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Lieuwe Nagel helpt mensen aan
een onwrikbaar zelfvertrouwen
Vanuit een diep dal is Lieuwe tot inzichten gekomen die hij graag wil delen om mensen te helpen
om uit een vervelende situatie te komen. Het werk geeft zoveel voldoening en energie dat het zonder belangen is en daarom op vrijwillige basis.
Toen Lieuwe 18 jaar was werd hij
getroffen door botkanker in zijn
kaak. Er volgden vele operaties
en chemokuren. Drie jaar had
hij nodig om te herstellen. Wat
enorm hielp bij het hele proces
was een sterk zelfvertrouwen.

nancieel vlak. Het kan heel divers
zijn. Iedereen komt er sterker en
positiever uit.
Doelgroep
Iedereen is welkom. Er is geen
leeftijdsgrens. ‘Juist niet, leeftijd
is maar een getal. Kinderen zijn
er het meest mee geholpen omdat zij door bewustwording op
jonge leeftijd er voor de rest van
hun leven iets aan zullen hebben.
Zij hebben de minste rationele
overtuigingen (vaak van anderen)
en zitten dichter bij hun onderbewuste.’ Ook volwassenen en
ouderen wil Lieuwe helpen. ‘Er

MIJN AUSTRALIË AVONTUUR

BORN to Travel
Hoi allemaal!
Laat ik beginnen waar ik vorige
keer was geëindigd; Byron Bay.
Helaas waren alle activiteiten
die ik had geboekt geannuleerd
door het slechte weer. Ook waren
de supermarkten en apotheken
leeg omdat de wegen waren overstroomd. Het voelde net alsof ik
in een rampgebied was beland,
en ik wou daarom ook zo snel
mogelijk weer terug naar Sydney.
Helaas reden er door het slechte

l
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Hûnelju
In rubryk oer de hûnen út Berltsum. Yn en om Berltsum komme jo
altiten in soad baaskes mei harren hûn(en) tsjin. Der binne ferskillende moaie kuierpaden. Sa as de skelpepaadsjes by de iisbaan, richting Menaam, richting Rie, de Jetskereed, it Hemmemapark en yn en
rûnom Wier. Yn dizze rubryk komme baaskes mei harren hûn(en) oan
it wurd. Elkenien mei harren eigen ferhaal.
Hoi hoi mijn naam is Nine. Ik ben
een Stabij/Wetterhûn pup van 10
maanden jong. Ik ben geboren op de
boerderij. Ik kom regelmatig terug
om met mijn zusje, moeder en oom
te spelen. Als ik dan aan het spelen
ben is mijn baasje bij de paarden.
Toen ik net was geboren kwam mijn
baasje mij bijna iedere dag bezoeken
(en mijn zusjes natuurlijk ook) om
even te knuffelen. Sinds kort volgen
mijn baasje en ik weer een cursus.
Bij deze cursus moet ik een parcours lopen en goed opletten
op mijn baas. Ik vind deze cursus super leuk en hoop hier
nog veel beter in te worden. Thuis woon ik niet alleen. Ik
heb een super leuk huisgenootje genaamd Bente. Bente is
een Chihuahua en samen kunnen wij super leuk spelen. Ik
ben nu een puber zegt mijn baasje, ik doe af en toe gewoon
waar ik zin in heb en hoor dan niet altijd wat mijn baasje
zegt. Gelukkig kan ze hier wel om lachen. Dit ben ik, uitgelegd in een klein verhaaltje. Veel liefs van Nine ●

Studie/werk
Voordat Lieuwe ziek werd studeerde hij Akkerbouw. Hij had
nog geen idee wat hij wilde gaan
worden. Na de heftige ziekteperiode is Lieuwe een inkoopkantoor
in Sint Annaparochie begonnen
namelijk L.N. Handelshuis voor
de inkoop van goud. Dit liep heel
goed en heeft hij vier jaar gedaan
maar gelukkig werd hij er niet
van. ‘Er waren dagen bij dat er
geen één klant kwam.’ Lieuwe
kwam in een zware burn-out terecht en kreeg paniekaanvallen.
Levenscoaching
Door verdieping in het leven, elke
dag heel veel uren en dat twee
jaar lang, vergaarde Lieuwe kennis en inzichten die hem hielpen
aan bewustwording en persoonlijke groei. Het leven en de kijk
op het leven werd nooit meer hetzelfde. Nu heeft hij er zijn missie
van gemaakt anderen hier mee
te helpen. Bewustwording van
de wet van aantrekkingskracht
en het bestaan van autosuggestie komt aan bod. Het wordt op
ieders persoonlijke situatie toegespitst. Zo helpt hij bijvoorbeeld
mensen met gezondheidsproblemen (zowel fysiek als mentaal),
problemen in de liefde of op fi-
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weer geen bussen meer, dus maar
vliegen. Na een paar uur stressen was het eindelijk gelukt een
vliegticket te boeken en de volgende dag liep ik alweer rond in
Sydney.
Na 3 dagen in een hostel in Sydney kon ik eindelijk verhuizen
naar een appartement dat ik nu
deel met Sarah, Ayon en hond
Murphey. Het appartement staat
voor een park/bos. Hierdoor hebben we vaak grote spinnen, maar
ook prachtige vogels in de tuin.

zijn momenteel zoveel mensen
die het ontzettend zwaar hebben, waarbij je aan de buitenkant
niet half ziet hoe slecht dat gaat.’
Momenteel helpt Lieuwe zo’n 15
mensen door ze thuis op te zoeken en te praten en visualiseren.
Een oproep op Facebook bracht
Lieuwe bij de mensen, maar ook
op straat ontstaan er mooie ontmoetingen.
Nieuwsgierig geworden of kun je
zelf hulp gebruiken? Kijk dan op
de site van Lieuwe; https://lieuwenagel.nl of stuur een berichtje via
Facebook ●

Ik vind het een top plek! Om de
verhuizing te vieren ben ik datzelfde weekend op stap geweest
met 5 andere Nederlanders. We
zijn met de boot om de Opera van
Sydney gevaren, naar het strand
geweest, een vuurwerkshow bijgewoond en uiteindelijk in de
kroeg beland. Super gezellig!
Inmiddels ben ik ook begonnen
met mijn stage! Het werk is erg
leuk en ik heb leuke collega’s. Op
2 april mocht ik mee met één van
Chimu's Southern Light flights.
Deze vlucht duurde 12 uren. In
die 12 uren vlieg je richting Antarctica. We vlogen door het zuiderlicht. Dit was een hele bijzondere ervaring. De spookachtige
grijs/groene lichtvormen die om

je heen vliegen geven je het idee
alsof je door de ruimte vliegt.
Ook ben ik inmiddels op surfkamp geweest in Kiama. WAUW,
wat is dat gaaf zeg! Toevallig waren we met 70 (bijna allemaal Europese) studenten, super gezellig.
Ik had niet al te hoge verwachtingen van mezelf, maar het is me
gelukt! Ik kan inmiddels staan en
een beetje surfen. De komende
maanden ga ik zeker m'n best
doen om beter te worden!

Wat meer? Nou, ik ben o.a. aangevallen door een Australische
Ekster, ik ben in een cabrio over
de beroemde Harbour Bridge
gereden en heb ik een datum
geprikt om naar Nieuw Zeeland
te gaan (1 september). Eigenlijk
is het gewoon te veel om op te
noemen! De spinnen blijven eng,
maar verder voel ik mij hier al
helemaal thuis! ●
Cheers, Maritha
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EVEN VOORSTELLEN
In de rubriek ‘Even voorstellen’ wil Op ‘e Roaster nieuwe bewoners
van Berltsum en Wier de kans geven zichzelf voor te stellen en aanmoedigen kennis te maken met dorpsgenoten.
Hoi! Wij zijn Mathys Brouwer (28) en Christine
Priestnall (26). Sinds februari zijn wij de blije bewoners aan de Kwekerijleane.
Mathys heeft zijn eigen
zaak (Braxare) en is vertaler Nederlands, Engels en
Frysk en ik (Christine) ben
masterstudent strafrecht
aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Mathys komt
oorspronkelijk uit Burgum
en ik uit de Zaanstreek.
Jaren geleden ben ik naar
Friesland verhuisd voor
mijn studie met als bedoeling hier lekker te blijven.
Hiervoor woonden wij in Joure, maar ons appartement werd
echt te klein. Tijdens onze zoektocht naar het ideale huis
waar wij nog héél lang willen wonen, kwamen wij al vrij
snel uit aan deze kant van Friesland. Wij genieten hier van
de rust, de gezelligheid en het dorpse leven. Een praatje maken met al onze (ongeveer) buren, we vinden het super leuk!
We wandelen heel graag met onze hond Frosty en het liefst
wat langere stukken. Vanaf ons huis zijn we zo in het Hemmemapark, daar zijn we dan ook bijna dagelijks te vinden.
Met z’n allen samen leven en dingen ondernemen vinden we
erg belangrijk, of dat nu is in verenigingsverband of meer
vanuit onszelf. Ik tuinier bijvoorbeeld graag en zodoende
help ik geregeld anderen die dat niet meer zelf kunnen. Ook
weet men mij geregeld te vinden voor laagdrempelig juridisch advies. Als vertaler zet Mathys zich ook graag in voor
het bevorderen van het niveau van het Frysk. Wij kijken er
erg maar uit onze dorpsgenoten te leren kennen! ●

Bern mei in ferhaal: Jelco Sierk Brouwer
In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Jeclo Sierk Brouwer. In het onderstaande verhaal
vertelt Jelco iets over zichzelf. Wij horen iets over zijn hobby’s, school en hoe hij het vindt om in
Berltsum te wonen. Veel leesplezier met zijn verhaal.
Wie ben je en waar woon je?
Ik ben Jelco Sierk Brouwer en ik
woon samen met mijn broer Hiddo, broertje Tuno en mijn ouders
op It Achtepaed in Berltsum.
Wat zijn je hobby’s?
Ik hou van voetballen, trampoline springen en met mijn broer
gamen.
Wat is het leukste wat je hebt
meegemaakt?
Dat ik met mijn vader, Hiddo,
Tuno en Lianda, onze oppas, naar
Slagharen ben geweest.
Wat vind je van school?
Wel leuk, maar ik speel liever
buiten met mijn vrienden.
Wat wil je later worden?
Ik wil later mijn eigen trampolinepark samen met mijn broer.
Wat is het spannendste wat je
hebt meegemaakt?
In de grote achtbaan met Lianda.
Wat vind je mooi aan Berltsum?
De grote speeltuin en het voetbalveld. Hier kan ik lekker spelen en voetballen met anderen ●

FOAR MOAI TÚNWURK
> Glasbewassing
(bedrijf en particulier)

De Opslach 2
9041 GA Berltsum

germsgrien
germsgrien.nl

06-2693 4267

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

COLUMN

Bouwcontracten It Stedhûs ondertekend

Dat wordt een uitdaging

Op 11 maart 2022 zijn de bouwcontracten ondertekend voor MFC It Stedhûs in Berltsum.

Ze komt naar de praktijk en zegt dat ze meer rust in
haar leven wil. Ze is altijd bezig, altijd druk, nieuwe
dingen ontdekken totdat alles even teveel wordt en
haar lichaam aangeeft dat het genoeg is en ze gedwongen wordt rust te nemen. Dit patroon herhaalt
zich eigenlijk al zolang ze zich kan herinneren. Alsof
ze steeds weer in dezelfde valkuil trapt. Nu heeft ze
besloten zich te laten coachen om het patroon te
doorbreken.

Eerder haalden vrijwilligers en
het dorp al meer dan € 2,5 miljoen op door subsidies, fondsen,
leningen en giften. Na een voorbereidingstijd van meer dan tien
jaar was dit een belangrijk moment. De grote opkomst bij dit
historische moment geeft aan
dat hele dorp achter het MFC
staat.
Lokale en regionale bedrijven
Zijlstra Bouw en Bouwbedrijf
Groendijk, beide uit Berltsum,
gaan de bouw/verbouw uitvoeren. Ze worden hierin bijgestaan door mbo-studenten en
de nodige vrijwilligers. Lodema
Elektrotechniek uit Leeuwarden
verzorgt de elektrische installatie. Koninklijke Damstra Installatietechniek B.V. uit Driezum
de warmte-installatie. Voor het
interieurontwerp en begeleiding
is een beroep gedaan op Aron de
Jong, voorheen student bij NHL
Stenden.

Inloopspreekuur
Ieder woensdagochtend is er
voor iedereen die geïnteresseerd
is een “inloopspreekuur”. Engele Bouwma is al vele jaren zeer
nauw betrokken bij de bouw en
ontwerp van It Stedhûs. Hij kan
jullie alles vertellen over wat er
gaat en moet gebeuren.
Oproep voor vrijwilligers
We hebben bij de renovatiewerkzaamheden vrijwilligers nodig;
denk aan opruimen, verven, timmerwerkzaamheden, hand en
span diensten. Ben je handig?
Heb je wat tijd? Of ben je gewoon

enthousiast en wil jij een steentje bijdragen aan dit prachtige
maatschappelijke doel? Stap dan
binnen! Je mag ook mailen naar:
info@itstedhus.frl
De komende weken en maanden
informeren we ieder verder via
o.a. huis aan huis folders, facebookpagina en de website:
www.Itstedhus.frl
Alvast bedankt ●
Namens het bestuur: Erik Jansen,
Johan van der Graaf, Wytze Groen,
Durk Osinga, Anne van Vaals, Mathijs
Kalma, Marije van Dijk en Sebastiaan
Doldersum.

Foar Berltsum, troch Berltsum
Er is voldoende financiële dekking om te beginnen met de
bouw/verbouw. Toch is er nog
steeds hulp nodig vanuit het
dorp. Door de huidige prijsstijgingen is langer wachten geen
optie. Er zijn veel vrijwilligers
nodig die de handen uit de mouwen willen steken.

Samen leren op o.b.s. Lyts Libben
Juf Alida is de juf van groep 1/2 op o.b.s. Lyts Libben. Zij volgde de afgelopen 2 jaar, naast haar
werk als leerkracht, de post HBO-opleiding Specialist Jonge Kind bij Wizz -scholing.
Alida heeft een passie voor jonge
kinderen en vindt het belangrijk
om zich verder te ontwikkelen.
Deze opleiding heeft haar veel
gebracht. “Ik werk met kleuters,
dat vraagt om een andere manier
van lesgeven. Kleuters leren door
te spelen en samen spelen is dan
ook het uitgangspunt. Op die
manier bereid ik mijn leerlingen
optimaal voor op het vervolg van
hun schoolcarrière.”
Weten hoe te spelen
Bij de uitvoering van de opdrachten hoorde studie en onderzoek,
waarbij de praktijk enorm hielp.
Alida: “Ik deed onderzoek naar
speelhoeken en hoe je die kunt
thematiseren. Mijn uitdaging
is om altijd uitdagende hoeken
voor kinderen in te richten. In
deze hoeken kunnen kinderen
naar hartelust spelen, ontdekken, leren en samenwerken. Ik
merk dat de kinderen erg enthousiast zijn over deze hoeken
en ze voelen zich er erg betrokken. Hiermee creëer ik een rijke
leeromgeving waarin ik ook rijke
taal gebruik, wat goed is voor de
woordenschat.”
Nieuwe inzichten
Haar onderzoek heeft haar nieu-

we inzichten opgeleverd. Alida
vertelt enthousiast: “Een uitdagende hoek werkt goed als het is
ingericht naar één thema. Daarbij is het materiaal dat je aanbiedt belangrijk en met name
de hoeveelheid. Ik ben mij er nu
heel erg van bewust dat ik niet te
veel materiaal moet aanbieden.
Je loopt dan het risico dat kinderen door de bomen het bos niet
meer zien. Ook is het belangrijk
dat ik materiaal aanbiedt waarmee kinderen alle kanten op
kunnen en waarbij hun fantasie
rijkelijk aan bod komt.“
Specialiseren
De keuze om zichzelf te blijven
ontwikkelen is goed geweest,
vindt Alida. “Kinderen leren iedere dag en dat doe ik ook! Doorstuderen vind ik heel belangrijk om
steeds nieuwe dingen te blijven
ontdekken. Ik wil me nog verder
ontwikkelen in het zelf spelen
met kinderen en me verder specialiseren in de uitdagende hoeken”, aldus een vastberaden Alida. “Ook vind ik het interessant
om de kijken hoe je de overgang
van groep 2 naar groep 3 soepeler kunt laten verlopen. Alle
kennis neem ik direct mee mijn
school in en deel ik met mijn col-

We gaan aan de slag en ik ben erg benieuwd naar het
verhaal van deze actieve vrouw. Waaraan vindt ze dat
haar leven moet voldoen om gelukkig te zijn? We doen
een oefening. De kaarten met waarden komen op tafel.
Ze maakt drie rijtjes: 1. Totaal onbelangrijk, 2. Een beetje
belangrijk en 3. Heel belangrijk. Bezit en netheid vindt
ze totaal onbelangrijke waarden. Goedkeuring vindt ze
een beetje belangrijk. Van de uiteindelijk vijf overgebleven heel belangrijke waarden is ‘uitdaging’ voor haar de
allerbelangrijkste.
Er vallen meteen puzzelstukjes op hun plek. Onbewust
(en natuurlijk ook een deel bewust) is ze altijd op zoek
naar uitdaging in haar leven. Ze herkent het patroon: zodra saaiheid op de loer ligt, gaat ze op zoek naar uitdaging.
Dan komt ze in actie, want saai worden, dat nooit!! “Mijn
ouders zijn best wel saaie mensen, zo wil ik niet zijn”.
Haar hele leven is ze hard aan het werk om weg te blijven
van saaiheid, ze wil immers niet op haar ouders lijken!
Hard werken is het, dat merkt ze op het moment dat haar
lichaam weer aangeeft dat het genoeg is geweest. “Hoe
zou het zijn als jij jezelf toestemming geeft iets meer op
je ouders te lijken?” Ze slikt en haalt diep adem: “Ik voel
weerstand, maar weet dat het beter zou zijn voor mijn
gezondheid”. “Misschien is het tijd om een klein stukje
saaiheid te omarmen, net genoeg om de balans in jouw
leven terug te brengen” zeg ik. Ze knikt, lacht en zegt
met een knipoog: “dat wordt een uitdaging”●

6e editie Mudrun Berltsum
op dinsdag 26 april

lega’s. Het voelt heel fijn dat ik
mijn steentje kan bijdragen aan
de kwaliteit van het onderwijs
voor onze kinderen.”

We mogen weer! Berltsum maakt zich na twee Mudrunvrije jaren op voor de 6e editie van Mudrun Berltsum. De
inschrijving is gesloten en bijna 400 mudrunners hebben
zich aangemeld.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Wordt uw kind in 2022 of 2023 4
jaar en bent u op zoek naar een
goede basisschool, dan nodigen
wij u van harte uit voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek. U kunt ons bereiken op
telefoonnummer 0518-461736.
U kunt ook een mail sturen naar
lytslibben@elanowg.nl t.a.v. Janneke Grijpma, directeur o.b.s.
Lyts Libben. Graag tot ziens! ●

Op 26 april, vanaf 17.00 uur, wordt in en rond Berltsum voor de
zesde keer een Mudrun georganiseerd. Aansluitend zullen de festiviteiten rondom Koningsnacht losbarsten.
In 2019 beleefde Mudrun Berltsum haar eerste lustrum-editie.
Maar liefst 500 deelnemers hadden zich ingeschreven en genoten
zichtbaar met volle teugen. De coronapandemie heeft er voor gezorgd dat we tot twee keer toe met pijn in ons hart moesten besluiten de Mudrun niet te organiseren. Maar nu mogen we dan weer!
De bouwploeg pakt ook dit jaar weer flink uit. Er zijn nieuwe obstakels bedacht en gebouwd. Ook is de route dit jaar weer helemaal vernieuwd en er is enthousiast gewerkt aan obstakels die de
run tot een uitdaging maken.
Wat 7 jaar geleden begon als een variant op de Koningsloop met
een maximaal aantal deelnemers van 200 (waarvan de organisatie
nooit had gedacht dat dit aantal gehaald zou worden), is inmiddels uitgegroeid tot een prachtig evenement. Berltsum is er weer
klaar voor! Organisatie & vrijwilligers hebben er zin in en hopen
natuurlijk op mooi weer zodat het voor de deelnemers, maar ook
voor het publiek, een mooie dag wordt.
Aansluitend aan de Mudrun Berltsum 2022 is er vanaf 20.00 uur
live muziek van partyband Sunshine in de tent op het kaatsveld en
kan er gezellig worden nagepraat onder het genot van een hapje
en een drankje.
Heb je geen zin om door de modder te banjeren maar wel zin &
tijd om als vrijwilliger te helpen? Meld je dan aan via vrijwilligers@mudrunberltsum.nl We kunnen altijd nog extra mensen gebruiken ●
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In actie voor Oekraïne
Deze kanjers van zussen (Milou & Jasmijn Faas) hebben € 276,00
opgehaald voor Oekraïne! Dit hebben ze gedaan door het verkopen
van paaseitjes. Ze hebben maar liefst 20 kg paaseitjes verkocht. De
paaseitjes werden mooi verpakt en vervolgens verkocht op bestelling en door langs de deuren te gaan. Wat een mooie prestatie! ●

Marco Vrij ambassadeur bij hardloopevenement
Team Eijzenga voor Spieren voor Spieren
Na het succes van de sponsorloop voor KiKa van vorige zomer wordt er dit jaar door Team Eijzenga
opnieuw een sponsorloop georganiseerd. Op zaterdag 9 juli is ‘Spieren voor Spieren’ het goede
doel waar geld voor wordt opgehaald.
Evenals tijdens de vorige editie
wordt er maar liefst 85 kilometer hardgelopen over het tijdsbestek van zeventien uren. Naast
deze dubbele marathon is het
afstandenpakket uitgebreid met
5, 10, 21 en 42 kilometer. Deze
afstanden kunnen worden gewandeld en hardgelopen. Ook is
er een wandeltocht voor mensen
met een beperking. Dit alles om
mensen te activeren voor het
goede doel.
Ambassadeur De twaalfjarige
Marco Vrij is ambassadeur van
het evenement. Marco zit in
groep 8 van CBS De Fûgelsang en
lijdt aan de ongeneselijke spierziekte Sepn-1. Hierdoor groeien
zijn spieren minder snel en heeft
hij de helft minder spierkracht
dan andere kinderen van zijn
leeftijd. Enkele organen zoals
zijn longen doen het voor de
helft en de ‘botdichtheid’ is ook
minder. Omdat fysiek contact
en een actie als hardlopen niet
mogelijk is, kan Marco zijn favoriete sport voetbal niet meer
beoefenen. Het allerliefste zou
Marco samen met zijn vrienden
vrijuit spelen en sporten, maar
dit wordt door zijn spierziekte
onmogelijk gemaakt. Ondanks
zijn spierziekte blijft Marco positief en actief, hij sport zelfs twee

De truck van Nochris
bij jou voor de deur!

keer in de week bij Team Eijzenga! Met trainer Hans Hoogsteen
doet hij meerdere oefeningen
om in beweging te blijven. Ook
met de gymnastieklessen doet
Marco mee waar hij kan.
Spieren voor spieren
In Nederland zijn er 20.000 kinderen met een zeldzame spierziekte. Spieren voor Spieren
heeft als missie om alle spierziekten bij kinderen te verslaan.
Met sportieve acties, evenementen én met de inzet van topsporten kind ambassadeurs wordt
zoveel mogelijk geld opgehaald.
Dit geld wordt besteed aan we-

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

OPHAALAFSPRAAK MAKEN?
BEL 06 - 55 70 08 19

tenschappelijk onderzoek, snelle
diagnose, de beste behandeling
en innovatieve zorg. Ook worden
er leuke activiteiten georganiseerd voor kinderen die evenals
Marco aan een zeldzame spierziekte lijden.
Op It Koartlân zullen er op 9
juli weer volop activiteiten zijn.
Houd de kanalen van Team Eijzenga in de gaten voor informatie rondom de sponsering en het
evenement. Zie jij het zitten om
de uitdaging aan te gaan om één
van de afstanden (hard) te lopen
voor het goede doel? Meld je dan
aan via info@teameijzenga.nl ●

Vaste
prijs in
Werken
voor uw
de cloud?
boekhouding?
Online boekhouden
tegen een vaste
lage
prijs.
Op
ons
kunt u rekenen

Berltsum • 0518-41 92 95

Bitgumerdyk 30b

info@born-graaf.nl

9041CE Berltsum

www.born-graaf.nl
T 0518-461800

www.siegersmagevelrenovatie.nl
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• Laadbakken & opleggers
• Wintermaterieel
• RAF aanhangwagens
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bij Nochris
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Van Harenstraat 82 - 84
St. Annaparochie
t: 06 - 557 00 819
info@nochris.nl

Onze activit
• Engineeri
• Reparatie
• Periodiek
Onze activiteiten:
• Engineering & constructie
• Spuiten &
• Reparatie & onderhoud
• Periodieke keuringen • 24/7 Hyd
• Spuiten & Conserveren
• 24/7 Hydrauliekservice • Import &

• Wintermaterieel

• Import & Export

Rondaan Carrosserie & Wagenbouw BV

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

Bitgumerdyk 69, 9041 CB Berltsum (Frl.)
woandsei
- sneon& Wagenbouw
Rondaan
Carrosserie
BV
 0518-462070  0518-461723
10 - 17.00 oere
:
info@rondaan.nl
Bitgumerdyk 69, 9041 CB Berltsum (Frl.)
 0518-462070  0518-461723
: info@rondaan.nl

Sinds 1915

www.rondaan.nl

Sinds 1915

www.rondaan.nl

Rondaan Transp
Schoenmakerss
 0515-439298
: sneek@ron
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MURKJE

Peter Boonstra, hoofdtrainer Sc Berlikum 2003-2007

Fakenijs?

Zijn ogen beginnen meteen weer te glinsteren als we het over het voetbal tijdens zijn periode als
hoofdtrainer van Sc Berlikum hebben. “Als Hendrik Fennema open draaide, zag je JD al starten.
Dan kwam die bal blind en iedereen op het veld wist wat er ging gebeuren”.

Voor wie mij in de vorige edities
nog niet had getroffen stel ik me
graag nog even voor.
Murkje is mijn naam. Sinds vorig
jaar woon ik heel erg naar mijn
zin ergens tussen Berltsum
en Wier. Ik heb het smoordruk
met het integreren tussen de
Berltsumer hûnen en de Wierster
Katten. Tijdens al dat “geïntegreer” maak je natuurlijk weleens iets mee of er komt je via via
iets ter ore wat ik dan toch graag even kwijt wil. En wat leuk dat
dat hier mag van de redactie van Op ‘e Roaster. Als rasechte Friezin
ben ik best flexibel en daarom vertel ik mijn verhaal in het ‘Hollânsk’. Ook voor de mede-integrerende hollandstaligen is het noflik
dat ze overal een beetje van op de hoogte kunnen blijven en mee
kunnen praten. Neemt u het mij echter niet kwalijk als u mij hier en
daar op een Frisisme betrapt...

De details zitten Peter Boonstra
nog altijd in het hoofd. De man
die 4 jaar lang trainer geweest is
van de hoofdmacht, van 2003 tot
2007. Een periode die terugkijkend de tot op heden succesvolste periode van de club geweest
is. De statistieken zeggen alles:
promotie van de 5 naar de top 3e
klasse en in het laatste seizoen
spelend om promotie naar de
tweede klasse. Balk was in een
tweeluik nipt de bovenliggende
partij. Absoluut geen schande,
daar die club zich daarna doorontwikkelde tot een stabiele eersteklasser.
Achteraf bekeken is deze periode
voor de vereniging ook een waterscheiding geweest. Waar men
daarvoor met name op de lagere
amateurniveaus acteerde, met zo
nu en dan een kleine uitschieter,
is de hoofdmacht na zijn periode
uitgegroeid tot een stabiele derdeklasser. Een niveau waar de
vereniging nu ook niet meer weg
te denken is.
Berlikum was zijn tweede hoofdtrainerschap, na een aantal jaren bij Drachten werkzaam te
zijn geweest. Berlikum stuurde
nadrukkelijk op het instellen
van het tweemanschap Peter
Boonstra voor de eerste selectie
en echte clubman, tevens zijn
zakenpartner en vriend, Jouke
Tuinstra voor de tweede selectie.

Beide eind twintigers op dat moment, waarbij er ook geluiden op
te vangen waren in de trant van:
“soene dy twa, wol genôch underfining hawwe om dit no al te
kinnen?” en “is dat net gefaarlijk,
om twa freonnen tagelyk oan te
stellen?” Op zich terechte vragen
die echter door de prestaties al
snel aan de horizon verdwenen.
Niet alleen werd er goed gevoetbald, ook de organisatie van de
vereniging werd mede door hen
onderhanden genomen. Zo werd
er een Technische Commissie
ingesteld om de ingezette lijn
in de toekomst te borgen en te
continueren. Tevens groeide het
aantal gediplomeerde trainers in
deze periode snel, om zodoende
van onderaf de vereniging beter
en sterker te maken.
Van altijd bij stadsclubs gespeeld
en getraind te hebben, nu naar
een dorpsclub. Een, achteraf
bekeken, warm bad: “bij elke
wedstrijd waren er evenveel
toeschouwers als bij de topwedstrijden van de grote stadsclubs”.
Peter was niet gewend dat er
elke wedstrijd honderden mensen aan de kant stonden om de
club aan te moedigen, met zelfs
busreizen naar uitwedstrijden,
een fansite voor het eerste elftal
en de legendarische spandoeken
langs de route voor de promotie-

wedstrijd tegen Tonego in Luttelgeest.
Peter kan zo een aantal wedstrijden opdreunen die hij zich nu
nog altijd helder voor de geest
kan halen, de momenten waar
de trainer, liefhebber wordt en
andersom. Zo was er de thuiswedstrijd tegen SSS’68 uit
Marsum, net na het matinee tijdens het dorpsfeest. Vele spelers
hadden zich de dagen voor de
wedstrijd niet onbetuigd gelaten
in de feesttent en het was eigenlijk ook een bittere teleurstelling
dat de Marsumers niet mee wilden werken aan het verplaatsen
van de wedstrijd. Het gevolg was
een kolkende mensenmassa die
zo vanuit de feesttent het elftal
aan kwam moedigen. Ondanks
de zware benen en ongetwijfeld
droge kelen wonnen de Berlikumers met 5-2, massaal gesteund
door het publiek.
Het was in zijn laatste seizoen
dat dé derby, de wedstrijd tegen Minnertsga, een wedstrijd
werd waar de supporters ruimt
van tevoren al naar uit konden
kijken. 800 tot soms zelfs 1000
toeschouwers waren bij die wedstrijden meer regel dan uitzondering. “Die momenten waar plezier en prestatie samen komen,
daar doe je het voor als trainer”.
Na Berlikum is Peter nog drie
jaar hoofdtrainer geweest bij zijn
“eigen” vereniging, MKV ’29. De
overname, samen met Jouke,
van Mutasport noopte hem om
te stoppen. Een groeiend bedrijf
runnen en ook nog een hoofdtrainerschap viel simpelweg niet
meer te combineren.
Tegenwoordig bezoekt hij met
name de wedstrijden van zijn
zoon Martijn, een talentvolle
keeper, die bij de JO-19 van
Leeuwarder Zwaluwen keept en
zelfs al mee gaat als reserve bij
het eerste elftal. Zelf voetbalt hij
nog in het 4e van MKV ’29. Een
elftal met oud 1e voetballers,
waar tussen de lijnen, de geest
nog altijd 25 is, maar de benen
op maandagochtend wel anders
vertellen. En dat tekent de mens
Peter Boonstra, de liefhebber en
de analytische trainer gaan bij
hem hand in hand, met als basis
de liefde voor het voetbal ●

€200,- Energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen
Inwoners van Waadhoeke met
een laag inkomen kunnen €
200,- ontvangen van de gemeente. Deze Energietoeslag
is een tegemoetkoming voor
de gestegen energieprijzen. De
Energietoeslag is vanaf nu aan
te vragen.
De Energietoeslag is bedoeld
voor inwoners van 18 jaar en ouder met een inkomen rond het
sociaal minimum. Hoe hoog het
inkomen precies mag zijn, hangt
af van de persoonlijke situatie
van de inwoner. Op www.sozawe-nw-fryslan.nl/energietoeslag

kan iedereen zien hoe hoog het
inkomen mag zijn en welke andere voorwaarden gelden voor de
Energietoeslag.
Inwoners met een bijstandsuitkering die voldoen aan de voorwaarden, krijgen de Energietoeslag automatisch uitbetaald. Alle
andere inwoners met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen bij De Dienst Noardwest
Fryslân.
Het aanvraagformulier staat op
www.sozawe-nw-fryslan.nl/energietoeslag of is op te vragen via
0517-380 200.

Kabinet stelt geld beschikbaar
Door de fors gestegen energieprijzen komen veel mensen met
een laag inkomen in financiële
problemen. Het kabinet stelt via
de gemeenten geld beschikbaar
om deze inwoners tegemoet te
komen. De Dienst Noardwest
Fryslân zorgt namens de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke voor de uitbetaling van de Energietoeslag.
Voor verdere financiële vragen of
hulp kunnen inwoners contact
opnemen met het Gebiedsteam
van Waadhoeke: 0517-380 357●

Het spijt me het te zeggen beste mensen, maar de laatste
tijd vertrouw ik het nieuws voor geen meter. Hoe dit nou
zo komt? Ik leg het even uit. Fansels lees ik iedere maand
trouw de berichten in Op ‘e Roaster, onze betrouwbare papieren dorpskrant. Tussentijds wil je echter ook wel een
beetje op de hoogte blijven. Gelukkig hebben we daarvoor
de Facebookpagina’s van Berlikum.com, Het Dorp Wier
en de prachtige nieuwe website van Berlikum.com. Ook
via Instagram kom je veel te weten, maar moet je wel alles geloven wat je daar leest? Zo las ik in Op ‘e Roaster
dat het Hemmemapark er door de inzet van vrijwilligers
kreas bij ligt. Je kunt er lekker rustig wandelen en genieten van de stinzenflora. Best genoeg lijkt mij. De volgende
dag scrolde ik een beetje door de berichten van De Speld
Berltsum (betrouwbaar nieuws uit de regio) op Instagram.
Tot mijn verbazing las ik dat het park wordt omgebouwd
tot windmolenpark! Is een zoemende radar in Wier dan
nog niet genoeg? Vervolgens meldt It Piipskoft in een ander bericht ook nog even dat het terrein achter het Hemmemapark deze zomer wordt omgetoverd tot evenementenlocatie. Optredens, meezingavonden en festivals in de
regio…..het gaat maar mal. Zoals u weet ben ik altijd wel
in voor een feestje. Het zou echter wel erg jammer zijn
als het park straks woest wordt vertrapt door al die passerende feestgangers. Het wil mij niet aan hoor. Zouden we
in de toekomst dan altijd naar Franeker moeten? Volgens
De Speld Berltsum waren de oprichters van MFC it Stèdhûs
even vergeten dat Berltsum eigenlijk een dorp is. Daarom
wordt het MFC toch maar in Franeker gebouwd. Allemaal
gezwets mag ik hopen want dat wordt nog een hele hijs op
de fiets. Gelukkig is het dorpsfeest van Oranje Nationaal
wél gewoon in de tent bij het sportcomplex, compleet mét
kinderopvang. Is dat nou niet mooi? Nou, we zullen het
nog beleven allemaal. Intussen probeer ik er maar op te
vertrouwen dat er wel echt een Mudrun komt want anders
is al dat getrain en gezwoeg voor niks geweest! ●
Murkje

SC Berlikum viert in 2022 op
grootse wijze 50-jarig jubileum
Drie feestelijke dagen op donderdag 26 en vrijdag 27 mei en zaterdag 2 juli. Op maandag 23 mei aanstaande is het exact vijftig
jaar geleden dat Sportclub (SC) Berlikum het levenslicht zag. Een
bijzondere mijlpaal voor de voetbalvereniging van Berltsum, waar
op een feestelijke en uitbundige wijze gedurende drie dagen bij
wordt stilgestaan. Een feest dat echter niet alleen voor de leden,
sponsoren, vrijwilligers, supporters en verdere betrokkenen bij
de vereniging wordt gehouden, maar voor álle inwoners van het
dorp! De feestelijke drie dagen, die plaatsvinden op donderdag
26 (Hemelvaartsdag), vrijdag 27 mei en zaterdag 2 juli, kennen
ieder een eigen thema. Zo wordt de donderdag een toernooidag
voor dames en heren zeventallen en is de vrijdag ingericht voor
de jeugd(leden). Met aan het einde van de middag een receptie
met aansluitend ’s avonds een feest. Beide vinden plaats bij hoofdsponsor Sans Souci. Het sluitstuk van de festiviteiten is vervolgens
iets meer dan één maand later, namelijk op zaterdag 2 juli met de
SC Berlikum Familiedag. De reden hiervoor is dat het competitievoetbal dit seizoen langer dan gebruikelijk doorloopt vanwege de
gedwongen ‘coronapauze’ eind 2021. Het exacte programma van
de jubileumfeesten wordt in april en mei bekend gemaakt via de
website (www.scberlikum.nl) en de social media kanalen van SC
Berlikum. Graag tot donderdag 26, vrijdag 27 mei en zaterdag 2
juli op Sportcomplex De Koekoek! Vijftig jaar SCB, vier het met
ons mee! ● Het bestuur en de jubileum commissie van SC Berlikum
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Maitiid op De Fûgelsang

Jeugdtoneel Elts syn Rol
maakt een film

Spring is in the air op basisschool De Fûgelsang! Er waait
een frisse lentebries door de
school. De school staat weer
open, ouders komen weer naar
binnen en er zijn weer volop
activiteiten.

Een nieuwe start. Na 2 jaar geen toneelstuk opgevoerd te kunnen hebben gaat het jeugdtoneel het dit jaar helemaal anders
doen. Geen voorstelling maar een echte film. Met de titel:
“Bern de Baas’’. Een echte familie film!

De plank met krukken bij de
zelfstandige werkplek van de bovenbouw heeft plaats gemaakt
voor een paar vrolijke treinbanken waar kinderen in groepjes of
zelfstandig aan opdrachten kunnen werken. Een hele verandering! Iedereen is er enthousiast
over.
Vanaf de voorjaarsvakantie tot
aan de Pasen is de school bezig
geweest met het thema Lente.
Dit project werd o.a. meertalig
aangeboden met diverse leuke
activiteiten. De decoratiecommissie had de gangen vrolijk
versierd en in alle groepen is
aandacht besteed aan het jonge
leven. Van kikkervisjes tot aan
lammetjes enz. Maar er werd ook
gezaaid en gepoot en overal in en
buiten de school staan bakken
met o.a. snijbonen, courgette,
tomaten, tuinkers, aardappelen,
tulpen en andere bloemen. Dat
wordt straks met de kookworkshop een lekker gezond maaltje
koken. Na de Paasviering was er
voor alle ouders in alle groepen
een inloop zodat de kinderen
samen met hun ouders het gemaakte werk konden bewonderen en de vrolijke lente sfeer op
school konden meemaken.

18 enthousiaste jeugdleden zijn druk bezig met repeteren en op
verschillende locaties worden de eerste scenes alvast opgenomen.
Het beloofd een hele leuke film te worden! De première van de
film “Bern de Baas” is op 20 mei in It Heechhout. Op 21 mei is de
film ook nog 2 keer te bewonderen.
Vanaf 22 april start de kaartverkoop voor “Bern de Baas’’ via www.
eltssynrol.nl
We zien jullie allemaal graag op 20 of 21 mei in it Heechhout! ●

Sluitingsdata voor de eerstvolgende editie van Op ‘e Roaster
• Advertenties dienen uiterlijk vrijdag 6 mei 2022 aangeleverd te
worden per email: advertentie@berlikum.com.
• Kopij dient uiterlijk vrijdag 6 mei 2022 op de
redactie aanwezig te zijn via krant@berlikum.com
Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster:
woensdag 18 mei 2022

Zijlstra Bouwt
v a n A t o t Z ...
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 kernwaarden 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

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

Op woensdag 30 maart heeft de
school meegedaan met de Grote
Rekendag en hier stond het spelend en bewegend leren centraal.
Ook het samen leren en ontdekken werd gewaardeerd.
De school heeft meegedaan met
de Kinderjury 2022 en dit stimuleerde het lezen. Tevens vonden
de kinderen het interessant om
net nieuw uitgegeven boeken te
beoordelen.
Op woensdagavond 6 april konden de ouders elkaar sinds lange
tijd weer ontmoeten tijdens een
ouderavond, georganiseerd door
de Medezeggenschapraad en
de Ouderraad met interessante
workshop zoals hoog-sensitieve
kinderen, de nieuwe sociaal
emotioneel methode Kwink en
de leesconsulente met een voorlichting over lezen. Na afloop,
onder het genot van een hapje

en een drankje, spraken veel ouders hun bewondering uit voor
deze fijne en interessante avond
en de mogelijkheid om elkaar
weer na lange tijd te ontmoeten
Met de Koningsspelen, op vrijdag
22 april, is een leuk programma
opgezet. De dag begint met de
traditionele dans van Kinderen
voor kinderen. Daarna volgt het
Koningsontbijt en zoals aangekondigd, vindt de sponsorloop
met opbrengst voor de speeltuin
plaats afwisselend met spelletjes
voor de Berltsumer jeugd.
Publiek bij de sponsorloop en de
spelletjes is van harte welkom!
We hopen op mooi weer.
Wilt u ook kennismaken met
onze leuke school? Neem dan
contact op met De Fûgelsang
0518-461218. Wij ontmoeten u
graag! ●

Berltsum kultuer
Activiteiten in het Hemmemapark
In het kader van NL Doet kon men op 12 maart op allerlei plekken in de gemeente aan de slag.
Ook het Hemmemapark deed mee.

Elf mannen en twee vrouwen
hebben een ochtend bomen geknot, jonge fruitboompjes geplant en snoeihout versnipperd.
Halverwege was er een gezellige
koffiepauze met oranjekoek erbij. Het bestuur van het park
kijkt terug op een actieve ochtend waarop veel werk verzet is
en bedankt de vrijwilligers van
harte. Bijgaande foto’s geven
een indruk.
De activiteit paste goed bij de
doelstelling van NL Doet: een
betrokken samenleving waarin
iedereen ertoe doet, gezellig sa-

men werken en onderling contact.
Rondleiding
’s Middags werd er een rondleiding door het park aangeboden.
Er was aandacht voor geschiedenis, beheer, de stinzenflora,
paddenstoelen en voor het landschap. De deelnemers vonden
het een leerzame en gezellige
middag. Het meest aansprekend
was de informatie over het landschap, de geschiedenis en over
het leven van schimmels en paddenstoelen. Om een indruk te ge-
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AGENDA
26 april 17.00
		

Mudrun + aansluitend Koningsnacht
met live muziek

27 april

Pearkekeatsen

11.00

3 mei
20.00
		

Algemene Ledenvergadering
Groene Kruisgebouw

6 mei

18.00

Oud papier Berltsum

6 mei

18.00

Oud papier Wier

7 mei

13.30

Rondleiding Hemmemapark

20 mei

19.30

Première film Bern de Baas in It Heechthout

21 mei

17.00

Film Bern de Baas in It Heechhout

21 mei

20.00

Film Bern de Baas in It Heechhout

ven staan hierbij een paar foto’s
gemaakt door een van de deelnemers, Ria Algra.
Rondleiding 7 mei
Op zaterdag 7 mei om 13.30
vindt er weer een rondleiding
plaats door het Hemmemapark.
Het park is dan op zijn mooist
met de fruitbomen en het fluitenkruid in volle bloei. Ook is er
dan nog stinzenflora te bewonderen. Iedereen is van harte welkom. Vooraf graag aanmelden bij
Maartje van Sluis, mvansluis@
hotmail.com of 0518-461777 ●

Vereniging Het Groene Kruis
Berlikum-Wier e.o.
Sportleane 7, 9041 EC Berlikum

Hierbij bent u van harte uitgenodigd voor
het bijwonen van onze Algemene vergadering
Het Groene Kruis.
Deze wordt gehouden in het Groene Kruisgebouw op
dinsdag 3 mei 2022; aanvang: 20.00 uur.

1. Opening
2. 	Vaststellen agenda en notulen van de Algemene ledenvergadering: 6 oktober 2021
3. Verslag gebouwenbeheer
4. 	Financieel verslag, balans en exploitatie 2021, begroting 2022
	Controlerapport accountant en
decharge penningmeester
5. Ontwikkelingen Groene Kruis
6. MFC it Stêdhûs:
	a. Bijdrage van de vereniging aan
de stichtingskosten van het MFC
	b. Bijdrage van de vereniging aan
de exploitatie van het MFC
7. Inbreng leden Groene Kruis
8. Bestuurswisseling
9. Rondvraag
10. Sluiting ●

Samar in Momint...

It Achtepaed 7
9041 EE BERLTSUM
06 2036 5470
hisse@brouwergevelrenovatie.nl
Snie yn’e maitiid

1500 m2
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Tichelersdyk 28b Berlikum

■ 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

ren
e
k
r
a
p
s
i
En grat eur!
d
voor de

Harrie Moerings heeft ruim 20 jaar als fysiotherapeut en

manueeltherapeut gewerkt in verschillende fysiotherapie-

praktijken en heeft zich sinds 2015 gespecialiseerd in voetklachten. Zijn kracht is de combinatie van fysiotherapie en

podologie, oefeningen en steunzolen. Hij kijkt niet alleen naar
de stand van de voeten, maar neemt het hele lichaam mee.

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

www.robs-tuincentrum.nl

En daarmee is hij uniek in deze regio.

Veilingverse aanbiedingen
en voordelig geprijsd
(Let op onze wekelijkse aanbiedingen in de Franeker Crt.)

Colofon
Op'e Roaster
Redactieleden:
Carla de Jong
Frans Rob
Amarins Haijma
Joke Wassenaar
Tryntsje Zwart
Hilda Slingerland
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

or
res vo
Het adinrichting
l
totaa uin, kamer
van t nsterbank
en ve

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 aangeleverd in een Microsoft Word file en gemaild naar:
krant@berlikum.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 vrijdag 6 mei 2022 aangeleverd te worden per email: advertentie@berlikum.com.
• Kopij dient uiterlijk vrijdag 6 mei 2022 op de
redactie aanwezig te zijn via krant@berlikum.com
Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster:
woensdag 18 mei 2022

