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Dorpsfeest Berltsum
Na 5 jaar wachten is het
eindelijk zover: dorpsfeest in
Berltsum! En niet zomaar een
dorpsfeest, maar een
Jubileum-editie!
Het bestuur van Oranje Nationaal
is al zo’n drie jaar bezig met alle
voorbereidingen voor deze bijzondere versie van het dorpsfeest.
Een jaar later dan gehoopt, is het
dan nu tijd voor het vieren van
het 75-jarig bestaan van Oranje
Nationaal. Het wordt een feest
met bekende elementen maar
toch ook weer “oars as oars” zoals
we inmiddels van Oranje Nationaal gewend zijn…
Jubileumshow “Feest”
Speciaal voor de jubileumeditie van het dorpsfeest is er ter
ere van het 75-jarig bestaan van
Oranje Nationaal een avondvullende show gemaakt: “FEEST”. Er
staat jullie een avond vol humor,
muziek, zang, toneel, beelden
en interactie te wachten, op de
planken gebracht door een grote
verscheidenheid aan Berltsumers
en oud-Berltsumers. Ook hebben
diverse verenigingen hun medewerking verleend aan dit spektakelstuk. Alle aspecten van het
dorpsfeest in Berltsum komen
voorbij. Laat je verrassen door het
vele talent dat in Berltsum rondloopt en bereid je voor op een
geweldige avond! Zolang de voorraad strekt, kunnen voor woensdagmiddag en donderdagochtend
nog kaarten à € 10,- worden besteld via reserveren@oranjenationaal.nl Bij bestelling graag naam,
adres, gewenst aantal kaarten en
de gewenste voorstelling vermelden in de mail. LET OP: de première op dinsdagavond is reeds
helemaal uitverkocht! Bestelde
kaarten kunnen op maandag 29
augustus vanaf 19.00 uur worden
afgehaald op het feestterrein.

Programma jubileumfeest
75+1 jaar oranje nationaal
Dinsdag 30 augustus
Voor de kinderen van de basisscholen begint het dorpsfeest direct na schooltijd met een leuke
knutselmiddag in “it Heechhout”.
Vervolgens start om 17.00 de re-

ceptie ter ere van het jubileum
van Oranje Nationaal (voor genodigden). Dit is ook het officiële
startsein voor het dorpsfeest: de
vlaggen worden gehesen en de
klokken worden geluid! Na de
receptie en het buffet voor genodigden begint om 20.00 uur
de première van Jubileumshow
“FEEST”. Na afloop zal de Jubileumband de muziek verzorgen.
Woensdag 31 augustus:
’s Middags om 15.00 wordt – bij
voldoende belangstelling – de Jubileumshow “FEEST” nogmaals
ten tonele gebracht. De show is
ook erg leuk en geschikt om met
kinderen naartoe te gaan. Aan
het begin van de avond maken we
ons op voor de optocht. Een traditioneel onderdeel van het dorpsfeest waar buurtverenigingen,
vriendengroepen maar ook solisten vaak al maanden mee bezig
zijn geweest als het gaat om de
voorbereidingen. Naast de beoordeling door een deskundige jury
zullen ook dit jaar tijdens de optocht weer stembiljetten aan het
publiek worden uitgereikt voor
het bepalen van de publieksprijs.
Deze stembiljetten kunnen na afloop van de optocht worden ingeleverd bij “it Heechhout” en bij de
ingang van de feesttent. Ook kan
er dit jaar weer worden gestemd
via Facebook.
De route: Ds. Eijck van Heslingastrjitte, Sportleane, It Achtepaed, De Pream,
Jan Groenewoldwei, Gratemawei, Tûnboustrjitte, Hôfsleane richting brug,
Molestrjitte, Bûterhoeke, Buorren, Skil,
Hemmemaplein, Hôfsleane. Vriendelijk
maar toch ook dringend verzoek aan
alle bewoners langs de route om deze
straten autovrij te houden.
Het avondprogramma in de feesttent wordt verzorgd door coverband ‘SMÛK’ en DJ René Friso.
Rond 22.45 uur worden de prijzen
voor de optocht en de publieksprijs bekend gemaakt. De prijzen
worden beschikbaar gesteld door
Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum/Wier.
Donderdag 1 september
Inmiddels een hele mooie traditie: de ‘kofjemoarn’. Vanwege
het Jubileumfeest is er deze keer
geen bak- of kookwedstrijd maar
kunnen de aanwezigen genieten
van de Jubileumshow “FEEST”.
Ook tijdens deze ochtend zullen
de spelers en zangers hun beste
beentje voor zetten om de aanwezigen een onvergetelijke ochtend
te bezorgen. Een show vol herkenning, muziek, zang en interactie! De aanvang is 10.00 uur en
aansluitend kunnen de bezoekers
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Oranje Nationaal 75 + 1
van de ‘kofjemoarn’ genieten van
een heerlijke boerenlunch.
En dan is het om 15.00 uur weer
tijd voor strijd tijdens ‘Expeditie
Berltsum’. Deze keer zullen de
deelnemende teams op een heuse
expeditie gaan. Diverse uitdagingen staan hen te wachten. Proeven, opdrachten, obstakels… Wat
er precies allemaal gaat gebeuren
dat vertellen we niet maar het belooft absoluut weer een spektakel
van de eerste orde te worden.
Rond 18.00 uur stopt ‘Expeditie
Berltsum’ om vervolgens vanaf
20.00 uur te worden hervat in de
feesttent. Zoals ook in voorgaande dorpsfeest-jaren vindt de finale
plaats tussen de teamcaptains van
de deelnemende teams. Na de
finale speelt de oer-Friese band
‘De Hûnekop’, deels samen met
én afgewisseld door Gaatze Bosma. Aan het einde van de avond
neemt DJ René Friso het stokje
nog even over en gaat het feest
nog even door.

Het begon allemaal in maart 1946. Twee vergaderingen waren er voor
nodig om tot de oprichting van Oranje Nationaal te komen. Voorzitter
was destijds dhr ds Knottnerus. Aanleiding was het eerste (landelijke)
bevrijdingsfeest na de tweede wereldoorlog op 4 mei 1946. Het bestuur
bestond uit 21 leden, een evenredige vertegenwoordiging van kerken, niet
kerk en de verschillende scholen. Ook Wier leverde een bestuurslid. Op 4
mei 1946 dus een groot bevrijdingsfeest. Het was de start van een groot
aantal feesten die door Oranje Nationaal in de loop der jaren en tot op de
dag van vandaag werden en worden georganiseerd. Altijd “oars als oars”.
Opvallend vonden wij dat er tot nu toe drie keer een “Oktoberfeste” werd
georganiseerd. In 1960 met de Tiroler Holzhacken Buben, in 1970 met
de Tiroler Alpenkapel de Bierhappers en in 2011 met Die Powerhosen. En
laat dat nou met de Tiroler band JAWOHL op zaterdag 3 september a.s.
weer op het programma staan. “ Jawol, dat wurdt wer in moai feestje”!
Tijd voor een gesprek met de huidige voorzitter Gosse Tijsma.
Bestuur
Sinds 18 jaar is Gosse bestuurslid van Oranje Nationaal en vanaf 2018 in functie als
voorzitter. De vereniging kent momenteel
15 bestuursleden en 594 leden. Het bestuur
is opgedeeld in verschillende commissies:
Activiteiten-, Muziek-, Terrein & Optocht-,
PR- en Barcommissie. Daarnaast zitten er
bestuursleden in de Stichting die in het leven is geroepen voor de Horeca. In een feestjaar komen de commissies 2-3 keer per maand samen. Voor het grote jubileumfeest
is dat nog veel vaker. Het belooft een groot en onvergetelijk feest
te worden.

Vrijdag 2 september
De vrijdag heeft werkelijk voor
elk wat wils. Op de basisscholen
worden workshops gegeven, voor
de kleinsten (groep 1 t/m 3) is er
‘De Gang van Sake’ en er wordt afgesloten met gezamenlijk ‘Bourgondisch patat eten’. Ondertussen start om 9.30 uur de ‘Bauke
Zuiderhofpartij’ op het kaatsveld
en wordt er (verkleed) gestreden om de ‘hage’. ’s Middags om
14.00 uur staat in ‘it Heechhout’
het klaverjassen op het programma. Voor de basisschoolkinderen
is een leuke viswedstrijd georganiseerd op de Pôlle. En dan de
vrijdagavond… Eindelijk mogen
we weer helemaal los! Letterlijk
alles mag uit de kast want het
verkleedthema is: HOE GEKKER
HOE BETTER! De avond wordt
muzikaal omlijst door de ‘ABBA
Experience’ en de ‘Lawine Boys’.
Een ware feest-explosie dus.

‘Het zit in de familie en is één grote familie’
Dat Gosse zolang bij het bestuur zit en voorzitter is geworden is
geen toeval. Hij trad in de voetsporen van zijn pake en zijn heit
die zich beiden ook jarenlang hebben ingezet voor Oranje Nationaal. ‘Het is een hechte ploeg. Ieder kent zijn taak en wordt in
zijn kracht gezet. Er is een sterke saamhorigheid en het voelt als
één hechte familie. Op het dorpsfeest krijg je een lading enthousiasme terug van je dorpsgenoten. Dat is ongekend en dat maakt
het zo bijzonder.’

Zaterdag 3 september
En dan is het (alweer) zaterdag,
de laatste dag van dit Jubileumfeest. Iets later dan jullie gewend
zijn, start om 10.00 uur de optocht voor de 2e keer.
De route: Hôfsleane richting Bitgumerdyk, Bildtdyk, Opslach, Appelhôf,
de Boppe, Bitgumerdyk, Kwekerijleane.
Twibak, Meseame, Kwekerijleane, Fûgelsang, Museleane, Hôfsleane. Vriendelijk maar toch ook dringend verzoek
aan alle bewoners langs de route om
deze straten autovrij te houden.

Programma dorpsfeest
Natuurlijk hebben we gevraagd wat ons staat te wachten met het
dorpsfeest (het is 26 juli). De meerkamp zat dit jaar zomaar vol.
Er zijn weer leuke spelonderdelen bedacht voor jong en oud, met
als afsluiter een spel in de feesttent voor de extra punten. De jubileumshow ‘Het feest’ gespeeld in de feesttent op twee podia vindt
op drie verschillende dagen plaats. Hiervoor worden al een lange
tijd opnames gemaakt en wordt er druk gerepeteerd. Dit mag je
echt niet missen! En natuurlijk de avonden vol muziek en dans in
de feesttent met Dj’s, bands, Oktoberfeste en Matinee.
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Een jaar uitstel
‘Om het feest vorig jaar uit te moeten stellen was een zware
beslissing. Het was het jaar van het jubileumfeest en dat hoorde
groots te worden. Toch voelde dat niet het juiste moment door
de omstandigheden met Corona en de beperkingen hierbij. Met
pijn in het hart hebben we het feest uitgesteld. Een juiste beslissing waar we nog steeds achterstaan.’

En door..
Gosse wil nog 4 jaar doorgaan met zijn functie als voorzitter om
het stokje daarna over te dragen. Hij weet dat het nu nog niet
zover is maar wie weet later in de toekomst dat zijn zoon de
familietraditie voortzet ●
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Allemaal nieuws van OBS Lyts Libben

Bern mei in ferhaal:
Amber van Bleek
In deze ‘’Bern mei in ferhaal’’ het woord aan Amber van
Bleek. Zij is leerling van OBS Lyts Libben, en mag na de zomervakantie naar groep 6. In het onderstaande verhaal vertelt
Amber iets over haarzelf. Over haar hobby’s en wat ze zoal
heeft beleeft. Veel leesplezier.
Wie ben je en waar woon
je?
Mijn naam is Amber van
Bleek, en ben geboren in
Wier. Hier woon ik samen
met mijn papa Machiel,
mama Sjoukje en broertje
Jens.
Wat zijn je hobby’s?
Mijn grootste hobby is
paardrijden, ook het verzorgen van de paarden
vind ik leuk om te doen.
Op donderdags krijg ik les
op de manege, en zaterdags ga ik vaak samen met mijn buren naar de paarden, waar ik
dan les krijg op JJ.
Wat is het leukste wat je hebt meegemaakt?
Er zijn meerdere dingen die ik leuk vind, maar een van de leukste
dingen is ponykamp op de manege. Hier verzorgen wij de paarden,
gaan paardrijden, hoefijzer versieren en geven wij aan het einde
een show met de paarden.
Wat vind je van school?
Leuk, ik mag graag in de pauzes spelen met mijn vriendinnen. En
het leren zelf vind ik ook leuk. Ik heb veel zin in groep 6. De leukste vakken vind ik rekenen en taal.
Wat wil je later worden?
Het liefst ga ik later werken op een manege, waar ik les mag gaan
geven. Maar ook dierenarts vind ik een mooi beroep, dan krijg ik
veel verschillende dieren in de praktijk.
Ga je nog iets leuks doen tijdens je vakantie?
Wij gaan nog weg met de boot. Met vriendinnen spelen en paardrijden. En wij zijn in het begin van de vakantie een week naar
Drouwenerzand geweest, dat was ook super leuk ●

Schoolreisjes
Wat fijn dat dit jaar alles gewoon
door kon gaan! Want wat hebben
alle kinderen genoten van hun
schoolreisje en kamp. De kleuters
gingen naar Monkey Town, de
groepen 3 t/m 6 naar Hellendoorn
en groep 7/8 op kamp naar Ameland. We troffen prachtig weer,
er was een fijne sfeer en vooral
heel veel gezelligheid. Na afloop
zuchten een aantal kinderen moe
maar voldaan dat dit wel de allerleukste dag uit hun leven tot nu
toe was.
Digitale geletterdheid
Voor de zomervakantie hebben
alle kinderen les gehad in digitale
geletterdheid. Zo gingen de jongste kinderen aan de slag met een
Beebot die de kinderen konden
programmeren om een bepaalde
route af te leggen, zodat de Beebot naar een bepaald plaatje kon
rijden of een route door de Kapla
kon afleggen. De kinderen in de
middenbouw en bovenbouw gingen met het echte programmeren aan de slag. Ze maakten in
groepjes een stop-motion filmpje.
Super leuk! Met programmeren
leert een kind met problemen om
te gaan en daarvoor een oplossing
te zoeken waarbij het creatief en
logisch denken belangrijk zijn.
Tevens leren ze om goed samen te
werken, ontwikkelen ze ruimtelijk inzicht en leren ze structuren
aan om overzichtelijk te werk te
gaan.

Survivalrun
De groepen 7/8 hebben op woensdag 1 juli meegedaan aan de Survival Run in Berltsum, georganiseerd door de Buurtsportcoaches
van de gemeente Waadhoeke. Er
werd fanatiek gesport , samengewerkt en er was vooral veel plezier.
Afscheid groep 8
Woensdag 13 juli was de laatste
schooldag voor de kinderen van
groep 8. Meester Sytze heeft alle
kinderen aan het eind van de dag
de school uit gedragen. De kinderen van groep 1 t/m 7 vormden een erehaag waar de toppers
van groep 8 onderdoor moesten
lopen. ’s Avonds werden de kinderen van groep 8 van huis opgehaald met het treintje, muziek,
rode loper en een fotomomentje
en was er op school een barbecue voor ouders, kinderen en het
team. Tot slot werden alle kinderen toegesproken en ontvingen
ze een prachtige herinnering.
Een geweldige groep kinderen, op
naar het voortgezet onderwijs en
een fijne toekomst!

Afscheid juf Anneke
Op woensdag 13 juli hebben we
afscheid genomen van juf Anneke. Juf Anneke gaat vanaf halverwege september genieten van
haar welverdiende pensioen. Alle
kinderen van Lyts Libben zongen een prachtig en ontroerend
afscheidslied en iedere groepen
deed een leuke act. Want juf Anneke houdt van toneel en theater. Het was een zeer geslaagd
afscheidsfeest waar we met veel
plezier aan terugdenken.

Dorpsfeest
Intussen zijn we ook als school
in voorbereiding voor het dorpsfeest. Onze ouders hebben het er
druk mee en het belooft prachtig
te worden. Laat u verrassen door
OBS Lyts Libben ●

Afvoer

verstopt?

BEL 06 53 173 042

Ynsigt is dé plek waar je als
agrarisch ondernemer aanklopt
voor advies en begeleiding bij
een financieringsvraagstuk.

Wij staan voor u klaar:
www.ynsigt.nl 058 20 300 20

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

f je nu
Schr ij onen
in bij Wwest
Noord nd.
Friesla

Ben je 18 jaar of ouder en wil je straks op jezelf wonen?

Schrijf je dan alvast in bij Wonen Noordwest Friesland.
Er is namelijk een wachtlijst. Door je nu in te schrijven
bouw je wachttijd op. Hoe eerder je je inschrijft, hoe

sneller je een woning krijgt als je straks het huis uit wil.

Ook al heb je nu nog geen verhuisplannen, schrijf je wel
alvast in via www.wonennwf.nl/inschrijven

Betaalbare woningen in een fijne leefomgeving

www.robs-tuincentrum.nl

De agrarisch
financieringsspecialist

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

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

COLUMN

MFC: Balans vinden tussen oud en nieuw

Wie zijn ze eigenlijk?
Ben jij iemand die vaak de gedachte heeft: wat zullen ze
wel niet denken? En maak je dan, om die reden, wel eens
de keuze om iets niet te doen?

Er wordt hard gewerkt aan de
fundering van de aanbouw
van het MFC. Op deze plek
komen straks de kantoren van
de nieuwe huurders van het
MFC waaronder Thuiszorg het
Friese Land, de Skûle Welzijn,
de verloskundepraktijk en het
consultatiebureau.
Aan deze toekomstige gebruikers presenteerde Aron de Jong
(24) op woensdag 13 juli j.l. de
plannen voor de inrichting van
it Stedhûs. De inmiddels afge-

studeerde Leeuwarder kwam via
een keuzeminor in aanraking
met het inrichtingsproject voor
it Stedhûs in Berltsum. Samen
met nog twee andere studenten
maakte hij een voorstel voor de
inrichting van het gebouw. Deze
werden in de oude Molkfabryk
in Burgum op 29 juni 2021 gepresenteerd aan de stuurgroep.
Door gebruik te maken van oude
en nieuwe materialen, gecombineerd met zachte kleuren die
zorgen voor een mooie balans en
tijdloos design, werd het plan van
Aron door de stuurgroep uitgekozen. De verschillende aanzichten in en rondom het gebouw
werden gepresenteerd waarbij

de kantoorgroepen, wachtruimtes en de grote zaal zijn ontworpen als één geheel, met eerlijke
en pure materialen. Zo worden
de stenen muren in de grote zaal
niet gestuukt en blijven de glas
in lood ramen behouden. Om de
eigenzinnige ruimte van It Piipskoft vorm te geven gaat Aron
met het bestuur en vrijwilligers
in gesprek om aan de hand van
een moodboard deze ruimte in
te richten. Na de bouwvak wordt
het plan verder uitgewerkt waarbij er aandacht is voor de inrichting zoals meubels, zitplaatsen
en verdere aankleding ●
Beitske Stuursma – PR & Activiteitenteam MFC It Stedhûs

se

ag
a
d
r
e
i
ondv

Av

Praktijk voor contextuele en pastorale hulpverlening

Zaterdag gingen mijn schoondochters en ik suppen door de
stadsgrachten van Leeuwarden. Even kwamen gedachten voorbij: ze zullen wel denken wat moet die vrouw van middelbare
leeftijd nog op zo’n sup. Herken je dat? Dat je bang bent voor
reacties van “de mensen”? Probeer dan eens de vraag te beantwoorden: Over wie heb ik het? Wie denkt precies wat over
mij? Wees specifiek. Je zult ervaren dat je uitkomt bij jouw
eigen gedachten en overtuigingen die je onzeker maken. Het
goede nieuws is dat jij dus ook degene bent die daar iets aan
kan veranderen. Ook tijdens de suptocht kwam de gedachte
voorbij: Wat zullen ze denken als ik in het water val?...een
kwartiertje later gebeurde het… na een sierlijke pose voor de
foto belandde ik met een grote plons in het water, kopje onder natuurlijk. Als een waar theaterspektakel, zo vlak voor de
Harmonie. De eerste gedachte was: wat zullen ze denken…en
toen: wie zijn ze eigenlijk; Mijn lieve schoondochters die niet
meer bijkwamen van het lachen? Of de 3 mensen die op de
brug stonden te kijken? Of zouden het toch de mannen zijn
die hulp aanboden vanuit hun bootje? Hoe weet ik zeker dat
ze denken wat ik denk dat ze denken (Ð)
“Ze” zijn mijn gedachten die de meest negatieve overtuigingen
naar boven kunnen halen. Spoken uit het verleden, oordelen,
onzekerheden. Tijd om van het probleem de bedoeling te maken! Dus ik besloot ervan te genieten. Het water was lekker
warm en de angst om te vallen was weg, het was al gebeurd.
We lachten en er werden grappen gemaakt. We supten door
de stadgracht en het natte pak werd opgemerkt. Mensen (ze?)
vonden het leuk om er iets van te zeggen en wij vonden het
leuk om daarop te reageren. Wij hebben een mooie herinnering gemaakt met een mooi verhaal.
Wat “ze” er van vonden? We zullen het nooit weten ●

Vervolg voorpagina Dorpsfeest
Na de optocht kan iedereen even in de rust. Het programma wordt
namelijk om 12.00 uur vervolgd met een show van illusionist
‘Richard Jansen’ in de feesttent. Wanneer iedereen (gedesillusioneerd?) de tent heeft verlaten begint om 13.30 uur het MATINEE.
Het matinee is dit jaar iets anders van opzet. We beginnen ietsjes
later maar we gaan in één ruk door tot 21.30 uur. Het (verkleed)
thema van het matinee is BIERFEST dus duik de kast nog maar een
keer in op zoek naar de lederhose of het dirndljurkje van 2011.
Oude bekende tijdens het matinee is ‘Orkest Butterfly’. Zij gaan
ongetwijfeld zorgen voor goeie ‘roei-muziek’. Daarnaast hebben
we de 9-koppige feestband ‘Jawohl’ weten te strikken om iedereen volledig in de bierfeest stemming te krijgen. En alsof dat nog
niet genoeg is, komt ook ‘DJ Maarten’ nog langs. En dit jaar sluiten
we om 22.00 uur af met een spectaculaire vuurwerkshow op het
tweede voetbalveld. Ook weer “oars as oars” ●
Het bestuur van Vereniging Oranje Nationaal
wenst iedereen een fantastisch, gezellig Jubileumfeest.

Samar in Momint...

Paadsiker
Praktijk voor:
contextuele en pastorale hulpverlening.
Ali Stork
Appelhof 6
9041 GE Berltsum (FRL)
06-22620317
info@paadsiker.nl

Meer informatie op www.paadsiker.nl

“Waar is dat feestje?”

Werken in
de cloud?
It Achtepaed 7
9041 EE BERLTSUM

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

Online boekhouden
tegen een vaste
lage prijs.

06 2036 5470
hisse@brouwergevelrenovatie.nl

Bitgumerdyk 30b

info@born-graaf.nl

9041CE Berltsum

www.born-graaf.nl
T 0518-461800

CONNECTING THE DOTS
Sparringpartner
Bedrijfsadviseur
Subsidies en fondsenwerving
Durk Osinga • Kleasterdyk 3A
T: 06-17 14 61 34 • 9041 VH Berltsum

Berltsum • 0518-41 92 95

www.siegersmagevelrenovatie.nl

> Glasbewassing
(bedrijf en particulier)

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

FOAR MOAI TÚNWURK
Tsjerke út 'e steigers.

De Opslach 2
9041 GA Berltsum

germsgrien
germsgrien.nl

06-2693 4267

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.

Harrie Moerings heeft ruim 20 jaar als fysiotherapeut en

Spreekt u dit aan? Bel/mail dan eens met Zijlstra Bouw
in Berlikum en vraag naar de mogelijkheden.

manueeltherapeut gewerkt in verschillende fysiotherapie-

praktijken en heeft zich sinds 2015 gespecialiseerd in voet-

Zijlstra Bouw. Altijd in vorm.

klachten. 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.
En daarmee is hij uniek in deze regio.

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
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Berltsum feriening
Gymnastiekvereniging
Berltsum
YES, KOM NAAR ONZE GYMLES
Vanwege het dorpsfeest beginnen de lessen op woensdag 7
september. Graag zien wij onze
leden dan weer fit en gezond terug. Ook hebben we ruimte voor
nieuwe leden. Deze zijn van harte welkom om 2 lessen gratis te
testen of ze gymnastiek/turnen
net zo leuk vinden als de rest van
onze leden. Mocht je, of uw kind,
een proefles willen, mail ons dan
zodat wij kunnen aangeven welk
tijdstip je kan komen. Dit omdat
wij verschillende groepen en niveaus hebben. Deze lessen zijn
op de woensdagmiddag.Mailen
naar: gymberlikum@gmail.com.
Wedstrijden bij
Gymvereniging Berlikum
We hebben de KNGU verlaten
en gaan door met Turn on Tour.
We kiezen voor dit wedstrijdprogramma omdat ieder kind op
zijn of haar eigen niveau deel
kan nemen aan wedstrijden.
Turn on Tour past bij ons! Zij zijn
net zo enthousiast als wij en dat
is wat we willen voor al onze leden. Van klein naar groot en van
recreant tot selectielid. Plezier
staat voorop! Bestaande leden
krijgen binnenkort een mail over
het wedstrijdseizoen want deze
is eerder dan voorheen ●

De Zonnebloem wil door,
help jij daarbij ?
De Zonnebloem afdeling St. Annaparochie en omstreken (o.a.
Berlikum, St. Jacobiparochie, Beetgumermolen en Minnertsga) is
al vele jaren zeer actief.
Een bezoek aan het tuincentrum,
samen eten of een busreis zijn al
die jaren een vast item op de kalender geweest. De activiteiten
en huisbezoek worden door een
team van enthousiaste vrijwilligers georganiseerd. Dit bedoeld
voor deelnemers met een lichamelijke beperking, die daardoor
niet of nauwelijks meer de deur
uit komen.
Afgelopen jaar zijn er door Covid-19 minder activiteiten geweest, ook zijn er helaas leden
van het organiserende team gestopt. Hierdoor staat het voortbestaan van de Zonnebloem
afdeling onder druk. Immers
zonder vrijwilligers die zich willen inzetten voor het bedenken
en organiseren van een jaarprogramma is er geen Zonnebloem!

huisbezoek willen? Meld je dan
aan! En maak dat het mogelijk
blijft om in onze dorpen de deelnemers mooie en gezellig momenten te bezorgen. Je krijgt
ruimschoots de gelegenheid om
kennis te maken met de diverse
mogelijkheden bij de Zonnebloem.
Laat de Zonnebloem niet vallen
en neem contact op via email:
m.vansonsbeek@zonnebloem.nl
. Kijk ook eens op: www.zonnebloem.nl/stannaparochie Alleen
samen kunnen we verder ●
Zie ook de advertentie op pagina 14

We komen dan ook graag in contact met mensen die de schouders eronder willen zetten zodat
de Zonnebloem kan blijven. Hou
je van organiseren of vind je het
leuk om achter de schermen de
administratie op orde te houden?
Of krijg je energie van vrijwilligers koppelen aan mensen die

Bedoeld om na het buitengebied
en Franeker de hele gemeente
van glasvezel te voorzien. Als 20%
van de inwoners ‘ja’ zegt tegen de
aanleg van een glasvezelnetwerk
door vóór 26 oktober 2022 een
abonnement af te sluiten bij één
van de aangesloten telecomaanbieders, komt er hier glasvezel.
Allereerst, wat is glasvezel?
Glasvezel is een hele dunne
draad van glas en maakt het mogelijk data te transporteren, met
hoge snelheid over grote afstanden. Veel meer bestanden en veel
sneller dan met kabel of ADSL.
Bij glasvezel is sprake van een
unieke verbinding tussen twee
punten, elke gebruiker heeft
een eigen glasvezelkabel naar
de meterkast en hoeft die verbinding niet te delen. Oorspronkelijk werd glasvezel toegepast
op hoofdroutes omdat daar de
meeste capaciteit nodig is. Door
de continue stijging in verbruik
zijn we toe aan de laatste fase:
het aanleggen van glasvezel tot
in de meterkast. Met glasvezel
haal je de modernste technologie met een enorme capaciteit in
huis. Het is bij uitstek geschikt
om de ontwikkelingen bij te houden. Bovendien is een woning
beter verkoopbaar, want een huis

met snel internet is klaar voor de
toekomst.
Glasvezel geeft dus verreweg de
meest stabiele en snelle internetverbinding. Doordat er meer
slimme apparatuur in de huizen
komen, we vaker thuiswerken,
meer series streamen, online
gamen, maar ook langer thuis
wonen, is de zekerheid van goed
internet voor vandaag én morgen
nog belangrijker geworden.
Waarom glasvezel voor de dorpen in Waadhoeke?
Bert Veenstra namens DELTA
Netwerk legt uit: “Wij richten
ons met de glasvezelcampagne
op de kleinere plaatsen omdat
we overtuigd zijn dat glasvezel
flink bijdraagt aan de leefbaarheid in dorpen. Het gaat er ons
om dat we een open glasvezelverbinding krijgen die heel Waadhoeke toekomstbestendig maakt.
Bijvoorbeeld om de jeugd hier te
behouden, dat zijn echt de grootverbruikers en voor hen is het super belangrijk. Het beste internet
mag niet alleen voorbehouden
zijn aan grote steden. Wanneer 1
op de 5 huishoudens ‘ja’ zegt tegen een van de glasvezelabonnementen is de glasvezelverbinding
nu gratis.
We benadrukken ook graag dat
het glasvezelnetwerk een ‘open
netwerk’ is. Iedere provider kan
zich melden om diensten en verschillende abonnementsvormen
aan te bieden. Zo ontstaat er ein-

Het aftellen is begonnen
G’day mates,
Dat was alweer even geleden en jeetje wat is er weer veel
gebeurd inmiddels. Laat ik beginnen met de overstromingen. Sydney is groot. Sydney heeft meer dan 5 miljoen inwoners en is ongeveer net zo groot als Friesland, Groningen en Drenthe samen. De overstromingen waren 2 uren
verderop en ik heb er verder dus ook geen last van gehad.
State of Oringin game. Lacey van Amerika vroeg of ik ook
mee wou naar voetbal. Haar baas had een ticket over en
zij wou niet alleen, nou leuk doen we! Maar goed ze is
Amerikaans, dus ik vroeg of we naar Amerikaans voetbal
gingen of naar “echt” voetbal. Nee we gingen naar “echt”
voetbal. Prima. Ik dacht dus ook echt dat ik naar een voetbalwedstrijd ging tot 1 uur voor de wedstrijd toen mijn
collega zei dat het een soort rugby is… o … uuh, ook leuk.
Eenmaal in het Sydney olympisch stadium snapte ik helemaal niks van het spel, maar de sfeer was geweldig. Hier
kunnen supporters van de 2 teams gemixt zitten zonder
dat er ruzie komt. Only in Australia.
Ook ben ik met een aantal collega’s naar een toerisme bijeenkomst geweest. Hier werd veel gepraat over de stijgende populariteit van Zuid-Amerika, IJsland, Groenland en
Antarctica. Er waren veel gast sprekers, Zuid Amerikaanse
dansers, lokale lekkernijen en een borrel na de tijd. Deze
lezingen gaven mij een breder inzicht over de mogelijkheden na mijn stage. Al wil ik eerst een makkelijk baantje
in Spanje als reisgids. Lekker buiten en gezellig. Ik ben er
inmiddels wel achter dat ik mijzelf nog te jong vind om
voor altijd op kantoor te gaan zitten.
Mijn baas hier heeft inmiddels ook aangegeven dat ze mij
wel een baan aan kon bieden in Peru, Argentinië, Brazilië,
of Chili als ik dat zou willen. Maar eerst de studie afronden
en dan zie ik dan wel weer.
Inmiddels is het “Dutch week” bij Aldi hier! Ik heb o.a.
Hellema speculaas (misschien zelf wel in de verpakkingen
gedaan), hagelslag, Stroopwafels, Bokkenpootjes en Roggebrood gekocht!

Glasvezelcampagne voor Berltsum en
alle dorpen in Waadhoeke gaat van start
DELTA Netwerk start een glasvezelcampagne in alle dorpskernen van Waadhoeke waaronder Berltsum en Wier.

BORN TO TRAVEL:

delijk een gezonde concurrentie.
Het vertrouwen in daadwerkelijke aanleg is ook groot omdat
er op dit moment bijvoorbeeld
in Leeuwarden, Fryske Marren
en Sudwest-fryslãn de schop al in
de grond is gegaan door DELTA
Netwerk medewerkers. De aanleg zou dus ook al snel kunnen
beginnen. Kortom, sneller en stabieler internet, meer keuzevrijheid én Berltsum en heel Waadhoeke is, net als iedereen om hen
heen, klaar voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het
internet.”
Informatieavond in Berltsum
Gedurende de glasvezelcampagne zullen er meerdere momenten
georganiseerd worden om iedereen persoonlijk te spreken, om
vragen te beantwoorden of te helpen met inschrijven. Zo is er een
informatieavond op maandag 12
september, inloop 19.00 uur en
start 19.30 uur in It Heechhout,
aan de Sportleane 5 in Berltsum.
Hopelijk zien we je daar. Ook
worden er op maandag 5 september, woensdag 28 september en
dinsdag 11 oktober online informatieavonden gehouden. Hiervoor kun je je aanmelden via de
website deltanetwerk.nl na de
postcodecheck. Of wil je je inzetten als ambassadeur om glasvezel
mede mogelijk te maken, neem
dan contact met Bert Veenstra via
Bert.Veenstra@deltafiber.nl ●

Verder heb ik nog karaoke gezongen na een boot party,
naar Luna pretpark geweest, Australian museum bezocht,
Beach BBQ en ben ik begonnen met een reisblog.
Van 27 Augustus tot 21 oktober ga ik stagelopen in Auckland, en daarna eindelijk backpacken in Nieuw-Zeeland en
Bali! ●
Groetjes,
De dochter van Menno en Gretina Born,
Maritha.
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VOEDINGSCOACH HILLY

Zon op je
bord

Wierster Merke
In het eerste weekend van juli was het Merke in Wier. Na de spectaculaire opening van de motorcrossers
was de 'Wierster Cross' geopend en konden de nachtkaatsers los met de Wylde Wierster Partij. Ook de
rest van het weekend was beregezellig met 'de Alleskunner', lekker eten, kinderattracties, kaatsen en
leuke muziek ●

Inmiddels is het simmer yn
Fryslân. De zomer staat voor
mij voor de warmte van de
zon, ontspanning en genieten van lekkere zomerse gerechten. Deels uit onze eigen
moestuinbak en tuin.
Graag laat ik voeding vóór me werken. Door middel van de
juiste producten te gebruiken die het lichaam voeden en je
daardoor de juiste energie geven. Deels heb je dit zelf in de
hand door zoveel mogelijk gerechten zelf te maken. Dan
weet je wat er in gaat. Maar ook als je in de winkel je boodschappen koopt kun je letten op de voedingswaarde door
het etiket eens te lezen. Bevat een product meer dan 5 ingrediënten dan kun je je afvragen hoe gezond het voor je
is. Het eerste ingrediënt wat genoemd wordt is het meeste
aanwezig.
Het zomerfruit is weer volop verkrijgbaar. Graag deel ik dit
fijne recept voor spelttaart met nectarine, maar ook ander
zomerfruit doet het heel goed in deze taart. Niet moeilijk
om te maken en een echte allrounder.

SPELTTAART MET NECTARINE (OF ANDER ZOMERFRUIT)
Ingrediënten voor 8 personen
• 2 (liefst biologische) scharreleieren
• 150 gram volkoren speltmeel
• 65 gram amandelmeel (je kunt dit weglaten, vervang dan
door speltmeel)
• 2 theelepels (wijnsteen)bakpoeder
• 100 ml agavesiroop of ahornsiroop
• 150 gram kokosolie, gesmolten
• 1 theelepel vanille-extract
• 3 rijpe nectarines
• Optioneel 1 eetlepel kokosmeel, om te decoreren

Berltsumer Merke
Het laatste weekend van juni, een ouderwetse Merke, met de gebruikelijke maar zeer druk bezochte (kinder)attracties. Vrijdagavond Stratenvolleybal, uitstekend geregeld door Volleybalvereniging Berltsum, zaterdag Kermiskaatsen en zondag de heren Hoofdklasse kaatspartij, beide dagen uiteraard prima verzorgt
door Kaatsvereniging Berltsum. Op de avonden muziek in de tent en handjes in de lucht ●

Zo maak je het
Verwarm de oven voor op 160 graden. Vet een springvorm
van 22 cm in. Klop de eieren los in een grote kom en voeg
het speltmeel, amandelmeel en bakpoeder toe. Giet de agavesiroop, gesmolten kokosolie en het vanille-extract erbij
en roer stevig met een houten lepel tot het een mooi strak
geheel is. Snijd 2 van de nectarines in 1 cm dikke schijfjes en roer deze voorzichtig door de mix. Schep het beslag
vervolgens in de springvorm. Snijd de laatste nectarine in
dunne partjes en leg ze in een cirkel bovenop de taart en
druk lichtjes aan. Bak de taart in 45 minuten goudbruin en
gaar. Check met een houten satéprikker of deze er relatief
schoon uitkomt. Zeef ter decoratie het kokosmeel over de
taart. Lekker ite! ●
Hulp nodig?
hillyposthumus@hotmail.com
Instagram:kindervoedingscoach_hilly
Facebook: gezondevoedingvoorkinderen

Berltsum kultuer
Joy for People Gospel Choir in feesttent
Dokkum – Joy for People
Gospel Choir is een groep
mensen die gedreven en gepassioneerd muziek maakt. Al
50 jaar, het koor jubileert dit
jaar, wil Joy for People Gospel Choir het geloof in Jezus
Christus op deze manier delen
met anderen.

AGENDA
26 augustus

18.00 uur

Oud Papier

30 augustus		

DORPSFEEST ORANJE NATIONAAL

31 augustus		

DORPSFEEST ORANJE NATIONAAL

01 september		

DORPSFEEST ORANJE NATIONAAL

02 september		

DORPSFEEST ORANJE NATIONAAL

03 september		

DORPSFEEST ORANJE NATIONAAL

04 september 10.00 uur

Themadienst, Is God online. Feesttent.

10 september		

Open Monumentendag

12 september 19.30 uur
		

Informatie avond glasvezel
in Berltsum, Heechhout

EVEN VOORSTELLEN

Met een koor van ongeveer twintig zangers, begeleid door een
eigen band, kan Joy for People
Gospel Choir grote diversiteit in
het repertoire brengen: van ingetogen ballads tot uitbundige
gospelrock, van a capella tot stevig begeleide gospel met groovy
ritmes. Deskundige licht- en
geluidstechnici zorgen voor de
'finishing touch'. Dit alles onder
leiding van dirigent Roelf Postma.

Op 'e Roaster is vorig jaar gestart met een nieuw item, Even voorstellen. Hierbij willen wij nieuwe bewoners van Berltsum en Wier de kans
geven zichzelf voor te stellen en aanmoedigen om kennis te maken met
dorpsgenoten.
MEEDOEN? Ben je kortgeleden in Berltsum komen wonen, dan sturen wij je graag een mailtje met een aantal vragen zodat je jezelf via
Op e Roaster kan voorstellen aan alle dorpsgenoten. Eventueel met
een foto van in de nieuwe woning. Je kan mailen naar roaster.berlikum@gmail.com of krant@berlikum.com.

Themadienst ‘Is God Online?’
Facebook, WhatsApp, Instagram;
de wereld van nu staat bol van de
sociale media. We zijn constant
'online'. Deze middelen zouden
onze communicatie moeten verdiepen maar is dit wel zo? En
waar is God in deze digitale wereld? Waar is God in een wereld
die beheerst wordt door verschillen? Is God online?

op deze vragen. Een zoektocht
met een kleurrijk karakter, net
als de groep zelf. En net zo divers
als uw leefwereld.

Joy for People zoekt met u in de
themadienst naar antwoorden

De dienst is een eigentijds programma met interactieve ele-

menten en wordt volledig verzorgd door de groep. Muziek op
hoog niveau aangevuld met het
juiste licht en geluid zorgen er
voor dat de themadienst een afgerond geheel is ●

Agrarisch Industrieel Erfgoed in Waadhoeke
Monumenten van een turbulente landbouwgeschiedenis
Zaterdag 10 september 2022 is
het weer Open Monumentendag! Het organiserend comité in
Waadhoeke heeft, ondersteund
door de gemeente, een programma met als thema 'Industrieel Erfgoed', het erfgoed van
de werkende mens. Achterliggende gedachte hierbij is, dat in
de gemeente Waadhoeke dit als
erfgoed in het algemeen nog vrij
onbekend blijkt te zijn.

Méér aandacht
Dát erfgoed, het agrarisch industrieel erfgoed, verdient meer
aandacht; het Comité Waadhoeke werkt nauw samen met lokale
organisaties. Omdat we niet alles
op één dag kunnen doen, heb-

		

za t/m 3 sept. 13.30-17.00 uur WIER Teatertsjerke: Tsjerkepaad 		
		
keramiek: Mooi op 12 en schilderijen:
		
Harm Kasma.

In al die jaren is Joy for People
Gospel Choir uitgegroeid tot een
hecht en ambitieus koor, dat
zich weet te onderscheiden door
te streven naar muziek van hoge
kwaliteit.

Landbouw in Waadhoeke
En wat ligt in een gemeente als
Waadhoeke meer voor de hand
dan aandacht te vragen voor
het industrieel erfgoed van de
landbouw? Niets is voor de identiteit van Waadhoeke immers
meer bepalend dan het werk
van veetelers, akkerbouwers en
tuinders. Én van al diegenen in
toelevering,
dienstverlening,
verwerking en handel.
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ben we ons moeten beperken:
dit jaar doen we de 'Bouwhoek'
in onze gemeente.
Erfgoed in Berltsum
Berltsum is al eeuwenlang hét
centrum van de tuinbouw met
veel 'gardeniersbedrijven'. Naast
het kweken van fruit, zijn aardappelen en groenten verbouwd.
Als eind 19e eeuw in ons land de
economie aantrekt en een sterke verstedelijking plaatsvindt,
wordt de handel in tuinbouwproducten steeds belangrijker.
In 1899 wordt in Berltsum de

eerste veiling van Fryslân opgericht. Hôfsleane, Tichelersdyk en
Piip. De veiling is inmiddels opgeheven, maar in de onmiddellijke omgeving van het dorp is
de tuinbouw nog onmiskenbaar
aanwezig. Als erfgoed is nog herkenbaar: voormalige gardenierspanden en de tuinbouwschool
aan de Hôfsleane. En pakhuizen,
die aan de Tichelersdyk en bij de
Piip zijn gevestigd.
Programma
Gepland staan een lezing, een
excursie met een historische
FRAM-bus en tentoonstellingen.
Bevolking en politiek worden
zo over dit belangwekkende erfgoed geïnformeerd. Let goed op
de lokale media; daar vindt u het
definitieve programma ●

Wij, Mark en Annemarieke Kiewit, zijn in april van dit jaar
komen wonen in een van de nieuwgebouwde woningen aan
De Pream in dit Friese dorpje.
Destijds woonachtig in de kaasstad van Noord-Holland en
al verscheidene jaren op zoek naar een andere woning. De
jaren ’30 woning in Alkmaar is gelegen aan de toegangsweg
naar het centrum en ziekenhuis. Dat betekent heel veel verkeer per dag.
Een zoektocht die niet tot het gewenste resultaat leidde omdat de bezochte woningen, in en rond Alkmaar, niet aan de
eisen en wensen konden voldoen. De straal waarin we zochten werd steeds groter. Echter zonder resultaat.
Na een bezoek aan kennissen in het nabijgelegen Stiens
werd er op een ochtend door de postbode een grote bruine enveloppe bezorgd met daarin een prospectus van het
nieuwbouwplan en een briefje met de tekst; ‘Misschien is
dit wat voor jullie?’
Een bezoek aan de toekomstige bouwplaats en vervolgens
de makelaar leidde tot de ondertekening van een intentieverklaring eind 2020. Dat Berltsum voor ons geschikt is
heeft onder andere te maken met het feit dat alle dagelijkse
voorzieningen aanwezig zijn, er veel ruimte rond het dorp
is, de woning nieuwbouw en Leeuwarden kort bij is.
Naast het feit dat Covid veel leed heeft veroorzaakt, zijn er
ook positieve kanten aan. Het heeft ervoor gezorgd dat het
thuiswerken volledig is geaccepteerd. Dit heeft het mogelijk gemaakt dat Mark het werken, bij een semi-overheidsinstelling, vanuit huis voortzet en gemiddeld een dag per
week naar kantoor in Noord-Holland gaat. Annemarieke
heeft haar baan opgezegd en geniet, na een lange werkzame
periode, van haar vrijheid.
Op de vraag of wij al een favoriete plek hebben in het dorp
moeten wij het antwoord (nog) schuldig blijven. Wij zijn het
dorp en de omgeving nog steeds aan het ontdekken; wandelend met de hond of op de fiets ●
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De Zonnebloem is
op zoek naar jou

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
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En grat eur!
d
voor de

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

We zoeken bestuursleden
in St. Annaparochie e.o.
Meld je aan bij Mirjam van Sonsbeek
mirjam.vansonsbeek@zonnebloem.nl
of zonnebloem.nl/stannaparochie

Er kan zoveel meer
dan je denkt

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

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 maandag 12 sept. 2022
aangeleverd te worden per email: advertentie@berlikum.
com.
• Kopij dient uiterlijk maandag 12 sept. 2022 op de
redactie aanwezig te zijn via krant@berlikum.com
Verschijningsdatum eerstvolgende Op ‘e Roaster:
woensdag 21 september 2022

