
Familie Hoekstra 
en medewerkers 

wensen u een 
gezellig dorpsfeest 

in samenwerking met 
Oranje Nationaal.

THE DANCE FACTORY
Hemmemaplein 10  
9041 BZ  Berlikum  

Tel.: 0518 - 46 17 73  
info@tdf-berlikum.nl
www.tdf-berlikum.nl

A.W. Boomsma BV
Landbouwmechanisatie
0518 461252

Eijzenga Fysiotherapie
(Sport)Fysiotherapie.
www.eijzenga.nl

Keunst en Kids
Kinderkleding outlet
www.keunstenkids.nl

Roersma Bestratingen
Oude en nieuwe bestrating
06-14549297

AB Fryslân
Uitzendorganisatie
www.abfriesland.nl

Expert St Annaparochie 
Verkoop elektronica
www.expert.nl

Kinderopv. De Duizendpoot
Kinderopvang kleinschalig
06 33685375

Roersma Schilders
Schilderswerk/spuitwerkz.
www.roersmaschilders.nl

Algra Kantoorservice
Overtuigende (web)teksten
www.algra.fr

Fa P.J. Wassenaar & Zn
Transport- en mesthandel
06 51842199

Kinderopvang Okido
Voor kids van 0-13 jaar
www.kinderopvangokidoki.nl

Rondaan BV
Carrosserie & wagenbouw
www.rondaan.nl

Alie´ s Haarboetiek
Kapsalon
0518 460605

FoodFlow
Export levensmiddelen
www.foodflow.nl

Klaas Bakker
Speeltoestellen
www.bakker-speeltoestellen.nl

S&P Transport
Transport
0518 461741

Assurantiekantoor Bij de Leij
Assuranti”en sinds 1953
www.bijdeleij.nl

Frisian Travel
Touringcar/aangepast vervoer
www.frisian-travel.nl

Klaas Zijlstra
Metaalbewerking
www.klaas-zijlstra.nl

Salon Grietje
Schoonheidsalon
0518 461744 

Autobedrijf v/d Ploeg
Reparatie en onderhoud
06 19170411

Frysko
Bedrijfsadvisering
www.frysko.nl

Koelmans Notaris
Alle notariële diensten
0518 461975

Sans Souci
Horecabedrijf
www.sanssouciberlikum.nl

Bakker Professional
Keuken- en koeltechniek
www.bakker-profs.nl 

G-2 Makelaars
Makelaardij
www.g2makelaars.nl 

Koko Speelgoed Shop
Speelgoed
www.koko-speelgoedshop.nl

Schiphof en Van Schepen
Schilderwerken/glashandel
06 54296821

Bakkerij Wijnsma
Brood & banket
0518 461406

Gardener's Pride Beetgum BV 
Glastuinbouw
www.overbeektomaten.nl

Konstructie Werken Berlikum BV
Laad- en lossystemen
www.gocargo.nl

SchoonmaakorganisatieTendens
Schoonmaak
0518 462489

Benjamin
Gastouderbureau
www.cgob-benjamin.nl 

Gebr v/d Heide
Bouw & loodgietersbedrijf
0518 461040

Lasbedrijf v/d Ploeg
Alle voorkomend laswerk
0518 461181

Siegersma Gevelrenovatie
Gevel- en betonrenovatie
06 29046139

Born en Van der Graaf
Adm., belasting en advies
www.born-graaf.nl 

Greidanus Logistiek
Verh. 9 pers.- en rolstoelbussen
06 10783530

Miedema Planning
Finan. Bouwk. Energielabel
www.miedemaplanning.nl

Slagerij Smit
Slagerij
0518 461403

Bouwbedrijf AJ van Dokkumburg
Verbouw, renovatie en onderh.
0518 461433

Handelsonderneming Sjoerdsma
Tentverhuur en aanhangers
www.sjoerdsmaaanhangwagens.nl

Nieuwhof Financiële Planning
Adv. zonder productverkoop
www.nfplanning.nl

SPAR v Wigcheren
Supermarkt – Slijterij
www.spar.nl

Bouwbedrijf Peters
Onderhoud en verbouwingen
0518 461565

HKM Metselwerken
Metselwerken – Renovatie
06 52525228

Nochris
Kringloopwinkel
06 14203024

Tj. Zijlstra Bouw BV
Verb./nieuwb./bedrijfsp.
www.zijlstrabouw.nl

Centrum De Spiegel
Yoga, meditatie, muziek
www.centrumdespiegel.nl  

Hypotheek Info Punt Schaafsma
Advies bij woekerpolis
06 41461874

P.H. van der Tuin
Bouwwerkzaamheden
www.kmbb.nl

Vink Sion BV
Tuinbouwbedrijf
www.vinksion.nl

De Groene Tuin
Glastuinbouw
www.degroenetuin.nl

Installatiebedr. Firma A.J. Wetting & zn
Loodg. & dakdekkerswerk
0518 461265

Partycompany Jolau
Verhuur feestartikelen
06 20405121

VOF Bouwbedrijf v/d Graaf
Bouwbedrijf
0518462246

De Pôlle
Groente, fruit, bloemen
0518 462254

J.D. Andringa De Kaasbus
Verkoop van kaas
06 46251915

Peter de Jager schildersbedrijf
Schilderwerk
06 27388354

Vrijehuizenmarkt Miedema
Makelaardij
0518 451314

Dorpshuis ’t Heechhout
Cultureel centrum Berltsum
0518 462020

Jawis training & advies
Bedrijfstraining op maat
www.jawistraining.nl

Rabobank Leeuwarden-NWF 
058 2445566 
www.rabobank.nl/lnwf

W. D. Wassenaar
Instal.-/loodgietersbedr.
0518 461288

Duva
Steenhouwerij
www.duva.nl

Kapsalon Gretina
Kapsalon voor dames/heren
0518 462248

REWI Fashion
Trendy en betaalbare mode
www.rewi-fashion.nl

E.S.V. Berlikum
RVS verwerkingsbedrijf
0518461237

Kapsalon ’t Steegje
Dames en heren en Visagie
0518 462242

Rinsma BV
Garage
www.rinsma.nl

Dit feestprogramma wordt u aangeboden door:

Friesland Bank / Spaarbank Berlikum
steunt festiviteiten Vereniging Oranje Nationaal Berlikum



14.00 t/m 17.00 uur Sport- en spelmiddag
Voor de basisschooljeugd van groep 1 t/m 8 is er op 
woensdagmiddag vanaf 14.00 uur in samenwerking met de  
BV Sport een sport- en spelmiddag op de voetbalvelden van  
Sc Berlikum. Opgave is niet nodig.

18.00 uur Vlaggen
Eindelijk is het dan zover, het Dorpsfeest 2011 gaat beginnen.  
Dus Berltsumers, STEEK DE VLAG UIT!

18.00 – 18.15 uur Klokluiden
 Klokluiden vanuit de Koepelkerk.

De aankondiging op de borden bij de invalswegen van Berlikum is 
gemaakt en beschikbaar gesteld door De Boer Schilderspecialisten. 
Voor de aankleding van het feestterrein is materiaal beschikbaar 
gesteld door Bouwbedrijf Bijland BV. 

19.30 uur Opstellen parade
Opstellen voor de parade in de Ds. van Eijck van Heslingastrjitte. 
Onderstaande route zal meerdere malen worden afgelegd.

De route van de parade is:
Ds van Eijck van Heslingastrjitte, Nijebuorren, Hôfsleane, 
Túnboustrjitte. Graag deze route autovrij houden!

20.30 uur Start parade
Met muzikale ondersteuning van de Bazuin, Klimop en CMV Oranje 
Minnertsga. Ook dit dorpsfeest is er weer een publieksprijs, 
waarvoor stembiljetten worden uitgedeeld. Deze kunnen worden 
ingeleverd in de tonnen die staan bij ’t Heechhout en bij de ingang 
van de feesttent.

Na de optocht wordt iedereen verzocht snel naar het feestterrein  
te gaan voor de opening. Let daarbij op de kroon die een ware 

make-over heeft ondergaan (mede mogelijk gemaakt door 
Techniservice Tysma). De verreiker is ter beschikking gesteld door 
Siderius Heftrucks BV.

22.00 uur Officiële opening
Sinds 1946 Oranje Nationaal! Al 65 jaar organiseert Oranje 
Nationaal o.a. het 3-jaarlijks dorpsfeest. In al die jaren een 
happening waar veel inwoners en oud-inwoners bij aanwezig willen 
zijn. Een jubileum moet feestelijk gevierd worden. Vandaar dat na 
de officiële openingsspeech door voorzitter Sybren van Tuinen het 
vuurwerk weer in ere is hersteld. Dit alles op het hoofdveld van SC 
Berlikum. 

Wij als bestuur wensen een ieder fantastische dagen!

Het vuurwerk wordt mede mogelijk gemaakt door Pension Welgelegen.

22.30 – 01.00 uur Freonen fan Berltsum Live 2011
Deze avond is een unieke éénmalige gebeurtenis, dus mis hem 
niet. Freonen Fan Berltsum wordt verzorgd door Berltsummers 
en freonen fan Berltsum. Een team van maar liefst rond de 25 
fanatiekelingen bezorgt u een onvergetelijke muzikale avond.  
Met begeleiding van de Berltsummer Bands Jean en Slag verzorgen 
5 zangers en 5 zangeressen een spetterend optreden. Voeg daar 
een ijzersterke blaassectie aan toe en het hitfestijn kan beginnen.

Entree:€ 3,00 p.p. Met kortingsbon gratis voor 1 persoon

+/- 23.30 uur
Bekendmaking van de prijzen voor de optocht en de publieksprijs 
(mogelijk gemaakt door Stichting DODO) in de feesttent.

10.00 – 12.00 uur Kofjemoarn in de tent 
Met muzikale omlijsting van de Oldehovekapel, die feestelijke 
polka’s, romantische walsen en pittige marsen ten gehore zal 
brengen.

Ook dit jaar jureert Reitse weer 
bij de appeltaartwedstrijd. Nieuw 
is echter dat hij een lezing geeft 
en een aantal door u ingestuurde 
vragen gaat beantwoorden.  
De leukste of origineelste vraag 
wordt beloond met een mooie prijs. De vraag dient wel een culinair 
tintje te hebben of over het programma ‘Lekker ite mei Reitse’ te gaan.  

12.15 uur 12.45 uur Gymnastiekvereniging (spring 
demonstratie)
De enthousiaste gymnasten van gymnastiek vereniging Berlikum 
vertonen hun kunsten op de 12 meter-lange airtumblingbaan 
die mede dankzij de Stichting DODO is aangeschaft. Kom, kijk, 
verwonder en geniet!

Toegang gratis

15.00-18.30 uur 12-Stedenspel
De bijna traditionele Oranje Nationaal Meerkamp heet dit keer 
12-Stedenspel (Berlikum is en blijft uiteraard de tolfde Stêd) en 
speelt zich af op het kaatsveld. Alle spelen staan in het teken van 
Simmer & Winter. Zwembroek of skipak? Benieuwd? Aanvang om 
15.00 uur op het kaatsveld.

Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door PRIORE 
accountants & belastingadviseurs en Brouwer Gevelrenovatie.

20.30 – 01.00 Finale 12-Stedenspel en Viruslive
Wegens groot succes geprolongeerd: levende stoelendans.  
De heren fungeren als stoel, de dames mogen, zodra de muziek 
stopt, er op gaan “zitten”. Komt dat zien. Start is rond 20.30 uur  
in de tent.

Tevens worden de prijzen voor de straatversiering bekend gemaakt!

Viruslive
Viruslive is een top 40 band uit het 
noorden van Friesland. Een pracht 
zangeres met een stem als een klok 
en een legertje ervaren topmuzikanten 
bestormen met een gevarieerd 
repertoire van pop en rockcovers 
menig podium in Noord Nederland.

Met hun aanstekelijk repertoire en enthousiasme is elk feest bij 
voorbaat geslaagd! Kom maar op en raak “besmet met VIRUS”

Entree € 6,00 p.p. Kortingsbon € 2,00 voor 1 persoon

09.30 uur Bauke Zuiderhof kaatspartij
Jeugd en volwassenen van Berlikum gaan de strijd aan om de 
kransen. Er wordt gekaatst in vrije formatie waarbij het partuur 
moet bestaan uit drie volwassenen, 2 heren en 1 dame of 2 dames 
en 1 heer (vanaf het voortgezet onderwijs). 
Hier en daar zijn de regels iets aangepast. Zo is er een prijs voor 
het partuur dat het origineelst is verkleed. Ook mag elk partuur 
een joker meenemen die duidelijk en goed zichtbaar tijdens de 
kaatspartij kan worden ingezet voor extra punten. Het is deze 
keer niet nodig om te beschikken over een kaatshandschoen: 
er wordt met een zachte luchtbal gekaatst, dus een paar 
winterhandschoenen is voldoende. Kortom legio mogelijkheden 
voor een geslaagde ‘andere’ kaatspartij!

Inleg: senioren € 3,00 en jeugd € 1,50

14.30 uur – 17.00 uur Levend Ganzenbord 
Voor de basisschool jeugd van groep 1 t/m 8 Levend Ganzenbord 
door heel Berlikum. Het werkt als volgt. De deelnemende en vooraf 
opgegeven teams zijn de pionnen in het spel. Onderweg kom je 
allerlei obstakels tegen en uiteindelijk eindig je bij nummer 63 in 
de Feesttent. Hier vindt het spannende eindspel plaats.  
Direct na afloop worden de winnaars bekend gemaakt en  
de prijzen uitgereikt. Daarna kunnen de voetjes van de vloer  
met W & M drive-in show, oftewel dj Auke!
De prijzen zijn mede mogelijk gemaakt door KOKO Speelgoedshop.

14.00 – 17.00 uur Klaverjassen
Wie lukt het dit jaar om de wisselbeker in de wacht te slepen? 
Eerdere winnaars waren O. Born, M. Stoffers en D. Dijkstra. De 
titelverdediger is H. Postma. Natuurlijk zijn er ook weer vleesprijzen 
te verdienen. Alle fanatieke, professionele en recreatieve 
klaverjassers zijn welkom in het ‘t Heechhout.
Inleg: € 2,50 p.p.

15.30 uur Palingroken
Vrijdag visdag: dus palingroken (en kopen) bij de tent (H. Tuinenga 
en J. Bruinsma).

21.00 – 01.30 uur 
Het dak eraf met het Berltsumer Oktoberfest. Dresscode: 
Oktoberfest uitdossing…LEEF JE UIT.

Oranje Nationaal laat deze vrijdagavond “het pak” in de kast 
hangen en ontvangt jullie volledig gestoken in Oktoberfest 
uitdossing. 

Die Powerhosen

Een volwaardige en juridisch waterdichte Stimmungsgarantie 
zorgt ervoor dat je gegarandeerd compleet uit je dak gaat op 
de allergrootste Bombenhits aus Deutschland. Eine supertolle 
Spitzestimmung is wat Die Powerhosen brengen, live und ohne 
Gewähr! 
Maar wacht even…..we zijn er nog niet!!! In de pauze is er een 
verrassingsact die twijfelaars meeneemt in een onvergetelijke 
muzikale achtbaan.

De gehele avond worden er foto’s gemaakt door ‘Keunst en Kids’ 
die naderhand bij hen kunnen worden besteld. Prijzen voor de 
meest originele outfits worden beschikbaar gesteld door Keunst en 
Kids en Expert St Annaparochie.

Entree € 10,00 p.p. Kortingsbon € 2,00 voor 1 persoon

08.30 uur Opstellen optocht
Opstellen optocht in de Kwekerijleane.

09.30 uur Start optocht
Route zoals in Op ‘e Roaster en www.oranjenationaal.nl is 
aangegeven (graag deze straten autovrij houden!). De muzikale 
noot tijdens de optocht komt van De Bazuin, Klimop en showband 
Takostu Stiens

11.30 – 14.30 uur Matinee
Geen dorpsfeest zonder matinee! 
Zowel jong als oud kunnen zich 
kostelijk vermaken bij de muziek 
van ORKEST BUTTERFLY. Het 
orkest is al meer dan 12½ jaar een 
begrip in Noord Nederland. Met 
een zeer uiteenlopend repertoire 
en een schat aan ervaring staat 

dit orkest garant voor gezelligheid op ieder feest.

Toegang gratis

 

16.30 – 17.30 Houthakkersroadshow
Snelheid, humor en interactie met het 
publiek zijn de steekwoorden van de 
kettingzaagmannen. Uiteraard wordt in 
deze act volop gezaagd en worden de 
bezoekers tevens uitgenodigd om aan 
houthakkersspelletjes mee te doen. 
Locatie: Schoolplein OBS Lyts Libben 
Toegang gratis.

Dit spektakel wordt mede mogelijk 
gemaakt door Agra Totaal en van Tuinen 
Tuinservice.

21.00 – 01.00 uur Rintje Kas met band
Als voorman van de jullie allen wel be-
kende, inmiddels beëindigde band LAYS 
is hij een graag geziene gast op menig 
feest…..zeker in Berlikum. Met zijn zeer 
brede repertoire is hij overal inzetbaar en 
zet in een mum van tijd de tent op z’n kop. 
Kortom gooi je haar los en leef je lekker uit 
op deze slotavond.

Entree € 7,00 Kortingsbon € 2,00 voor 1 persoon

Opgave
Appeltaartbakwestrijd: tot dinsdag 30 augustus bij Frans Rob, Buorren 11, tel. 461904 of appeltaart@oranjenationaal.nl.
Freegje it oan Reitse: vragen kunnen tot aan maandag 29 augustus 2011 worden gesteld via freegjeitoanreitse@oranjenationaal.nl.
Bauke Zuiderhof Kaatspartij: t/m 01 september om 20.00 uur bij Engele Bouwma, Buorren 63, tel. 462366 of via e.bouwma7@chello.nl 
Fedde van der Graaf, Kwekerijleane 11, tel. 462081 of via f.vandergraaf@chello.nl of via het opgaveformulier op www.oranjenationaal.nl.
Klaverjassen: op vrijdag 02 september vanaf 13.00 t/m 13.45 uur in t’Heechhout.

Lid worden van Oranje Nationaal?
Meld je aan via www.oranjenationaal.nl voor zaterdag 27 augustus en ontvang nog de kortingsbonnen voor dit feest,  
onder de voorwaarde dat je tenminste 3 jaar lid blijft.

Treintje: E 0,50 p.p. Rondgang door het dorp met vertrek en aankomst bij de feesttent. 01 en 02 september: 09.30-12.00 uur, 
13.30-16.30 uur, 19.00-21.00 uur. 03 september: 15.00-17.00 uur en 19.00 uur-22.00 uur.

Algemeen:
• Maak er met zijn allen een spetterend feest van
• Kortingsbonnen worden een week voor het feest bij de leden thuis bezorgd
• De waarde van de kortingsbonnen voor leden bedraagt E 9,00 
•  Wel lid, geen kortingsbonnen, neem na 22 augustus contact op met Anneke Stam,  

telefoon 0518-451526 of per mail annekestam@gmail.com
• Alle informatie en meer is te vinden op onze website: www.oranjenationaal.nl
• Ook voor dagelijks nieuwe foto’s, www.oranjenationaal.nl
• De horeca wordt verzorgd door TDF Hof Van Holland
• Consumptieprijs bedraagt E 1,80
• Alcoholische dranken worden alleen verstrekt aan personen van 16 jaar en ouder
• Kinderen t/m de basisschool hebben gratis toegang mits onder begeleiding
• Meedoen aan activiteiten is altijd geheel voor eigen risico
• Denk bij het verlaten van de tent aan de dorpsbewoners die al eerder naar huis zijn gegaan
• Pas met zijn allen op de straatversiering

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, namens de Friesland Bank.
Door hun geweldige bijdrage is het mogelijk startgelden uit te keren voor de optocht en straatversiering.  

Tevens stelt de Stichting het prijzengeld beschikbaar.

Agra Totaal
Dierenspeciaalzaak
Tel. 0518 462456
www.agratotaal.nl

GEOCAST media
Social- en nieuwe media
Tel. 0518 451993
www.geocast.nl

Priore Accountants & belastingadviseurs
Advisering bedrijven en accountancy
Tel. 0513 657457
www.priore.nl / Contactpersoon: Durk Osinga

Bouwbedrijf Bijland BV
Bouwbedrijf
Tel. 0518 461331
www.bouwbedrijfbijland.nl

Handelsonderneming Jelle Kuperus
Drukwerk, vlaggen en banieren
Tel. 06 11401277
www.jellekuperus.nl

Siderius Heftrucks BV
Verk./verhuur/intern transport
Tel. 0518 461414
www.sideriusheftrucks.nl

Brouwer Gevelrenovatie
Gevelrenovatie
Tel. 06 20365470
www.brouwergevelrenovatie.nl

Kr8werk creatieve meedenkers
Ontwerp: huisstijlen, advertenties en websites
Tel. 06 18 466 296
info@kr8werk.nl www.kr8werk.nl

TechniService Tijsma
Installaties en dakwerk
Tel. 0518 461648

De Boer Schilderspecialisten
Schilderspecialisten
Tel. 0518 481817
www.deboerschilderspecialisten.nl

Pension Welgelegen
Dak- en thuislozen woonruimte
Tel. 0518 461563
www.pensionwelgelegen.nl

Van Tuinen Tuinservice
Voor bedrijf en particulier
0518 462667
www.vantuinen.nl

Woensdag 31 augustus

Donderdag 1 september

Zaterdag 3 september

Vrijdag 2 september Algemene informatie

Sponsoren Dorpsfeest 2011:


