Yn de jierren, ik skat, 60 à 70 waard it op fakânsje gean pas in 'hot' item.
Tanksij de groei fan ús ekonomy, de tanimmende wolfeart en it ynfieren
fan betelle fakânsjedagen, groeide ek in tal fakânsjeminsken. As op fakânsje
gean in 'hot' item wurd, komt ek in kampearjen op yn Nederlân. It is goedkeap, je pakke de auto, nimme je spullen mei en geane dy kant op. Maklik
sein en je strike del wer je mar wolle.

Berltsum
www.wytguod.nl
pieter@wytguod.nl
06 16 09 62 96

Wytguodadvertentie_TSE1422.indd 1

Zijlstra Bouwt
v a n A t o t Z ...
04/07/2018 15:01

Onze kracht is onze toegevoegde waarde. Die vertaalt
zich in zich in betrokkenheid, duidelijkheid en kwaliteit. 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-

Troch de jierren hinne feroaret de behoefte fan minsken. Se wolle mear lúkse en komfort yn harren fakânsje en it kampearjen makket hieltyd mear
plak foar steancaravans, apparteminten en djoere hotels. Derneist ûntstien
fansels ek de lúksere campings.
Hjoeddedei sjochst dat noch hieltyd minsken graach op fakânsje geane nei
de kamping. Nederlanners binne noch hieltyd fanatike kampearders. In oar
grut ferskil mei eartiids is it liften. Ik kin it my net goed foarstelle, mar eartiids besochten minsken al liftsjend fan plak nei plak te gean om op dy manier
fakânsje te fieren. Ast no ien oan de kant fan ‘e dyk sjochst, ride je faaks
troch en fine je it mar frjemd.

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.

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

Natuerlik binne der ek oerienkomsten mei eartiids. De bern binne faaks bliid
as it wer simmerfakânsje is. Auto’s en koffers wurde fol pakt, ta de nok oan
ta. Ek de fakânsjebestimmingen binne noch net in soad feroare. Undanks dat
je mei in fleantúch hast oeral komme kinne, kieze minsken dochs it leafst
foar it suden. Yn de hoop der wat noflike sinnestrielen op te fangen. Fakânsje
yn eigen lân wurd ek hieltyd hipper.
Uteinlik makket it net út wer ’t je hinne geane. Wer’t we op de wrâld ek
binne, oeral skynt deselde sinne! Noflike fakânsje allegearre!
Stoarmke ●
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Berltsum yn bedriuw

UITGELICHT

Salon Grietje al bijna 40 jaar een
begrip in Berltsum

Lieve, lieve mensen
bedankt!

Als wij door de Buorren lopen, weten wij niet meer anders dan dat Salon Grietje op de hoek met de
Lytsebuorren is gevestigd, maar wist u dat het al bijna 40 jaar geleden is dat Grietje Loonstra daar is
begonnen?

Het is nog onwerkelijk en eigenlijk niet te bevatten
dat ons winkelbestaan in Berltsum nu echt voorbij
is. We hebben er lang naar toegeleefd met alle
gevoelens en emoties die bij een naderend afscheid
naar boven komen.
Het is nu echter een feit en wij willen daarom tot slot al
onze klanten, familie, vrienden, kennissen en voormalige medewerkers bedanken. Onvergetelijk zijn ook al
die mooie woorden tot ons gericht, dat schouderklopje
of die knuffel die ons er net even doorheen hielp. Dit,
met een zee aan bloemen, kaarten en andere attenties,
gaf ons inzicht in wat onze winkel in en voor ons dorp
heeft betekend en wat wij voor elkaar hebben betekend.
Waardevol en onvergetelijk. Ook het prachtige bedankbord met daarop ons “portret” deed ons heel goed! Een
foto exclusief gemaakt voor de krant maar toch ineens
daar, bijna levensgroot voor onze winkel! Een samenspel
van dorpsbewoners, Undernimmend Berltsum Wier en
Oranje Nationaal… In één woord: geweldig! In ieder geval een afscheid met een lach en een traan maar wel met
jullie hartverwarmende steun. Het is goed geweest en we
gaan op naar een nieuwe toekomst. Nogmaals onze hartelijke dank en het gaat jullie allemaal goed! ●

Als 22-jarige, pas getrouwd met
Hilbrand, en vol met ambities.
Na eerst 5 jaar bij een schoonheidssalon in Leeuwarden te
hebben gewerkt, nam zij in 1979
de stap om voor zichzelf te beginnen en kochten zij het winkelpand met woning aan de Buorren. Omdat zij als jong stel nog
niet veel hadden kunnen sparen,
moest pa nog borg staan om de
aankoop te realiseren. Omdat zij
al in een schoonheidssalon werkte, gingen er een aantal klanten
met haar mee naar haar nieuwe
zaak, maar al gauw groeide de
klantenkring en gingen de zaken
zo goed dat Grietje personeel
moest aannemen. Er zijn meerdere behandelruimtes en naast
Grietje werken er op dit moment
ook Siepie Huizinga en Helena

van der Meij als schoonheidsspecialistes. Geen dag is gelijk
en haar werk verveelt haar nooit
omdat ze elke dag te maken
heeft met verschillende mensen.
Haar klanten komen niet alleen
uit Berltsum en omgeving, maar
zelfs uit Groningen en Delfzijl.
Omdat een behandeling al snel
een uur (en soms langer) duurt,
bouwde ze in de loop der jaren
een vertrouwensband op met
klanten waardoor er een hechte
relatie ontstond. Naast alle gebruikelijke behandelingen kunt
u bij Salon Grietje terecht voor
cosmetica en parfumerie maar
ook voor modeaccessoires en
kleding. Ook is Grietje gespecialiseerd in permanente make-up
van met name wenkbrauwen en
eyeliners. De salon is aangeslo-

ten bij de brancheorganisatie
ANBOS zodat zij door middel
van bijscholing en opleiding op
de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen op haar vakgebied.
Mocht u geïnteresseerd zijn; u
kunt altijd bij haar terecht want
de salon is 51 weken van het jaar
geopend. Eén week in de bouwvak is de salon gesloten en deze
week wordt dan gebruikt voor
noodzakelijk onderhoud aan salons en winkel. Dit jaar wordt
week 33 (de week van 13 augustus) hiervoor gebruikt.
Mocht u meer informatie willen
over de mogelijkheden die Salon
Grietje biedt, kunt u kijken op
www.salongrietje.nl en uiteraard
kunt u ook altijd bellen: 0518 –
461744. ●

Dirk en Hiske, Allard en Edgar
Max en Sylvette van Wigcheren

Geldautomaat Poiesz
Ondanks het bericht in de juni-editie van onze dorpskrant Op
'e Roaster heeft Poiesz Supermarkten ons gemeld dat er bij de
nieuwe Poiesz supermarkt nog steeds kan worden gepint.
De geldautomaat van de Rabobank is uit de lucht, doordat de Spar
vanaf 11 juli een Poiesz is. Het bericht wekt bij klanten en medewerkers de indruk dat men straks helemaal niet meer geld kan
opnemen. De Poiesz heeft echter een zogeheten Yourcash pinautomaat. Klanten kunnen dus in de Poiesz winkel gewoon pinnen.
Tevens kan er natuurlijk ook bij de kassa extra gepind worden. ●
Poiesz Supermarkten

Op ‘e Roaster op Zomerreces
Het redactie team van Op ‘e Roaster, web en krant, maakt zich weer op voor een maandje “journalistiek in de luwte”. Even geen vergadering, interview, deadline,
writersblock of een laatste ingeving!
Even “Samar in momint” voor
ons zelf en in deze vakantietijd wellicht voor een tijdje
“Berltsumer om útens”, als
“Berltsumer hûntsje” mogelijk
zelfs over de grenzen en terugkerend van dit interbellum
vol energie en enthousiast als
een “Bern mei in ferhaal” ! Ongetwijfeld gaat u de komende
vakantiemaand dat heerlijke
leesmomentje missen, evenals

“Niet op de foto’s: Ella Vis”

op de webeditie de laatste prangende nieuwsfeitjes die er echt
toe doen. Een zomers oplaadmomentje voor dit, zoals u ziet,
toch wel meer dan enthousiaste
team met een mix van routine
en ervaring en een nogal jeugdige aanwas van gretige nieuwsfanaten; vol van ideeën en voortdurend zoekend naar nieuwe
uitdagingen! Kortom, een mooi
team om bij te horen of mogelijk

zelfs te versterken! Er is plaats
voor het aloude ambachtelijke
schrijversvak voor de kranteditie maar ook voor mensen bij
de webredactie, het bestuur of
eventueel de fotografie! Zie deze
kans als een lot uit de loterij! Zie
het als de gouden wikkel uit de
film “Sjakie en de chocoladefabriek”, of als een laatste te vergeven concertkaartje dat vrijkomt
bij de artiest of band die je o zo
graag altijd nog eens live wou
zien! De journalistieke pareltjes

in de krant en op het web die
soms een glimlach, wellicht verbazing en mogelijk zelfs bewondering oogsten! In ieder geval zowel de krant als de web redactie
roepen interactie op tussen de
Berltsumers! Op de vergaderingen is altijd wel wat te doen! Een
pittige discussie, een kwinkslag
over en weer, een kleine berisping wanneer het afdwalen of
de “kakofonie” groteske vormen
aanneemt en afsluitend een tevreden reisje huiswaarts met

een volle bagagedrager denkstof! Kortom alvast een warm
welkom bij deze ploeg mensen
met een voorliefde voor het laatste nieuws, oud nieuws en zelfs
spraakmakend nieuws! Gun jezelf die primeur bij dit nieuwsgenre te geraken, je zult er geen
spijt van krijgen! ●
Alvast een goede vakantie toegewenst
en met puntige groet,
Het team van Op ‘e Roaster

SAMEN OP ZOEK
NAAR EEN
BEWANDELBARE WEG...

Het is weer tuintijd.
Gun je tuin een

ZOMERSNOEI
Neem nu contact met ons op
voor een vrijblijvende offerte.

Huisartspraktijk
R.A.Comello te BERLIKUM
Ma 13 aug - Vr 31 aug
Praktijk gesloten

Van Tuinen Tuinservice

johan@vantuinen.nl
www.vantuinen.nl
T 0518 46 26 67 | M 0653 94 40 14
Hemmemawei 2 | 9041 CD Berltsum

i.v.m VAKANTIE

Keuze
voor
het leven
INFO@PAADSIKER.NL

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

WWW.PAADSIKER.NL

Keuze
voor
het leven

Waarneming:
Huisartsenpraktijk Marsum
058 - 2542255
Herhaalt u tijdig uw medicijnen??
(Herhalen t/m donderdag 9 augustus)

Keuze
voor
het leven

Keuze
voor
het leven

DOUWE
PLOEG
FinanciëLE PLANNING 2.0

9041 GC Berlstum
Kersehôf 15
Douwe Ploeg FFP

I www.douweploeg-fp.nl
E douwe@douweploeg-fp.nl
T (0518) 842 190 | 0621 578 628
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Gecertificeerd financieel planners
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Douwe Ploeg FFP

Voor een
zichtbare
verzorging
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Buorren 76, Berltsum
Telefoon 0518-461744
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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

Dames & Heren

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

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

Copyright: Goldwell ®

Douwe Ploeg FFP
Kersehôf 15
9041 GC Berlstum

Iedere woensdagmiddag kinderknippen tegen speciaal tarief

Berltsum
0518-41 92 95

www.siegersmagevelrenovatie.nl
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Berltsum feriening
Eregalerij sporters

Nea mear nei Dirk
en Hiske…. En in
waarm wolkom…

In 2018 hebben er maar liefst 17 deelnemers meegedaan aan het Fries kampioenschap. En de meeste hebben ook nog een
prijs gewonnen. Dus een rondrit door Berltsum in het treintje is meer dan verdiend!

Dizze trije froulju, Ilse Tuinenga, Leonie
van der Graaf en Harmke Siegersma
binne yn 7 jier tiid 6 x Nederlânsk
kampioen wurde by it frouljus keatsen!

BERLTSUMER
HÛNTSJE

Deze sportieve jongen Mads Tolsma is actief bij survival en fierljeppen. Hij is
clubkampioen survival geworden. Bij het fierljeppen is hij bij het Nederlands
kampioenschap 2e geworden en bij het Fries kampioenschap 3e. Op 4 augustus
doet Mads mee met het Fries kampioenschap in Drylst.

Berltsum wie yn rou. Ok, yn
rou is miskien in bytsje oerdreaun mar we wiene er yn els gefal
al in bytsje ôf. Koe ik foarige moanne it paad nei de winkel net
rjocht fine, 2 wike lyn stie ik sels foar de tichte doar. In tichte
doar. Ik hie it úteraard witte kinne want Jan Joostema hie in de
Roaster fan juni in pracht stik skreaun oer it ôfskied fan Dirk en
Hiske. Myn baaske wie er emosjoneel fan doe at hy it my lûd op
foarlêzen hie. Ek my stiene de trienen yn de eagen. Oan ‘e iene
kant omdat it spytich is dat de doarpswinkel net sa fierder koe
mar boppe al omdat we grutsk binne op hoe at de famylje Van
Wighcheren altiid soarge hat dat de ynwenners fan Berltsum
harren boadskippen yn eigen doarp dwaan koe. Generaasje nei
generaasje. We gongen nei de Super yn de Buorren. De winkel
hie de namme Super mar ik tink dat eartiids de measte minsken út Berltsum ropten dat se efkes nei Max gongen. Pake en
beppe gongen nei Max en Sylvette as frou Van Wigcheren sa at
it personiel it faaks keurich sei. Heit en mem stapten op it fytske
om oan de Hofsleane harren boadskippen te keapjen. Else generaarsje groeide mei de famylje van Wigcheren mei. De Golff, de
Spar dat stie op de gevel, mar heit en mem sy gongen nei Dirk
en Hiske. De bern die faaks by ús thús yn en út rinne gongen ek
net nei de Spar. Hun hearde ik faaks oer Hiske. Want Hiske wie
sljocht op alle pjutten die by harren oer de winkelflier kamen. Se
waren hielendal troch har bedoarn. Prachtich om te sjen hoe at
al die lytskes al foar at se de winkel binnen stapten Hiske op de
kuur hiene. En sy harren ek. En no stiene we ferline wike samar
foar in tichte doar. Hast 2 wike net boadskippen dwaan kinne yn
eigen doarp. Dan beseffe je noch efkes mear hoe moai en wichtich dat it wie dat we as Berltsum altiid de winkel noch hiene.
Ik tink dat de ynwenners fan Berltsum, lykas Dirk en Hiske, hun
draai noch efkes fiene moate no at se net mear sizze kinne “ik
bin efkes nei Hiske”. Dat we noch efkes sykje moate wer at al it
guod stiet mar dat we o sa wiis binnen dat Dirk en Hiske ús net
mei lege hânnen efter litte. Se ha it goed mei ús foar. Tige. De
nije winkel hat de doaren foar ús iepen. Gelokkich ek noch mei
in pear bekende en fertroude gesichten. Moai dat jimme er wer
binne en foar alle nije wurknimmers…wolkom yn Berltsum! ●
It Berltsumer Hûntsje

Nieuws van uitvaartvereniging
de Laatste Eer

Bij muziekvereniging OpMaat hebben deze vier meiden hun praktijkexamen-A gehaald voor het
muziekinstrument de bugel. Weer een stap verder in hun muzikale toekomst!

Richard Weiland van Billy de Klimmers heeft ondanks zijn diabetes
een survivalrun van 21 km met 70 hindernissen gelopen, een geweldige
topprestatie!

Jonge danstalenten uit Berltsum,
eerste geworden bij streetdance Frysk
Kampioenskip Dans (FKD) en eerste
geworden bij showdance.

Voorzorg – Zorg - Nazorg
Gemakshalve gaan we er maar even vanuit dat je lid bent van onze
vereniging (voorzorg). Waar een club zich normaliter inspant om
het zijn leden naar de zin te maken, komt onze échte zorg pas om
de hoek kijken wanneer je bent overleden. In de pakweg vijf dagen
tussen overlijden en uitvaart spant onze bode zich in de overledene
met alle respect te begeleiden naar het afscheid (zorg).
We bieden drie vormen van nazorg:
• Verlies, verdriet en veerkracht
	De bode laat twee gidsen achter bij de familie van de overledene.
In de ene gids staan ervaringsverhalen van mensen die een dierbare hebben verloren. In de andere gids ‘Wat te regelen na een
overlijden’ staan veel praktische zaken die na een overlijden geregeld moeten worden. Een persoonlijke code geeft toegang geeft
tot het digitaal regelen hiervan.
• Boekje over rouwverwerking
	Nabestaanden ontvangen van ons een factuur voor de uitvaartkosten. Daar doen we altijd een boekje bij. Over rouwverwerking, een
kleine handreiking.
• NuNazorg
	Ongeveer zes weken na het overlijden neemt Anna-Neeltje Schots
van NuNazorg telefonisch contact op met de contactpersoon van
de familie. Zij biedt een luisterend oor en kan praktische hulp bieden. Als er behoefte aan is, volgen er meer gesprekken en/of een
bezoekje aan huis.
Voor de nabestaanden van het overleden lid zijn deze vormen van
nazorg geheel gratis. Verder zijn we partner van Digitale Nazorg,
niet te verwarren met NuNazorg. De praktijk leert dat nabestaanden, naast het verdriet om het verlies van hun dierbare, met zijn of
haar digitale nalatenschap in de maag zitten. Al die accounts, al die
wachtwoorden. Al die foto’s, hoe kom je er ooit bij? In dat geval kan
het team van Sander van der Meer van Digitale Nazorg bijna altijd
de deur naar de beveiligde omgeving openen. Via onze vereniging
kun je gebruik maken van hun diensten. Hou er wel rekening mee
dat de diensten van Digitale Nazorg niet gratis zijn. Neus vooral ook
eens rond op onze website, www.dleberlikum.nl en ontdek dat dat
je bij De Laatste Eer doodgewoon goed zit. ●
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Vrijwilligerscentrale De Skûle
Welzijn op zoek naar nieuwe
vrijwilligers
Even boodschappen doen of een partner in het
verzorgingstehuis bezoeken is niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Met AutoMaatje wil de ANWB samen
met de Skûle Welzijn en vrijwilligers mensen in gemeente
Waadhoeke helpen mobiel en actief te blijven.

Nederland telt ruim 4 miljoen ouderen. 25 procent daarvan voelt
zich eenzaam. Dat komt vooral omdat ze niet meer mobiel zijn.
Geen vervoer betekent dat meer dan 1 miljoen mensen geïsoleerd
raken. Met ANWB AutoMaatje kunnen zij weer meedoen in de
maatschappij. Met ANWB AutoMaatje vervoeren vrijwilligers hun
minder mobiele plaatsgenoten tegen een geringe onkostenvergoeding. Mensen zo lang mogelijk mobiel houden en laten deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer is de reden dat de
ANWB deze vervoerservice heeft opgezet. Het initiatief is lokaal
georganiseerd en heeft geen winstoogmerk. ANWB AutoMaatje
brengt mensen bij elkaar. Elke rit is meer dan vervoer alleen. Vaak
gaan de chauffeurs mee op doktersbezoek of om boodschappen te
doen. En elke rit betekent een nieuw sociaal contact, een gesprek
tussen deelnemer en chauffeur. In de video's van Man bijt hond
“AutoMaatje, samen komen wij er wel” wordt duidelijk welke rol
AutoMaatje speelt in het leven van de deelnemers. (zie www.youtube.com. ). Doe je graag iets voor een ander? Meld je dan aan als
vrijwilliger en vervoer jouw minder mobiele 'buren' in je eigen
auto. Je krijgt als vrijwilliger een kleine vergoeding van € 0,30
per kilometer plus eventuele parkeerkosten. Je auto moet APK gekeurd zijn en minimaal een WA-verzekering met inzittenden dekking hebben. Vrijwilligers moeten jonger zijn dan 75 jaar en er
kan om een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd worden. Je hoeft
geen ANWB-lid te zijn. ANWB AutoMaatje Waadhoeke start na de
zomervakantie van 2018. Naast chauffeurs zoeken we in gemeente
Waadhoeke ook “matchmakers”. Dat zijn vrijwilligers die in hun
directe omgeving de koppeling tussen cliënt en chauffeur tot stand
brengen. Zij kennen zowel de deelnemers als de chauffeurs en onderhouden het dagelijks contact. Ze gebruiken hiervoor de ANWB
AutoMaatje-software op hun eigen computer. Voor vrijwilligers
zelf ook een mooie kans om het netwerk in de directe omgeving
te vergroten! Meer info of aanmelden (bij voorkeur via de website)
bij de Vrijwilligerscentrale van De Skule Welzijn, Godsacker 35 te
Franeker, info@deskule.nl (0517-397800) Andere vacatures bekijken? www.deskule.nl . De Vrijwilligerscentrale is ook bereikbaar
in Harlingen in MFC Het Vierkant op ma.mi. (13.00 – 16.00 uur) en
do.mo. van 9.00 -12.00 uur, via 0517-239599 of via vwcharlingen@
deskule.nl. En in Berlikum op ma.mo en wo.mo van 9.00 – 12.00
uur op: 0518-462363, of via vwcwaadhoeke.nl ●

It giet oan! Wy wolle fierder mar
dat kinne wy net sûnder jo!
De prachtige speeltuin is in 2016 geopend en het doet ons als
bestuur goed om te zien dat er heel veel kinderen gebruik van
maken. Het geld dat geïnvesteerd is in de inrichting van het
terrein, de vele speeltoestellen, de veiligheid en het meubilair
werpt zijn vruchten af.
Om de continuïteit van de speeltuin ook in de toekomst te kunnen waarborgen vragen wij u om donateur te worden. Elk jaar wegen wij af wat er aangepakt moet worden en wat we extra kunnen
doen. Als er meer geld is en/of vrijwilligers zijn, kunnen we meer
doen! Dit jaar willen graag investeren in:
1. Een onderhoudsplan voor het groen (onderhoudsvriendelijker)
2. Het renoveren van de zandbak
3.	Het optimaliseren van de inrichting van het terrein zodat het
nog leuker en speelser wordt voor de kinderen
4. Nieuwe toestellen
Voor de aankomende jaren hebben wij meer grootse plannen en
elke bijdrage helpt bij het realiseren hiervan. Stypje ús troch donateur te wurden. Dit kin al fanôf € 10 per jier! Stuur een mail naar
hunegreide@gmail.com en wij sturen verdere informatie toe. ●
Namens het bestuur van De Hûnegreide Henny van der Graaf, Voorzitter

Nieuws van het MFC Midzomermarkt
Zaterdag 7 juli stond een aantal vrijwilligers van de activiteiten en communicatie werkgroep met
een klein standje op de Midzomermarkt.
Het weer was prachtig! Kinderen
konden voor 50 cent blikgooien
en ringwerpen voor mooie prijzen. Het was een spannende
strijd waarbij de deelnemers in
het begin gelijk opgingen. Uiteindelijk wist Milan uit Franeker
een monsterlijke score neer te
zetten en nam de kaarten van
Attractiepark de Sprookjeshof
in Zuidlaren mee naar huis. De

overige prijzen, gesponsord door
Speelparadijs Sanjesfertier in
Veenwouden en Intertoys in Franeker werden door Tess, Remco,
Julian, Lisa, Lieke, Amber en
Tom mee naar huis genomen.
Verder kon mem nog een gokje
wagen door lootjes te kopen.
We mochten 5x een waardebon
van de nieuwe Poiesz verloten, 3
taarten van Bakkerij Wijnsma en

een kappersbon van Alie’s Haarboetiek.
Alle winnaars hebben inmiddels
hun prijs in ontvangst mogen
nemen. Namens het MFC willen
we alle bezoekers, deelnemers,
sponsoren en de organisatie van
de Midzomermarkt bedanken
voor een gezellige en geslaagde
middag. ●

Brand op De Fûgelsang?
Berltsum, Woensdag 10 juli - Plotseling klinkt daar het geluid van de ‘slow woop’, het
brandsignaal. De leerlingen van CBS De Fûgelsang, OBS Lyts Libben en de peuterspeelzaal It
Hûnenest lopen in rijen snel, maar rustig naar buiten om het “brandende” pand te verlaten.
De “brand” is in de keuken beneden. Een enorme rookontwikkeling. Het heeft geen zin meer
om te blussen. Daar komt de
brandweerauto met gillende sirenes om de hoek van de straat
aanzetten. Eigenlijk best wel
spannend… Gelukkig was het
allemaal een oefening en was de
hele brand in scène gezet. Enkele
maanden geleden, bij het uitdelen van de nieuwe poster over
brandveiligheid heeft Tjeerd de
Vries, tevens medewerker risicobeheersing en coördinator
brandveilig leven, met directeur
Jeanette Slagter een afspraak
gemaakt voor een ontruimings-

oefening van het hele pand op
de ds. E.v. Heslingastrjitte 1 te
Berltsum. Daarop volgend hebben alle BHV-ers van beide scholen en Stichting Kinderopvang
Friesland het hele plan doorgenomen en hun expertise op het
gebied van ontruiming weer aangescherpt.
Volgens afspraak is er een
"brandplaats" in school gemaakt
en is, net als bij een echte brand,
de brandweerwagen met sirene
gekomen om assistentie te verlenen. Chauffeur op de wagen was
Reindert Miedema, brandweerman van Leeuwarden en tevens
vader van leerlingen op school

die op zijn vrije dag mee hielp
aan dit preventie stukje. In het
gebouw was, naast brandweerman Tjeerd, ook brandweervrouw Elke, van de vrijwillige
brandweer van Menaam, aanwezig om eventueel assistentie te
verlenen. Gelukkig raakte niemand gewond of bedwelmd door
de rook. Na afloop mochten de
kinderen van de onderbouw de
brandweerauto van binnen bekijken en kregen ze een leuke
kleurplaat. De BHV-ers en de
brandweermannen ( vrouw) hebben de ontruimingsoefening geëvalueerd en waren uiteindelijk
allemaal tevreden. ●

Berltsum kultuer
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In lette resinsje oer: ”De klokken fan
Berltsum” - Opera yn’e Buorren
Troch myn bêste freondinne, Gads van der Meer, waard ik útnoege om in pear dagen by har te
kommen yn Berltsum. Myn widze stie yn it bakkershûs, Buorren nr.194. Ik bin no 83 jier en bin 60
jier ferlyn ferhúze nei Amsterdam,10 jier dêrnei nei Purmerend.

Sels song ik 47 jier: 5 jier by 2
koaren werûnder it Amsterdams
Gem. Koor; dernei yn it Purmerends Gem. Koor. Doe it wurd
“Opera yn ‘e Buorren” foel, wie
ik tige benijd hoe dat wurde soe.
,,Opera” troch hiel Berltsum? Dat
wurdt in moeilik organisearjen.
Mar minsken it wie prachtich!!!
Ik ha ticht by de ”Toer” wenne,
hâld fan sang en muzyk. In grut
kompliment oan de frijwilligers,
koaren, korps, solo sjongers en
Albert Bonnema.
Wy binne, Gads en ik, mei rollator en stok begongen yn “Hof
fan Holland”[bekende namme]
De minsken krigen allegear ferskillende lintsjes oan de pols sa
gongen wy troch de Buorren nei
de “Piip”. Wy âlderen waarden

troch de gastfrou fan ús groep
tige betocht. Wy krigen plak op
bankjes foaroan. Dêr waard sang
en teater út de tiid fan Napoleon,
wêryn elts in efternamme krige,
spile. Ek song de mezzosopraan
it moaie liet “When I am laid
in earth” út de opera Dido and
Aeneas, prachtich!
By it hûs wer eartiids de Runia’s
wennen, spielen hja de razzia
fan de Dútsers nei, de februaristaking. Dêrnei it treurich sjongen, mar yndrukwekkend.
Doe gongen wy nei de Koepeltsjerke, wy mei ús wite lintsjes
as lêtste nei binnen mar kamen
foaroan te sitten. Geweldich!
De mezzosopraan hast njonken
ús mei de harp, de bas en mezzo

songen tegearre in duet. Bonnema song: ”Panis angelicus”
en sa fierder. Mar as lêste it slot.
Der begûnen de twa klokken te
lieden, it korps te spieljen, it
koar te sjongen en de solisten.
Emosjoneel en oandwaanlik.
in man, ik leau dat hy Theunis
hjit, brocht ús wer feilich mei
syn auto nei de Kwekerijleane.
De oare deis ofskie nommen fan
myn leave gastfrou Gads, wer
werom mei “Valies” nei Purmerend. Eltsenien betanke foar dy
moaie jûn. Ik ha wakker opskept
oan kunde, dat se yn Fryslân hiel
goed gearwurkje kinne en ek stil
wêze kine as it moai is. Minsken
bedankt! ●
Mefr. Lena Palma (Purmerend)

Kick-off SamenLoop voor Hoop Franeker
Zaterdag 15 september wacht Franeker en omstreken de grote aanjager voor de SamenLoop voor
Hoop Franeker 2019; in SamenLoop-taal de kick-off.
rond de 40 SamenLopen op de
kalender.
De opbrengst
De opbrengst is bestemd voor
onderzoek naar kanker. Het
liefst met mooi wat nullen voor
de komma. Daarom doen we er
alles aan de kosten van het evenement zo laag mogelijk te houden. Vrijwilligers en sponsors
zijn daarvoor broodnodig.
Iedereen die deze aftrap mee wil
beleven, is om 19.30 uur welkom in De Opslach/RSG Simon
Vestdijk, IJsbaan 4-6, Franeker.
Inspiratie
Natuurlijk blikken we kort terug op onze eerste SamenLoop
in 2015, maar we kijken vooral
vooruit naar de editie van 5 en
6 juli 2019. Wat staat er te gebeuren, hoe draag je je steentje
bij? Als loper, als vrijwilliger, als
sponsor et cetera? Bij de kick-off
doe je inspiratie op, word je verfrissend aangestoken door het
SamenLoopvirus.
Persoonlijke ervaring
Kanker heeft een grote impact

op wie het treft. Zo iemand is
Mirjam Holwerda. In 2015 leek
de kanker in haar lichaam ongeneeslijk en zweefde ze op het
randje van de dood. Maar ze is
er nog en actief in de organisatie. Tijdens de kick-off vertelt ze
haar bijzondere verhaal.
Wat is SamenLoop voor Hoop
Voor wie het nog niet weet: De
SamenLoop voor Hoop is een
24-uurs wandelestafette op een
afgebakend terrein. In Franeker
zijn ook hardlopers welkom. Het
initiatief komt van KWF Kankerbestrijding, de invulling is aan
plaatselijke commissies. Om je
een beetje een idee te geven, in
Nederland staan er voor 2018

De ziel
Maar de SamenLoop is veel meer
dan inzamelen van geld. Het zijn
24 bewogen uren, waarin we stilstaan bij kanker, met een traan
bij geliefden die we verloren,
met een lach wanneer er hoop
of genezing is en met alle emoties daar tussenin. Bij onze eerste editie in 2015 hebben we die
ervaringen samen mogen delen.
De saamhorigheid was in één
woord hartverwarmend. Dat
smaakt naar meer, dat smaakt
eerst naar de kick-off voor Franeker én vooral ook de omstreken.
Proef ‘t! Meer informatie: samenloopvoorhoop.nl/franeker ●

Inloop / Koffiemorgen
Heechhout
Als Welzijnsdienst De Skûle zien wij kansen / uitdagingen om
het dorpshuis en in een later stadium het MFC een centrale
plaats binnen Berltsum te geven.
Een Dorpshuis als Inloophuis waar een ieder terecht kan voor
een stukje ontmoeting of voor een hulpvraag en waar activiteiten worden aangeboden. Maar ook een plaats waar men zelf aan
de slag kan, zelf mogelijkheden moet creëren. Het moet een plek
zijn voor de bewoners van Berltsum, die door de bewoners van
Berltsum zelf gerealiseerd / gecreëerd wordt. Daarvoor zijn we nu
een paar keer bij elkaar gekomen om van u allen te horen wat en
hoe dit zou kunnen bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp en
tevens de behoefte peilen onder de inwoners van Berltsum. Deze
bijeenkomsten hebben er voor gezorgd dat wij in het najaar verder
gaan met 1 x in de maand een Inloop / Koffiemorgen te organiseren in het Heechhout. De eerst volgende keer zal zijn op.
Data:
Woensdag 26 September 2018
Tijd:
10.00 – 12.00 uur
Locatie:
Dorpshuis It Heechhout
Entree:
Gratis
Vervolgens gaan we verder op 31 oktober en 28 november 2018.
Mocht u vragen of ideeën voor de inloop / koffiemorgen hebben
dan kunt u contact opnemen met Sieta Kuipers, Sociaal Cultureel
Werker van de Skûle.
Namens De Skule Welzijn
Marjan van der Heide en Sieta Kuipers
Tel: 0518-460805 of via e.mail
s.kuipers@deskule.nl of m.vanderheide@deskule.nl ●

Samar in Momint...

“Oud-Berltsumer Marten Feenstra met een bijzonders actie tijdens de
hoofdklasse partij in Berltsum” (Foto: Henk Bootsma)

Dealer van:

ystemen
Specialist in:
opleggers• Autolaadkranen
• Bulkkippers
gens • Containerafzetsystemen
• Laadbakken & opleggers
l
• RAF aanhangwagens

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

Dealer van:
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Tichelersdyk 28b Berlikum

• Import & Export

• Wintermaterieel

■ MATRASSEN, LATTENBODEMS, DEKBEDDEN, KUS-

Rondaan Carrosserie & Wagenbouw BV

Bitgumerdyk 69, 9041 CB Berltsum (Frl.)
Wagenbouw
BV
 0518-462070  0518-461723
info@rondaan.nl
B Berltsum:(Frl.)
8-461723

Sinds 1915

www.rondaan.nl

Sinds 1915

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

SENS, BEDLINNEN
Rondaan Transportservice BV
■ DAMESENSneek
HERENKLEDING
Schoenmakersstraat
12, 8601 WC
 0515-439298 ■ WERKSCHOENEN,
0515-434830
KLOMPEN, DAMESSCHOENEN
: sneek@rondaan.nl
■ GEREEDSCHAPPEN

www.rondaan.nl

■ AUTO ONDERHOUDSPRODUCTEN,

AUTO/AAN-

HANGWAGEN ONDERDELEN
■ SPEELGOED
■ HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN
■ BREI- EN HAAKGAREN, HANDWERK ARTIKELEN

> Glasbewassing
(bedrijf en particulier)

> Schoonmaak
> Zonnepaneel reiniging
> Specialistische reiniging
> Hogedruk reiniging
> NEN keuringen
Berlikum | 06 57 70 36 90 | vandergraafmultiservice.nl

■ LEVENSMIDDELEN
■ VERF EN SCHILDER ARTIKELEN
■ HOME DECORATIE
■ HONDENVOER
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En grat eur!
d
voor de

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

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

www.robs-tuincentrum.nl

Colofon
Op'e Roaster

Veilingverse aanbiedingen
en voordelig geprijsd
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Redactieleden:
Henny van der Graaf
Jan Joostema
Henk Muller
Karina de Vries
Harmke Siegersma
Joke Wassenaar
Maaike Moerland
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

Adverteren
Aanlevering: Advertenties kunt u digitaal aanleveren per
email. Graag als JPG-, EPS-, TIFF- of PDF-bestand.
Kopij
- 	Kopij (max. 350 woorden) kan worden aangeleverd in een Microsoft Word file en gemaild naar:
roaster.berlikum@gmail.com
- 	Foto’s die geplaatst moeten worden als apart bestand aanleveren.
	Let op: Foto’s of illustraties gedownload van internet zijn
soms ongeschikt voor plaatsing in de krant. Zorg ervoor
dat de afbeeldingen in het uiteindelijke formaat een resolutie 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 12 september
2018 aangeleverd te worden per email: roasteradvertenties@gmail.com.
• Kopij dient uiterlijk woensdag 12 september 2018 op de
redactie aanwezig te zijn via roaster.berlikum@gmail.com
Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster:
zaterdag 22 september 2018

