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A.W. Boomsma BV
Landbouwmechanisatie
0518 461252

AB Fryslân
Uitzendorganisatie
www.abfriesland.nl

Agra Totaal
Dierenspeciaalzak
0518 462456

Algra Kantoorservice
Secretariaat op maat
www.algrakantoorservice.nl

Art & Potterieshop Pélé
Verkoop keramische potten
0518 462006

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

Bakker Speeltoestellen
Leveren van speeltoestellen
www.bakker-speeltoestellen.nl

Bakkerij Wijnsma
Brood & banket
0518 461406

Bij de Leij
Assurantiën sinds 1953
www.bijdeleij.nl

Brouwer & Siegersma 
Gevelrenovatie
06 20365470

Café Hof van Holland
Ite, drinke en mear…
www.hofvanholland.nl

Car Centre Berlikum
Reparatie onderhoud auto’s
0518 462598

De Groene Tuin
Glastuinbouw
0518 462830

De Pôlle
Groente, fruit en bloemen
0518 462254

Dorpshuis ‘t Heechhout
Voor en van het dorp
0518 461815

Duva natuursteenbedrijf
Leveren natuursteen
www.duva.nl

Ellérie Webdesign
advies, design en hosting
www.elleriewebdesign.nl

ESV Berlikum
RVS verwerkingsbedrijf
0518 461237

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

FVH Vlees BV
Halffabrikaten vleesindustrie
www.fvh-vlees.nl

G2 Makelaars
Ver- en aankoop onroerendgoed
www.g2makelaars.nl

Gebr. v/d Heide
Bouw- & loodgietersbedrijf
Tel. 0518-461040

Groeneveld bedrijfsadministratie
Bedrijfsadministratie
Tel. 0518 461704

Handelsonderneming Sjoerdsma
www.handelsondernemingsjoerds-
ma.nl

Hoeksma alstroemeria
Bloemenkwekerij
Tel. 0518 461743

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

Kapsalon it Steegje
Kapsalon
Tel. 0518 462242

Keunst en Kids
Kinderkleding outlet
www.keunstenkids.nl

Kinderopvang Okidoki
Kinderopvang voor het hele gezin
www.kinderopvangokidoki.nl

Konstructie Werken Berlikum BV
Los- en laadsystemen
Tel. 0518 461846

Lasbedrijf v/d Ploeg
Alle voorkomende laswerkz.
Tel. 0518 461181

Manege Japero
Ook voor feesten en partijen
www.japero.nl

Markthal Berlikum
Tichelersdyk 28
Tel. 0518 462260

Mr. Tj. J. Koelmans
Notariskantoor
Tel. 0518 461975

Omnyacc Synergie Accountants
Tel. 058 2999960
www.omnyacc-synergie.nl 

P.H. van der Tuin
Renovatie, nieuwbouw, sanitair
Tel. 06 15267265

Partycompany Jolau
Springkussens, Sara en Abraham 
Tel. 06 20405121

Priore Acc. & Belastingadviseurs
Voor advies over uw bedrijf
www.priore.nl

R&W Bestrating
Oude en nieuwe bestrating
Tel. 0518 462585

Rabobank Leeuwarden
Noord West Friesland
www.rabobank.nl

REWI Fashion
Trendy mode voor het hele gezin
Tel. 0518 461512

Rondaan BV
Carrosserie & wagenbouw
www.rondaan.nl

Salon Grietje
Schoonheidssalon
Tel. 0518 461744

Schoonmaakbedrijf Tendens
Tel. 0518 462489
www.tendensberlikum.nl

Smit 
Slagerij
Tel. 0518 461403

SPAR v Wigcheren
Supermarkt/slijterij
Tel. 0518 461306

Tensis adviseurs en ingenieurs
Bouw RO en milieu
www.tensis.nl

Tj. Zijlstra Bouw BV
Ontwerpen + bouwen
www.zijlstrabouw.nl

Tolsma Sierbestrating
Tel. 0518 460878
www.tolsmasierbestrating.nl

Univé Verzekeringen
Hypotheken en pensioenen
www.unive.nl

Van Dokkumburg
Bouwbedrijf
Tel. 0518 461311

Van Tuinen Makelaardij
Aan-, verkoop, taxaties (oa.NHG)
Tel. 06 29070303

Vink Sion BV
Paprikakwekerij

VOF Bouwbedrijf v/d Graaf
Bouwbedrijf
Tel. 0518 462246

VOF C.W. van Overbeek
Cherrytomatenkwekerij
www.overbeektomaten.nl

Vrijehuizenmarkt Miedema
Makelaardij
Tel. 0518 451314

Wassenaar
Installatiebedrijf
Tel. 0518 461288

Wetting
Installatiebedrijf
Tel. 0518 461265

Dit feestprogramma wordt u aangeboden door:

Friesland Bank / Spaarbank Berlikum
steunt festiviteiten Vereniging Oranje Nationaal Berlikum

Familiebedrijf Sans Souci
wenst u een gezellig Oranje Nationaal feest.

Het adres voor:
• Buffetten, thuis of op locatie;

• Feesten en partijen, thuis of op locatie;

• Heerlijke koude en warme schotels;

• Tent op maat

Dit programmaboek is aangeboden door Sans Souci Berlikum.

Vraag vrijblijvend een offerte.

Fa. Sans Souci 

It Skil 13

9041 BW Berlikum

Tel. 0518-462268

info@sanssouciberlikum.nl

www.sanssouciberlikum.nl



Vanaf 14.00 uur
Tijdens dit feest staat muziek centraal en dat willen we dan ook 
graag horen! Om de optocht en parade muzikaal aan te kleden 
kunnen de kinderen van de basisschool deze middag zelf muziekin-
strumenten maken. Deze activiteit zal plaatsvinden in ’t Heechhout 
o.l.v. Keunst & Kids. Natuurlijk wordt er ook voor een versnapering 
gezorgd. Opgave en nadere informatie via het formulier dat op 
school uitgereikt wordt. Eigen bijdrage E 2,50

18.00 uur
Vlaggen uit in het hele dorp. Het klinkt zo gewoon maar wat lijkt 
het extra feestelijk wanneer aan elke woning in ons dorp de vlag 
wappert. Dus, Berltsumers meedoen: Steek de vlag uit!

18.00 - 18.15 uur
Klokluiden vanuit de Koepelkerk. 

Bij de invalswegen naar Berlikum staan aankondigingborden die 
gemaakt en beschikbaar zijn gesteld door De Boer Schilderspecia-
listen. Voor de aankleding van het feestterrein is materiaal beschik-
baar gesteld door Bouwbedrijf Bijland BV. 

19.30 uur 
Dit jaar hebben we gekozen voor een nieuwe opzet voor de pre-
sentatie van de versierde wagens en loopnummers namelijk een 
parade. Dit betekent dat de wagens en loopnummers meerdere 
malen een kort, vast parcours afleggen. Opstellen voor de parade 
in de Ds. van Eijck van Heslingastrjitte.
De route van de parade is:
Ds. van Eijck van Heslingastrjitte, Sybren Lautenbachstrjitte,  
Fûgelsang, Mulseleane. Graag deze route autovrij houden!

20.30 uur start parade 
Met de Bazuin, Klimop en showband De Sternse Slotlanders.
Ook dit jaar is er een publieksprijs waarvoor stembiljetten worden 
uitgedeeld. Deze kunnen worden ingeleverd in de tonnen die staan 
bij ’t Heechhout, peuterspeelzaal ‘t Hûnenest en de ingang van de 
feesttent.

±22.00 uur
Hierna is de officiële opening van het dorpsfeest op het hoofdveld 
van SC Berlikum door voorzitter Sybren van Tuinen. Aansluitend 
vindt een spectaculaire en wervelende show van de Braziliaanse 
Sambaband plaats. Professionele percussionisten en Braziliaanse 
danseressen nemen ons mee naar het bruisende nachtleven  
van Rio de Janeiro. Een show die het thema van dit feest  
“D’r sit musyk yn” alle eer aan doet. 

De kroon hangt dit jaar op een prominente plaats! Onze dank gaat 
uit naar Siderius Heftrucks.
22.30 - 01.00 uur
“Dus Hjirris Die Twa”

Op de openingsavond laat Berlikum zien dat er muziek in zit door 
het swingende optreden van drie onvervalste Berltsumer bands: 
Dus, Hjirris en  Die Twa. Kom en geniet van verschillende muziek-
genres op dit “Berltsumer Jountsje”.  
Entree € 2,50 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.

Opgave
Appeltaartbakwedstrijd tot 26 augustus bij Frans Rob, Buorren 11, tel. 461904, of F.Rob@chello.nl.
Voorverkoop ontbijt op maandag 25 augustus van 19.00- 20.00 uur kantine SC Berlikum
Bauke Zuiderhof Kaatspartij tot uiterlijk 26 augustus 20.00 uur bij:
Fedde van der Graaf – Kwekerijleane 11, tel. 462081 of f.vandergraaf@chello.nl
Engele Bouwma – Buorren 63, tel. 462366 of e.bouwma7@chello.nl
of via de bon die afgedrukt staat in Op ‘e Roaster.

Klaverjassen op vrijdag 29 augustus van 13.00-13.45 in ‘t Heechhout

Lid worden van Oranje Nationaal?
Meld je dan aan bij Elizabeth Wiersma, Hofsleane 54, telnr. 461802 of via: www.oranjenationaal.nl voor zaterdag 23 augustus 12.00 
uur 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.
28 en 29 augustus: 9.30-12.00 uur, 13.30-16.30, 19.00- 21.00 uur. 30 augustus: 14.30-16.30.

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 8,50  
• Wel lid, geen kortingsbonnen, neem contact op met Pieter Jan Smit, Hofsleane 76, telefoon 462021
• 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 Sans Souci
• Consumptieprijs bedraagt E 1,60
• 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.

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

De Boer Schilderspecialisten 
Schilderspecialisten  
Tel. 0518 461817 

E kwadraatadvies
info@ekwadraat.com  
www.ekwadraat.com

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

Klaas Zijlstra BV 
Metaal en machines
Tel. 0518 461663 
www.klaas-zijlstra.nl

   

Siderius Heftrucks BV
Verk./verhuur/intern transport
Tel. 0518 461414 
www.sideriusheftrucks.nl 
TechniService Tijsma
Installaties en dakwerk
Tel. 0518 461648 

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

10.00 - 12.00 uur
Kofjemoarn in de tent. Wegens groot succes herhaald:  
de appeltaartbakwedstrijd! Wie bakt de appeltaart 
met de lekkerste smaak, de mooiste kleur en  
de juiste ingrediënten. Een deskundige jury met 
onder andere Reitse Spanninga maakt aan het  
eind van de morgen bekend wie zich dit jaar de 
beste Berltsumer appeltaartbak(st)ker mag  
noemen. De eerste prijs is een dinerbon in  
restaurant “Het Plein” van de kok van het  
televisieprogramma “Lekker ite mei Reitse”. 

Daarnaast staat deze ochtend bol van muziek  
met het Frysk Senioren Orkest onder de bezielende leiding van  
Gerrit Heeringa. Tevens zal snel tekenaar Tine Cuypers een aantal aan-
wezigen op verrassende wijze portretteren. Natuurlijk blijft er genoeg 
tijd over om onder het genot van een hapje en een drankje gezellig 
bij te kletsen. Dit alles mede mogelijk gemaakt door TechniService 
Tijsma en Handelsonderneming Jelle Kuperus. Toegang gratis

15.00 - 19.00 uur
Slach om Hege Wier. Op het scherpst van de snede strijden teams 
voor de hoogste eer. Als locatie is gekozen voor de prachtige water-
partij in het glastuinbouwgebied nabij Hege Wier. Net als in vroegere 
tijden vindt hier een strijd plaats op en tegen het water maar natuur-
lijk ook tegen elkaar. Dit alles wordt van deskundig en humoristisch 
commentaar voorzien door Richard en Walter Miedema.

Doe mee of kom kijken en moedig je favoriete team aan. 
Sponsoren: Van Tuinen Tuinservice en namens E-kwadraatadvies: 
“Berlikum bedankt voor 5 jaar gastvrijheid en een energiek Oranje 
Nationaal gewenst!”

20.30-01.00 uur
De ontknoping van Slach om Hege Wier speelt zich af in de feest-
tent. In een ouderwetse stoelendans worden de laatste punten bij 
elkaar gesprokkeld. Natuurlijk verdienen de deelnemers de nodige 
luidruchtige aanmoedigingen. Na deze laatste enerverende opdracht 
worden de winnende teams gehuldigd. Verder worden de prijzen voor 
de straatversiering en de combinatieprijs bekend gemaakt

Voor de muzikale omlijsting zorgt Exposure, een veelzijdige band die 
zich makkelijk aanpast aan de sfeer waarbij ze zonder moeite over-
schakelen van dance, rock, top40 naar classics, oldies of rap.
Entree E 6,- p.p. Kortingsbon E 2,-voor 1 persoon

08.30 uur
Optocht: vandaag is er weer een traditionele optocht door het 
dorp. Opstellen in de Ds.van Eyck van Heslingastrjitte via de 
Groenewoldwei en Sportleane.
09.30 uur
Start optocht. Route zoals in Op ‘e Roaster en www.oranjenatio-
naal.nl is aangegeven (graag deze straten autovrij houden!) De 
muzikale noot tijdens de optocht komt van de Bazuin, Klimop en 
de jeugd van showband De Sternse Slotlanders.
11.30 - 14.30 uur
Matinee
In de feesttent met de band No Name.  Een allround band met 
een fantastische muzikale mix van 60’s, 70’s, 80’s, 90’s en veel 
meer… De slogan van deze topband is... 

“No Name maakt altijd feest”. Dat zegt genoeg!  
We zullen weer laten zien dat het altijd “seldsum yn Berltsum is”.
Toegang gratis 

16.30 - 17.45 uur
Modelvliegtuigshow.
De hobbyisten van de Dokkumer 
Modelvlieg Club demonstreren dat hun 
vliegtuigen zo mogelijk nog meer capri-
olen in de lucht kunnen maken dan de 
roofvogels tijdens het feest van 2005.
Locatie: weiland aan de Jetskereed
Toegang gratis.

21.00 – 01.00 uur
Slotavond in de Feesttent met de top-band “Lays”, de band die 
geen toelichting meer hoeft en die garant staat voor een dave-
rende feestelijke afsluiting van het dorpsfeest 2008.  
Dus zaterdagavond nog even 
een lekkere eindsprint!
Entree E 6,- p.p. Kortingsbon  
E 2,- voor 1 persoon

Woensdag 27 augustus

Donderdag 28 augustus Zaterdag 30 augustus

Vrijdag 29 augustus Algemene informatie
08.30 uur
Om goed voorbereid te zijn op deze drukke dag beginnen we met 
het leggen van een gezonde stevige basis. Voor kaatsers, kinderen, 
klaverjassers, ouders, pakes, beppes en enthousiaste toeschou-
wers (kortom iedereen uit Berlikum) is er een start met een goed 
ontbijt. Dit bestaat uit diverse soorten brood, beleg, koffie, thee, 
jus d’orange etc. Prijs: volwassenen E 6,- p.p. 
Kinderen (onder begeleiding van betalende volwassene) tot en met 
de basisschool gratis 
Aanmelden via de voorverkoop op maandag 25 augustus van 
19.00- 20.00 uur in de kantine van SC Berlikum. Op de dag zelf is 
er nog beperkt de mogelijkheid om je aan te melden.

Vanaf 09.30 uur
Bauke Zuiderhof kaatspartij.
Jeugd en volwassenen van Berlikum gaan (al of niet verkleed) op 
het kaatsveld de strijd aan om de kransen. Een zogeheten “vrije 
formatie kaatspartij” waarbij een partuur moet bestaan uit 2 heren 
en 1 dame (vanaf het voortgezet onderwijs). 
Formeer een partuur vanuit je straat of buurt met buurman en 
buurvrouw, geef je op met zoon en vrouw of met dochter en zoon, 
broers en zus, maak een partuur met vriend en vriendin, kortom 
legio mogelijkheden om dit tot een geslaagd evenement te maken. 
Ook is het de bedoeling dat er deze partij niet met de harde  
“bozumer” bal gekaatst, maar met de “zachte” luchtbal. 
Inleg: Senioren E 3,- en jeugd E 1,50

Van 09.30 – 12.00 uur
Oud Hollandse kinderspelen
Dit jaar kiezen we voor de jeugd in beweging. Alle kinderen van de 
basisschool gaan terug in de tijd en nemen deel aan een spectacu-
lair parcours met Oud Hollandse kinderspelen. We verwachten veel 
aanmoediging van ouders, pakes en beppes en andere supporters. 
Ook is er een springkussen aanwezig, mede mogelijk gemaakt door 
Partycompany Jolau. Deze ochtend wordt afgesloten in de tent met 
een lekkers en iets leuks, onder andere Streetdance onder deskun-
dige leiding van Bianca Steneker. De ouders kunnen de kinderen 
om ca. 12.00 uur weer bij de tent ophalen.

14.00 - 17.00 uur
Klaverjassen
Het driejaarlijkse klaverjaskampioenschap van Berlikum is nu al 
een traditie geworden Door alle (oud) inwoners van Berlikum kan 
er gestreden worden om de Oranje Nationaal Wisselbeker in ‘t 
Heechhout. Naast de wisselbeker (nu nog in het bezit van Douwe 
Dijkstra) zijn er vleesprijzen te winnen.
Inleg: E 2,50 p.p. 
 
21.00 - 01.30
Back to the seventies
Dresscode: 70’er jaren kleding
We gaan met zijn allen terug in de tijd. De tijd van broeken met 
wijde pijpen, plateauzolen en glitterende discokleding. Het bestuur 
laat het Oranje Nationaal tenue deze avond thuis en ontvangt jullie 
in een passende outfit. Andersom verwachten wij iedereen in de 
tent uitgedost in kleding van de jaren zeventig. Om dit alles voor 
het nageslacht te bewaren worden er foto’s gemaakt. Bovendien  
is er voor de meest originele outfit uit de jaren 70 als prijs een  
blijvende herinnering die beschikbaar is gesteld door Keunst & 
Kids. Dank aan Klaas Zijlstra Metaalbewerking voor de bijdrage aan  
deze avond.

Natuurlijk gaan de voeten van de 
vloer met de dance classics van  
Soulciety, bestaande uit  
8 topmuzikanten en een formidabele  
zangeres, en de Foute Discosjow  
die ons meenemen naar de  
onvergetelijke jaren 70!
Entree E 10,- p.p.  
Kortingsbon E 2,- voor 1 persoon

Sponsoren Dorpsfeest 2008:


