
A.W. Boomsma Mechanisatiebedrijf B.V.
0518-461252
Landbouwmechanisatie

Dames- en Herenkapsalon Gretina
0518-462248
Heren- en dameskapsalon

Markthal
0518-462260
www.berlikum.com
1500 m2 winkelplezier

S&P Transport
0518-461741
Transport

AB Vakwerk
0518-409340
www.abvakwerk.nl
Specialist in arbeidsbemiddeling

De Boer Schilderspecialisten
0518-461817
Schilderwerk

Miedema Vrijhuizenmarkt
www.vrijehuizenmarkt.nl
Makelaar

Schildersbedrijf Schiphof / v. Schepen
0518-462367 / 06-54296821
www.schiphofvanschepen.nl
Schilderswerkzaamheden

Administratiekantoor Groeneveld
0518-461704
Administratiekantoor

Empatec NV
www.empatec.nl
Tomaten kwekerij

Muta  Sport
www.mutasport.nl
Groothandel in sport- en bedrijfskleding

Siegersma Gevelrenovatie
06-29046139
www.siegersmagevelrenovatie.nl
Metselwerk betonrenovatie

Agra Totaal B.V.
0518-462456
www.agratotaal.nl
De dierenspeciaalzaak bij u in de buurt!

Food Flow
www.foodflow.nl
Export levensmiddelen

Oege’s Tweewielerbedrijf Berltsum
0518-461763 / 06-51430854
Fietsverkoop en reparatie

Slagerij Smit
www.slagerijsmit.com
De vleesspecialist. Net even anders.

Algra Kantoorservice
www.tekstschrijver-algra.nl
Tekstschrijver / Webredacteur

Gardeners’s Pride Beetgum
058-2532044
www.overbeektomaten.nl
Teelt fijn segment tomaten

Osinga Adviesdiensten
www.osinga-adviesdiensten.nl
Registeraccountant - bedrijfsadviseur

Spar van Wigcheren
0518-461306
www.spar.nl
Spar supermarkt / slijterij

Auto Synyco B.V.
www.synyco.nl
Verkoop van jong gebruikte dealer 
occasions

Handelsonderneming Jelle Kuperus
06-11401277
www.jellekuperus.nl
Sport- en bedrijfskleding

Praktijk Jelle Eijzenga
www.eijzenga.nl
Sportfysio

Team 5
www.team5.nl
Innovatief vastgoed onderhoud

AuTTeK V.O.F.
0518-462082
www.auttek.nl
Engineering, Plotservice en 3D printer

Handelsonderneming K. Bakker
www.bakker-speeltoestellen.nl
Verkoop/montage speeltoestellen

Profijtwarmte
0518-462424
www.profijtwarmte.nl
Infrarood Langegolf Verwarming

Tendens
www.tendensberlikum.nl
Schoonmaakbedrijf

B&G Techniek
www.bengtechniek.nl
Installatie & onderhoud

Idesta Zorggroep
088-6666250
www.idesta.nl
Soarch foar mins en omjouwing

Rewi Fashion
www.rewi-fashion.nl
Betaalbare, trendy mode

Terpstra Administratiekantoor
0518-462049
Jaarrekening & belastingen

Bakker Vakkeuken
0518-463000
www.bakkervakkeuken.nl

Jawis training & advies
www.jawistraining.nl
Trainingen op het gebied van com-
municatie

Rijwielhandel J. Feenstra
06-12429286
www.jansfietsen.nl
Reparatie, onderhoud en verkoop

Uw Schilder A.P. Bouwma
06-14650629
www.apbouwma.nl
Schilder

Bakkerij Wijnsma
0518-461406
Brood en Banket

Kapsalon ‘t Steegje
0518-462242
www.kapsalontsteegje.nl
Kapsalon

Roersma Bestratingen
0518-462585
Bestratingen

Vink Sion
0518-461072
Paprika kwekerij

Born & van der Graaf
0518-461800
www.born-graaf.nl
Administratie en MKB-advies

Keunst en Kids
www.keunstenkids.nl 
Kinderkleding, kado’s, etc.

Roersma Schilders
www.roersmaschilders.nl
Schilderwerk en beglazing

VOF Bouwbedrijf van der Graaf
0518-462246
Bouw- / timmerwerk

Bouwbedrijf van Dokkumburg
www.bouwbedrijfvandokkumburg.nl
Voor al uw verbouw activiteiten

Klaas Zijlstra Metaalbewerking 
B.V.
www.klaas-zijlstra.nl
Machinebouw

Rondaan’s Carrosserie- en Wagen-
bouw B.V.
www.rondaan.nl
Carrosserie en wagenbouw

Zijlstra Bouw B.V.
www.zijlstrabouw.nl
Verbouw, nieuwbouw, renovatie

Brouwer Administratieve Dienstverlening

0518-461928 / 06-51029777
www.brouwer-administratie.nl
Administratie- / belastingkantoor

Koko speelgoed shop
www.koko-speelgoedshop.nl
Speelgoedwinkel

Salon Grietje
0518-461744
www.salongrietje.nl
Schoonheidssalon

Zorgreizen opmaat
0518-461160 / 0610783530
www.zorgreizenopmaat.nl
Zorgreizen, aangepaste groepsreizen

Dit feestprogramma wordt u aangeboden door:
Opgave
Heel Berltsum bakt: Tot dinsdag 26 augustus via de site www.oranjenationaal.nl of bij  
Annemieke de Zwijger, Wettertún 20 of via annemiekevanderkaaij@gmail.com. 
Bauke Zuiderhof Kaatspartij: Uiterlijk 28 augustus bij Engele Bouwma, Buorren 63, tel. 462366 of  
via e.bouwma7@chello.nl of Harry Kooistra, Bûterhoeke 38, tel. 461647 of via kaatsen@oranjenationaal.nl
Klaverjassen: op vrijdag 29 augustus van 13.00 tot 13.45 uur in ‘t Heechhout.

Lid worden van Oranje Nationaal?
Meld je aan via www.oranjenationaal.nl vóór zaterdag 23 augustus en ontvang de kortingsbonnen nog voor dit feest,  
onder de voorwaarde dat je tenminste 3 jaar lid blijft.

Treintje:  Kosten: € 0,50 p.p. Rondgang door het dorp met vertrek en aankomst bij de feesttent.  
28 en 29 augustus: 09.30-12.00 uur, 13.30-16.30 uur en 19.00-21.00 uur. 30 augustus: 15.00-17.00 uur  en 19.00-22.00 uur.

Algemeen:
•  Kinderen t/m de basisschool hebben gratis toegang mits 

onder begeleiding
• Meedoen aan activiteiten is altijd geheel voor eigen risico
• Er is EHBO aanwezig
• Consumptieprijs is € 1,85
  Consumptie munten zijn nu al te koop bij Fleurich Blommen 

en mear. In zakjes van € 20 en € 50 (resp. 11 en 28 munten)
•  Geen 18, geen alcohol. Iedereen krijgt daarom een polsbandje 

dat ook geldt als entree-bewijs.

•  Alle programma informatie en dagelijks nieuwe foto’s zijn  
te vinden op www.oranjenationaal.nl

•  Volg ons ook op www.facebook.com/oranjenationaal  
en twitter @ONATBerltsum voor het allerlaatste nieuws

• Maak er met zijn allen een spetterend feest van
•  Denk bij het verlaten van de tent aan de dorpsbewoners  

die al eerder naar huis zijn gegaan
• Pas met zijn allen op de straatversiering

Kortingsbonnen:
•  Kortingsbonnen worden een week voor het feest bij de leden 

thuis bezorgd
• De waarde van de kortingsbonnen voor leden bedraagt € 10,00

•  Wel lid, maar geen kortingsbonnen ontvangen?  
Neem na 20 augustus contact op met Sybren van Tuinen,  
telefoon 462426 of per mail sjvantuinen@gmail.com

Algemene informatie

Oranje Nationaal streeft er naar tijdens het dorpsfeest de toegangs- en consumptieprijzen zo laag mogelijk te houden.  
Dit wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren waarvoor onze hartelijke dank!

Stichting Donaties Dorpsgemeenschappen Berlikum en Wier.
Door hun geweldige bijdrage is het mogelijk startgelden uit te keren voor de optocht en straatversiering.  

Tevens stelt de Stichting het prijzengeld beschikbaar.

Bouwbedrijf Bijland B.V.
Bouwbedrijf
Tel. 0518 461331
www.bouwbedrijfbijland.nl

Fleurich blommen & mear
Bloemen en woonaccessoires
Tel. 0518 461573

Postzegelhandel S. Herrema
In/Verkoop, taxaties & bemiddeling
Tel. 0518 462253

Brouwer Gevelrenovatie
Gevelrenovatie- en voegbedrijf
Tel. 0518 461928 / 06 20365470
www.brouwergevelrenovatie.nl 

GEOCAST media
Live videoproducties
Tel. 0518 451993
http://geocast.nl

Siderius Heftrucks BV
Verkoop/Verhuur heftrucks
Tel. 0518 461414
www.sideriusheftrucks.nl

De Berltsumer Makelaar
Advies & Taxaties (o.a. gevalideerd)

Tel. 06 29070303
sjvantuinen@gmail.com

Koelmans Notariskantoor
met waarneemster Mr. S.A. de Vries

Tel. 0518 461975
info@notariskoelmans.nl

Stucadoorsbedrijf P. Rondon
Stucadoorsbedrijf
Tel. 06 12219977
www.pieterrondon.nl

EC Engineering
Installatie en besturingstechniek
Tel. 06 53533591
www.ec-engineering.nl

Kr8werk
Branded Content Bureau
Tel. 058 7009729
www.kr8werk.nl

Van Tuinen Tuinservice
Hovenier
Tel. 0518 462667
www.vantuinen.nl

E.S.V. Berlikum BV
RVS verwerkingsbedrijf
Tel. 0518 461237
www.esvberlikum.nl

Pension Welgelegen
Zelfstandig wonen voor alleenstaanden
Tel. 0518 461563
www.pensionwelgelegen.nl

Sponsoren Dorpsfeest 2014:

Op en rond het dorpsplein 

Promenade 9, 8861 NT  Harlingen
Tel. 06 20742020     www.facebook.com/TWADharlingen

Snackwagen Postma
evenementen service

Tilledyk 3 • 9038 TB Engelum
(058) 253 19 54 
(06) 53 22 19 43 
(06) 12 22 23 39

info@snackgigant.nl

www.snackgigant.nl

Horeca & Recreatie T. 06 520 522 50 oneadvies@live.nl



09.30 uur   BAUKE ZUIDERHOF KAATSPARTIJ
Jeugd en volwassenen van Berlikum gaan op het kaatsveld de 
strijd aan om de kransen. Er wordt gekaatst in vrije formatie 
waarbij het partuur moet bestaan uit 2 heren en 1 dame (van
af het voortgezet onderwijs). Hier en daar zijn de regels iets 
aangepast. Zo zal er een prijs zijn voor het partuur dat het 
origineelst is verkleed. Ook mag elk partuur een mascotte 
meenemen die duidelijk en goed zichtbaar tijdens de kaat
spartij kan worden ingezet voor extra punten. Er wordt met 
”zachte” luchtbal gekaatst. Inleg: Senioren € 3, en jeugd 
 vanaf voortgezet onderwijs tot en met 16 jaar € 1,50 

De Bauke Zuiderhof partij wordt mede mogelijk gemaakt 
door: Stucadoorsbedrijf Pieter Rondon

10.00 – 12.00 uur   VOORSTELLING VOOR BASISSCHOOL 
GROEPEN 1 T/M 4
Terwijl op het kaatsveld de Bauke Zuiderhof partij wordt 
verkaatst, worden de kinderen van de groepen 1 tot en met 
4 verwelkomd in de feesttent voor een voorstelling van “de 
Gang van Sake”. Een speelse, muzikale en laagdrempelige 
voorstelling over een specifiek thema voor de leeftijdscate
gorie van vier tot en met acht jaar, waarbij ook de volwassen
en volop mee kunnen genieten.

13.30 – 16.00 uur   IT STERKSTE TEAM VAN BERLTSUM  
VOOR BASISSCHOOL GROEPEN 5 T/M 8
In navolging van de volwassenen gaan nu de oudere basis
schoolleerlingen strijden om de titel ‘Sterkste Team van Ber
ltsum’. De kinderen verzamelen eerst op school en komen 
onder begeleiding van de meesters en juffen naar de tent. 
De spelonderdelen zijn (hoewel hier en daar aangepast) 
gelijk aan de volwassen versie. Aan het eind van de middag 

zal het winnende team bekend zijn en worden de prijzen 
uitgereikt. 

14.00 – 17.00 uur   KLAVERJASSEN
Alle liefhebbers van dit gezellige kaartspel kunnen 
zich melden in ‘it Heechhout’ voor de strijd om 

de Oscar van het klaverjassen: de felbegeerde 
wisselbeker. Wieowie speelt het meest 
tactisch, telt de troeven het beste, weet 

zelfs met een slecht gedeelde hand 
maar misschien door perfect samen
spel met de maat, deze mooie prijs 
in de wacht te slepen? De beker 

 staat nu nog ‘te pronk’ bij 
titelverde diger Sake Postma 
(5486 punten!)

14.00 uur   PALINGROKEN
Vrijdag = visdag. Op het kaatsveld zullen Henk Tuinenga 
& Jan Bruinsma weer heerlijke, verse paling roken (en ver 
kop en). Resultaten uit het verleden geven geen garantie 
voor de toekomst maar vanwege het succes van vorige keer 
raden wij iedereen aan om op tijd te komen want: OP=OP!

21.00 – 01.30 uur   HET FOUTE FILM FESTIVAL!!!
Tja, wat we hiervan moeten verwachten!?!?!? Inmiddels is 
het een goede gewoonte om op vrij dagavond eens 
even flink ‘los’ te gaan als het gaat om het uitzoe
ken van passende kleding. En met de “Foute Film” 
als uitgangspunt zijn er ruim voldoende mogelijk
heden om hier invulling aan te geven. Ook Oran
je Nationaal zal zich tijdens deze avond qua uit
dossing van haar meest ‘foute’ kant laten zien… 
De muziek is deze avond eigenlijk alles  
behalve fout. De muziekregie is in handen 
van een top band: SESSION. 

SESSION bestaat uit enthousiaste, zeer 
ervaren muzikanten en speelt dansbare hits 
van nu en de beste classics van toen, en zet 
daarmee een onvergetelijk optreden neer. 
Een optreden van SESSION is ‘high energy’, 
meeslepend, interactief, dansbaar, verleidelijk, 
trendy maar vooral: een feest!

Tijdens de pauzes zal Marcella Spithoff, voor
malig frontvrouw van de band Stageline, optreden. 

Het avondprogramma wordt mede mogelijk  
gemaakt door: Pension Welgelegen
  
Entree € 10,- per persoon 
(kortingsbon voor 1 persoon t.w.v. € 2,-)

08.30 uur   Opstellen optocht
Opstellen voor de optocht op de Bitgumerdyk richting Bitgum.

09.30   START OPTOCHT
Traditiegetrouw trekken alle ‘nummers’ op zaterdagochtend 
opnieuw door het dorp. Nu niet in een ‘rondje om de kerk’ 
maar door het gehele dorp. 
De route is: De Keats  De Boppe  De Opslach  Bildtdijk 
 Hemmemaplein  It Skil  Buorren  Tsjerkestrjitte  Hôfsleane 
 Bitgummerdyk  Ir. C.M. van der Slikkeleane  Mulsleane   
Túnboustrjitte. Einde bij dorpshuis It Heechhout.
Vriendelijk maar toch ook dringend verzoek aan alle bewoners 
langs de route om deze straten autovrij te houden.

De optocht wordt muzikaal begeleid door Muzyk Feriening 
‘OpMaat’ Berltsum, Drumfanfare & Colour guard Concordia 
Sexbierum

11.30 – 14.30 uur   MATINEE
Net als vele films kent het dorpsfeest ook een ‘middagvoor
stelling’ – hét matinee! Jong en oud vermaken zich onder het 
genot van een passend stukje muziek. 

Dit jaar staat Partyband Sunshine op het podium en verzorgt 
de muzikale omlijsting van het matinee. Vier muzikanten met 
jarenlange ervaring in de muziekwereld, die bij elk optreden 
er alles aan doen om het publiek uit zijn dak te laten gaan. 
Dus dat belooft weer wat…

Het Matinee wordt mede mogelijk gemaakt door: 
Van Tuinen Tuinservice

16.30 – 18.00 uur   DANTES STUNTSHOW
Spanning en sensatie op het bedrijven terrein 
bij Klaas Zijlstra! “Net als in de film” zal een aantal waaghalzen 
van Dantes Stuntteam de meest halsbrekende toeren uithalen.   
Zo krijgen jullie als het ware een kijkje achter de schermen van 
de film. Deze mannen doen het échte werk. Veel actie maar 
vooral ook met veel humor. Een leuke show voor jong & oud!

Deze stuntshow wordt mede mogelijk gemaakt door: 
E.S.V. Berlikum BV

21.00 – 01.00 uur   PARTYBAND ‘CHEERZ!’
Cheerz! is een allround partyband die een gewel
dige live performance verzorgt! Er worden diverse  
stijlen in de strijd gegooid (pop, rock, funk, disco of Ned
erlandstalig) en alles wordt uit de kast gehaald om haar  
publiek een top avond te bezorgen. Deze 8koppige  
partyband straalt een en al plezier uit. De band bestaat 
uit een zanger, een zangeres, een 4 koppige ritmesectie  
aangevuld met 2 blazers. Cheerz! zorgt voor een topfeest!

Entree € 9,- per persoon 
(kortingsbon voor 1 persoon t.w.v. € 3,-)

10.00 – 12.00 uur KOFJEMOARN & HEEL BERLTSUM 
BAKT!
Onder muzikale begeleiding van de  voor de meesten 
welbekende  Krijn Dijkstra, start de koffie ochtend in de 
tent én de competitie: Heel Berltsum Bakt! We gaan op 
zoek naar de beste thuisbakker van Berltsum. Dit jaar is 
de wedstrijd een beetje anders van opzet. We zoeken nu 
niet alleen naar de beste appeltaart van Berltsum maar 
bijvoorbeeld ook de beste cake, brood, hartige taart of ge
haktbal. Er wordt gestreden om een fantastische prijs, dus: 
wie wordt de beste thuisbakker van Berltsum? Er is een 
zeer deskundige jury bereid gevonden om alle baksels te 
testen, keuren, ruiken en vooral te proeven.

15.00 – 19.00 uur IT STERKSTE TEAM FAN BERLTSUM
Tijd om opnieuw de strijd aan te gaan. En dit wordt een 
échte titanenstrijd op het kaatsveld! Verschillende teams 
binden de strijd met elkaar aan in een meerkamp. Zoals de 
titel al doet vermoeden gaat het hier om een fysieke strijd 
maar……. Wie niet sterk is, moet slim zijn! Er wordt een be
roep gedaan op behendigheid, lenigheid, samenwerking, 
brute kracht maar ook tactisch inzicht. Voor de deelne

mers een hele uitdaging en voor het publiek geweldig 
om te zien.

Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door: 
Brouwer Gevelrenovatie

Vliegbasis Leeuwarden en fa. 
Wassenaar, Berltsum hebben 

een groot deel van de mate
rialen voor de verschillen

de spelonderdelen 
ter beschikking 
gesteld.

20.30 – 00.10 uur 
FINALE IT STERKSTE 

TEAM FAN BERLTSUM & 
LA STAMPA
De finale is traditio

neel een teamcaptain 
activiteit. Dit keer 

is een goed richtingsgevoel van groot belang. Hoe dat er 
uit gaat zien? Dat blijft nog even een verrassing. Er geldt: 
‘survival of the fittest’. De captain (hij/zij) kan hiermee nog 
een flink aantal punten voor zijn of haar team verdienen en 
op die manier alsnog de hoogste trede van het erepodium 
bereiken. Wat het precies wordt, dat kunnen we nog niet 
zeggen maar dit laatste en beslissende eindspel belooft 
deze keer heel erg spannend te worden! Zeg maar gerust 
van thriller kwaliteit…

Tijdens deze avond worden ook de prijswinnaars van de 
straatversiering bekend gemaakt.

La Stampa
Oranje Nationaal proudly presents een fantastische feest
band onder leiding van top zangeres Mandy Sier: La Stampa. 
Met hun roots in Volendam zit muziek maken in hun bloed. 
Hoewel de palingsound zeker tot de mogelijkheden behoort, 
is La Stampa een zeer allround band en weten ze iedere 
zaal of tent plat te spelen. Hun repertoire varieert van  
Nederlandstalige feestknallers tot zeer actuele top 40 
hits. Kortom: deze band mag niet op de aftiteling van  
“Berltsum, the Movie” ontbreken!

Het avondprogramma wordt mede mogelijk 
gemaakt door: GEOCAST media

Entree: € 7,- per persoon 
(kortingsbon voor 1 persoon t.w.v. € 2,-)

18.00 uur KLOKKEN LUIDEN & VLAGGEN!
Na 3 jaar is het eindelijk weer zover: het dorpsfeest 2014 
 met als thema “Berltsum, the Movie”  gaat beginnen.  
Het feest wordt letterlijk ingeluid: de klokken van de 
Koepel kerk luiden van 18.00 tot 18.15 uur. Dat is voor alle 
Berl tsumers het teken om de vlag uit te steken.

19.30 uur OPSTELLEN PARADE
Opstellen in de Ds. van Eijck van Heslingastrjitte richt
ing de brede school. De route is vervolgens: Nijebuorren 
 Hôfsleane  Túnboustrjitte  Ds. Van Eijck van Heslinga
strjitte Deze route wordt twee keer gedaan waarna de  
parade stopt in de Ds. Eijck van Heslingastrjitte. 
Vriendelijk maar toch ook dringend verzoek aan alle bewoners 
langs de route om deze straten autovrij te houden.

20.30 uur START PARADE
Inmiddels is de parade een niet meer weg te denken on
derdeel van het programma. Terwijl de avond langzaam 
valt, trekken de deelnemende nummers als een film aan 
u voorbij… De muzikale begeleiding is dit jaar in handen 
van Muzyk Feriening ‘OpMaat’ Berltsum, Drumfanfare &  
Colour guard Concordia Sexbierum en Drumband Hollan-

dia Bolsward.

Naast een deskundige jury zullen ook dit 
jaar tijdens de parade weer stembiljetten 

aan het publiek worden uitgereikt voor 
het bepalen van de publieksprijs. Deze 

stembiljetten worden na afloop van 
de parade opgehaald.

22.00 uur   OFFICIELE OPENING
De officiële ‘Première’: Oranje Natio

naal voorzitter Sybren van Tuinen zal 
de officiële aftrap geven van het dorpsfeest 

2014. Vervolgens wordt de opening onderstreept 
met een spectaculaire vuurwerkshow op het 

tweede voetbalveld van SC Berlikum.

Het vuurwerk wordt mede mogelijk gemaakt 
door Postzegelhandel S. Herrema

Wordt het een romantische film, een komedie, een actie
thriller of misschien wel een familiefilm??? Hoe een ieder 
“Berltsum, the Movie” ook zal ervaren: 
Het bestuur van Oranje Nationaal wenst iedereen een  
fantastisch feest toe!!!

Als de laatste vuurpijlen zijn afgestoken, wordt iedereen 
verzocht om snel naar het feestterrein te komen voor de 
eerste activiteit in de tent.

De verreiker die de kroon op zijn plaats houdt, is ter 
beschikking gesteld door Siderius Heftrucks BV

22.30 – 01.00 uur   BERLTSUMER MUZYKSPEKTAKEL

Een film kan niet zonder muziek. Muziek bepaalt de 
sfeer, de spanning en de emotie… Zo kan ook “Berl
tsum, the Movie” niet zonder muziek. Het Berltsumer 
Muzykspektakel is een spetterende avond vol muziek 
en passie. Muzyk Feriening ‘OpMaat’ Berltsum neemt 
u mee op een muzikale reis met prachtige filmmuziek, 
de beste popsongs en de vetste meezingers. Samen 
met zangeres Janneke Brakels maken ze er een fan
tastische avond van. Janneke Brakels is afkomstig 
uit Deinum en zong o.a. in de musical ‘Soldaat van 
Oranje’. Kortom een schitterende avond met muziek 
voor iedereen. Er is een aantal zitplaatsen aan
wezig maar het wordt gegarandeerd ook dansen, 
de voetjes van de vloer!
Het Berltsumer Muzykspektakel wordt mede mo
gelijk gemaakt door: Koelmans Notariskantoor, 
met waarneemster Mr. S.A. de Vries

Entree: € 3,- per persoon 
(met kortingsbon voor 1 persoon gratis)

Rond 23.30 uur worden de prijzen voor de op
tocht en de publieksprijs bekend gemaakt. 
De prijzen worden beschikbaar gesteld door 
Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen 
Berltsum/Wier.

ROMANTISCHE WOENSDAG 
27 AUGUSTUS

  
2 8  A U G U S T U S

E P I S C H E  D O N D E R D A G  
2 8  A U G U S T U S

STUNT ZATERDAG 
30 AUGUSTUS 


