DORPSFEEST
Dinsdag 30 augustus tot en met Zaterdag 3 september 2022

Jubileumeditie
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MAANDAG
29 augustus

DE HELE WEEK
Speurtochten

Voorverkoop

Speurtocht a:

Kaarten voor de Jubileumshow FEEST kunnen tot maandag 29
augustus 12.00 uur per mail worden besteld. Stuur hiervoor een
mail met de volgende gegevens:

Test je kennis van Oranje Nationaal en het dorpsfeest op basis van 25
meerkeuze vragen, verspreid door Berltsum. Misschien kun je de
oranje gekleurde vragen zo al wel vinden, maar we verklappen alvast
dat je één vraag kunt vinden bij de koningsboom bij Berlinga State. Bij
elke vraag staan duidelijke instructies en een kaartje van Berltsum met
daarop aangegeven waar je de vragen (ongeveer) kunt vinden. De
winnaar van speurtocht A krijgt een waardebon ter waarde van € 50.

- Voornaam, achternaam & adres
- Welke voorstelling (woensdag of donderdag)
- Het aantal kaarten dat je wilt bestellen
naar reserveren@oranjenationaal.nl
Op maandag 29 augustus vanaf 19.00 uur kunnen de bestelde
kaarten voor de Jubileumshow FEEST worden opgehaald op het
feestterrein. Wanneer er nog kaarten voor de Jubileumshow
FEEST over zijn, kunnen deze ook nog worden gekocht.
Ook kunnen kaarten voor de vrijdagavond én munten worden
gekocht. Voor de leden van Oranje Nationaal: vergeet niet de
kortingsbonnen mee te nemen.
Er kan met pin worden betaald.

Vind je de vragen te moeilijk ? Zoek dan het antwoord op op onze
geheel vernieuwde website op www.oranjenationaal.nl .

Speurtocht b:
Je kunt ook kiezen voor deze alternatieve speurtocht, dan hoef je
alleen 25 letters te verzamelen. De winnaar van speurtocht B ontvangt
een waardebon ter waarde van € 15.
Je mag natuurlijk ook aan beide speurtochten deelnemen.
Succes!
De antwoorden kun je de hele week inleveren in de speciale
container op het feestterrein. De winnaars worden direct na
het feest bekend gemaakt op de website (en op Facebook).

SPECIAAL VOOR DE JUBILEUMEDITIE
VAN HET DORPSFEEST IS ER TER ERE
VAN HET 75-JARIG BESTAAN VAN
ORANJE NATIONAAL EEN AVOND
VULLENDE 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 spektakel
stuk. Alle aspecten van het dorpsfeest in Berltsum komen voorbij.
Laat je verrassen door het vele talent dat in Berltsum rond loopt
en bereid je voor op een geweldige avond! Wij hebben er zin in!

De Jubileumshow FEEST! is mede tot stand gekomen door medewerking en steun van de volgende partijen:

Oudheidkamer De Grúsert
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DINSDAG
30 augustus

14.15 – 15.30 uur knutselmiddag

20.00 uur jubileumshow feest!

17.00 uur aanvang receptie jubileum
(genodigden)

Entree: € 10,- voor volwassenen, € 5,- voor
basisschoolkinderen

Alle basisschoolkinderen mogen naar it Heechhout komen voor een
gezellige knutselmiddag. Wat we precies gaan maken, dat blijft nog
even een verrassing. Je mag je knutselwerk natuurlijk na afloop
meenemen naar huis.

Het is dan eindelijk zover: Vereniging Oranje Nationaal Berlikum
organiseert, een jaar later dan gepland, het 75-jarig jubileumfeest!
Vanaf 16.30 uur worden de genodigden door het bestuur van Oranje
Nationaal ontvangen in de feesttent. Tijdens de receptie zal het glas
worden geheven op het 75 jarig bestaan van Vereniging Oranje
nationaal. Diverse sprekers zullen tijdens de receptie het woord
richten tot het bestuur en overige aanwezigen.

Een muziekspektakel en show rondom het 75-jarig bestaan van
Oranje Nationaal. Een avondvullend programma waarin herkenning,
meezingen, interactie en humor centraal staan. Ga mee op reis door
de tijd en door de geschiedenis van Oranje Nationaal in beeld en
geluid.

Na afloop van “FEEST!” speelt de Jubileumband tot 23.00
uur en is het Jubileumfeest officieel geopend.

17.00 uur klokken luiden & vlaggen!
Na 5 jaar is het eindelijk weer zover: het jubileumfeest 2022 – met
als thema “Gjin Tema” - gaat beginnen. Het feest wordt letterlijk
ingeluid: de klokken van de Koepelkerk luiden van 18.00 tot 18.15
uur. Dat is voor alle Berltsumers het teken om de vlag uit te steken.

18.30 uur buffet (genodigden)

Aansluitend aan de receptie kunnen genodigden genieten van een
uitgebreid buffet.
DJ René Friso is onze huis DJ tijdens het hele Jubileumfeest en zal
meerdere keren acte de présence geven.

Het bestuur van Oranje Naionaal ten tijde van het 35-jarig jubileum in 1981. V.l.n.r. (staand): Doeke Sijens, Leendert Bakker, Tjeerd Miedema,
Bertus Schaaf, Sybe Knol, Piet Blik, Wop Brouwer; (zittend): Joop Galama, Hessel Rienks, Pieter Bosma, Jan Wassenaar, Watse Posthumus.
Foto: Archief Grúsert.
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Route optocht woensdagavond
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Programmaoverzicht Jubileumfeest
Tijd

dinsdag 30 augustus

woensdag 31 augustus

vrijdag 2 september

donderdag 1 september

zaterdag 3 september

08.00
08.30
09.00
09.30

Activiteit Basisschooljeugd
groep 1 t/m 4
"Gang fan Sake" (feesttent)

10.00
10.30

Jubileumshow "FEEST"

11.00

(Kofjemoarn)

11.30
12.00

Bauke Zuiderhof
kaatspartij

Workshops
Basisschooljeugd groep
4 t/m 8

Optocht

Bourgondisch patat eten in de feesttent

Boerenlunch

12.30

Opstellen optocht

Illusionist (in de feesttent)

13.00
13.30
14.00
14.30
15.00

Knutselmiddag in "it Heechhout"
Klaverjassen

15.30

Jubileumshow "FEEST"
(reserve)

16.00
16.30
17.00
17.30

Viswedstrijd i.s.m. Visvereniging "De Deinende
Dobber" op het Pôlleterrein

"Expeditie Berltsum"

Orkest Butterfly
Jawohl

Ontvangst genodigden & Receptie Jubileum

Feest DJ Maarten

18.00
18.30

Buffet (genodigden)

19.00
19.30

Tent open voor Jubileumshow

20.00

MATINEE

Verkleedthema:
"BIERFEST"

Opstellen optocht
Optocht

20.30
21.00
21.30

Jubileumshow "FEEST"

22.00
22.30
23.00
23.30
00.00
00.30
01.00
01.30

Optreden Jubileumband

Optreden SMÛK (& DJ René)
bekendmaking prijzen optocht (ca. 22.45 u)

Finale "Expeditie Berltsum"
De Hûnekop & Gaatze Bosma
prijsuitreiking straatversiering & Expeditie
Berltsum

The ABBA Experience &
De Lawine Boys
Verkleedthema:
"HOE GEKKER HOE BETTER!"

Vuurwerkspektakel
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WOENSDAG
31 augustus

Een foto van een optocht, locatie it Skil, van lang geleden (jaartal helaas onbekend)

15.00 uur reserve middag
jubileumshow “feest!”
Bij voldoende belangstelling wordt de jubileumshow
op de woensdagmiddag nogmaals opgevoerd.
Entree: € 10,- voor volwassenen, € 5,- voor basisschoolkinderen
Op maandag 29 augustus kunnen kaarten die in de voorverkoop
zijn gekocht, worden opgehaald.

18.30 uur opstellen optocht
Opstellen in de Ds. van Eijck van Heslingastrjitte richting
de Sportleane.

Foto: Archief Grúsert

20.30 – 23.00 uur coverband
smÛk & dj renÉ friso

De coverband SMÛK is een jonge coverband met een rock en pop
repertoire. Een energieke 5 koppige band met op front zangeres
Dian de Jong. SMÛK garandeert dat het dak eraf gaat! De jonge
muzikanten hebben halverwege 2015 de band SMÛK in het leven
geroepen en zijn gedreven hun muziek met het publiek te delen.
DJ René Friso is een ras-entertainer. Een aantal Berltsumers zal
hem wellicht herkennen. Hij draaide namelijk in de jaren 90
(ja, van de vorige eeuw) als resident DJ van Sans Souci en was een
bekend gezicht op de meeste road- en drive in shows in Nederland.
Gegarandeerd het dak eraf!
Entree: GRATIS

19.30 uur start optocht
Inmiddels is de optocht een niet meer weg te denken onderdeel
van het programma. Terwijl de avond langzaam valt, trekken de
deelnemende nummers aan u voorbij…
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.
De muzikale omlijsting is dit jaar in handen van Muzyk Feriening
‘OpMaat’ Berltsum, Drumband Harns, Drumfanfare DSG
& Theater Opmaat
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 parade worden ingeleverd bij
“it Heechhout” en bij de ingang van de feesttent.

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.
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75 JAAR OPTOCHTEN
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DONDERDAG
1 september

10.00 – 12.00 uur
kofjemoarn & uitvoering
jubileumshow feest!
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 jubileumvoorstelling 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!

Tijdens het finale spel kan de captain/ het team nog een flink aantal
punten verdienen en op die manier alsnog de hoogste trede van het
erepodium bereiken.

Tijdens deze avond worden de prijswinnaars van de straatversiering
én Expeditie Berltsum bekend gemaakt.

De kofjemoarn wordt mede mogelijk gemaakt door: Friese
souvenir en cadeauwinkel “Ut Streekie”

12.00 uur boerenlunch
Aansluitend aan de jubileumshow Feest! wordt er een heerlijke
boerenlunch geserveerd.
Kosten voor de kofjemoarn (=jubileumvoorstelling FEEST)
én de boerenlunch zijn € 20,-. Voor leden van Oranje
Nationaal geldt € 5,- korting voor de boerenlunch.
Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door: Poiesz
Supermarkten en Van Tuinen Makelaardij

15.00 – 18.00 uur expeditie berltsum

En dan is het weer tijd voor strijd… 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.
Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door: Team Eijzenga,
Installatie Techniek Friesland, Muta en Content Runners

20.00 – 01.00 uur finale expeditie
berltsum, de hÛnekop & gaatze bosma
De finale is traditioneel een teamcaptain activiteit. Dit jaar gaan we
swingen. Hoe dat er uit gaat zien? Dat blijft nog even een verrassing.

De Hûnekop
Rock, country, punk, rockabilly; het is allemaal terug te vinden in de
muziek van de Hûnekop. De teksten geven op humoristische wijze de
stem van de Friese arbeider weer. Het enige dat telt voor de mannen
is dat ze er zelf plezier aan beleven. In Friesland is de Hûnekop al
jaren een niet meer weg te denken begrip en staat garant voor een
bijzonder(e) beregezellige avond.
Gaatze Bosma
Gaatze Bosma is een jong aanstormend talent. Gezegend met lef,
enthousiasme, muzikaliteit, nuchterheid, humor, maar vooral met
een geweldig stemgeluid.
Na afloop van het optreden van de Hûnekop neemt DJ
René Friso het over en feesten we nog even door.
Entree: GRATIS
Het avondprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door:
Langhout Intern Transport, Van der Graaf Multiservice en
Bouwbedrijf Groendijk

De teamspellen in 1948. Via een half verzonken praam moesten de deelnemers de Berltsumer vaart oversteken. Foto: Archief Grúsert

VRIJDAG
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2 september

Hellebaardiers in de optocht van 1967. Foto: Archief de Grúsert

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 (vanaf 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 kaatspartij kan worden ingezet voor extra punten. Er
wordt met ”zachte” luchtbal gekaatst.
Inleg: Senioren € 2,- en jeugd vanaf voortgezet onderwijs tot en met
16 jaar GRATIS
De Bauke Zuiderhof partij wordt mede mogelijk gemaakt door:
Stucadoorsbedrijf Pieter Rondon, Fysio de Trije W&M
Drive-in Show en Lodema elektrotechniek

08.30 – 11.45 uur workshops voor
basisschool groepen 4 t/m 8
Terwijl op het kaatsveld de Bauke Zuiderhof partij wordt verkaatst,
volgen de kinderen van de groepen 4 tot en met 8 geen lessen maar
leuke workshops op school. Natuurlijk blijft het nog even een
verrassing wat de kids allemaal gaan doen maar leuk wordt het
zeker!

10.00 – 11.00 uur voorstelling voor
basisschool groepen 1 t/m 3
Wegens succes herhaald. De kinderen van groepen 1 t/m 3 worden
verwelkomd in de feesttent voor een voorstelling van “de Gang van

Sake”. Een speelse, muzikale en laagdrempelige voorstelling over een
specifiek thema, waarbij ook de volwassenen volop kunnen
meegenieten. Alle kinderen mogen verkleed naar de tent komen.

11.00 uur bourgondisch patat eten…
Alle kinderen verzamelen!!!! Na alle workshops en de voostelling,
wordt iedereen in de feesttent verwacht voor het eten. Dat het patat
wordt, verklappen we alvast maar wat Bourgondisch nou precies
betekent?
De activiteiten voor de basisschool kinderen worden mede
mogelijk gemaakt door: Sustainable Fuel Plant

14.00 – 17.00 uur klaverjassen

Alle liefhebbers van dit gezellige kaartspel kunnen zich melden in
‘it Heechhout’ voor het klaverjassen. Wie-o-wie speelt het meest
tactisch, telt de troeven het beste, weet zelfs met een slecht gedeelde
hand maar misschien door perfect samenspel met de maat, deze
mooie prijs in de wacht te slepen? De beker staat nu nog ‘te pronk’ bij
titelverdediger Rienk Bakker (6088 punten!) Inleg: € 2,50

14.30 – 17.00 uur viswedstrijd i.s.m.
visvereniging de deinende dobber
Vrijdag = visdag. Maar dat gaan we dit jaar een beetje anders
invullen. Alle basisschoolkinderen mogen meedoen aan deze
viswedstrijd. Wie om 17.00 uur de grootste vis heeft gevangen,
is de winnaar! Daarnaast zijn er ook nog meer leuke prijzen te
winnen. Vislocatie: Pôlle terrein.

VRIJDAGAVOND
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2 september

21.00 – 02.00 uur
abba experience & de lawine boys
JAWEL, WE KUNNEN WEER FLINK LOS OP DE VRIJDAGAVOND. OMDAT ER DIT
JUBILEUMJAAR GEEN THEMA IS, KAN ER QUA VERKLEDEN NIKS MIS GAAN. WE
HOPEN DAT JULLIE LETTERLIJK ALLES UIT DE KAST HALEN EN DAT HET EEN
FANTASTISCHE “BONTE” AVOND WORDT. MISSCHIEN DAT DE BANDKEUZE JE OOK
AL INSPIREERT, MAAR HOE DAN OOK: HOE GEKKER HOE BETTER!!!
De ABBA Experience
“Mamma Mia! Here we go again”. Ga terug in de tijd met De ABBA
Experience en zing mee met hits zoals ‘Dancing Queen’, ‘Mamma
Mia’ en ‘Waterloo’.De unieke herkenbaarheid van het legendarische
repertoire van ABBA kenmerkt zich door enorme muzikaliteit en
loepzuivere, vaak meerstemmige, zang. De zes super enthousiaste
topmusici van de ABBA Experience weten deze typische ABBA
kenmerken perfect over te brengen op hun publiek. Natuurlijk
treden zij op in kleding uit de jaren 70 en dragen zij zelfs originele
kleding zoals ABBA deze destijds droeg.

Lawine Boys
Een optreden van de Lawineboys is een echte feestexplosie. In hoog
tempo volgen de hits elkaar op. Met veel energie, humor en een
koffer vol eigen feestnummers maken ze van ieder optreden een
knalfeest.

Het avondprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door:
Pension Welgelegen, Miedema Makelaardij, Siegersma
Gevelrenovatie, Kapsalon ‘t Steegje, De Vries & Feenstra
Notariaat en Paprikakwekerij Vink Sion
Entree € 10,- per persoon
(kortingsbon voor 1 persoon t.w.v. € 5,00)
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ALGEMENE INFORMATIE
opgave

Huisregels:

bauke Zuiderhof Kaatspartij:

•	Kinderen t/m de basisschool hebben gratis toegang mits onder
begeleiding
•
Meedoen aan activiteiten is altijd geheel voor eigen risico
•
Er is EHBO aanwezig
•
Gekochte munten kunnen niet worden ingewisseld voor geld
•	Geen 18, geen alcohol – Iedereen krijgt daarom een polsbandje
dat ook geldt als entreebewijs; bij binnenkomst wordt
gecontroleerd of je 18 jaar of ouder bent. Is dit niet het geval,
dan krijg je een andere kleur polsbandje zodat de mensen
achter de bar kunnen zien of ze je alcohol mogen schenken
•	Polsbandjes dienen de hele avond gedragen te worden en mogen
niet worden afgedaan of wisselen van eigenaar
•	Alle informatie en meer is te vinden op onze website:
oranjenationaal.nl
•	Volg ons ook op facebook.com/oranjenationaal en twitter
@ONATBerltsum voor het allerlaatste nieuws en dagelijks
nieuwe foto’s
•	Maak er met zijn allen een gezellig Jubileumfeest van, ga
respectvol met elkaar om en zorg ervoor dat het voor iedereen
een gezellig dorpsfeest wordt én blijft
•	Denk bij het verlaten van de tent aan de dorpsbewoners die al
eerder naar huis zijn gegaan
•
Pas met zijn allen op de straatversiering

Opgeven kan tot woensdag 31 augustus 13.00 uur via het
opgaveformulier dat te vinden is op kvberlikum.nl/event/dorpsfeest

Klaverjassen:
op vrijdag 2 september van 13.00 tot 13.45 uur in ‘t Heechhout.

VISWEDStRIJD:
Opgeven kan via ruud.roelvink54@gmail.com met vermelding van
naam & leeftijd. Voor vragen kun je bellen met 06-44151919

Lid worden van oranje nationaal?
Meld je aan via oranjenationaal.nl vóór zaterdag 26 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.
1 & 2 september:	09.30-12.00 uur, 13.30-16.30 uur
en 19.00-21.00 uur.
3 september:
15.00-17.30 uur en 19.00-22.00 uur.

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 23
augustus contact op met Gosse Tijsma, per mail
voorzitter@oranjenationaal.nl

Gedurende het gehele Jubileumfeest zal een team van fotografen van
berlikum.com foto’s maken van de verschillende activiteiten.
De foto’s zullen steeds zo snel mogelijk op berlikum.com worden
gepubliceerd.

Sponsoren
Oranje Nationaal streeft er naar tijdens het Jubileumfeest 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.
Tevens stelt de Stichting het prijzengeld beschikbaar.

vandergraafmultiservice.nl

klaas-zijlstra.nl

sideriusheftrucks.nl

fysiodetrije.nl

vinksion.nl

De Berltsumer

MAKELAAR!
teameijzenga.nl

sfp-group.nl

lodema.nl

zijlstrabouw.nl

pensionwelgelegen.nl

de
groendijkbouwt.nl

westrasierbestrating.nl

vantuinen.nl

siegersmagevelrenovatie.nl

contentrunners.nl

pzhsherrema.nl

kapsalontsteegje.nl

installatietechniekfryslan.nl

langhout-heftrucks.nl

ries
eenstra
notariaat

devriesfeenstranotaris.nl

mutasport.nl

vuurwerkgigantfraneker.nl

poiesz-supermarkten.nl

miedemamakelaars.nl

utstreekie.frl

voordeelfiets.nl

Pagina 11

ZATERDAG
3 september

09.00 uur opstellen optocht
Opstellen in de Hôfsleane richting de Bitgumerdyk.

10.00 uur StARt oPtocht
Traditiegetrouw trekken alle ‘nummers’ op zaterdagochtend opnieuw
door het dorp. De route vandaag: 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.

Orkest Butterfly
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De optocht wordt muzikaal begeleidt door Muzyk Feriening ‘OpMaat’
Berltsum, Graham Lowlanders en Theater Opmaat
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12.00 – 13.00 uur illustionist

Voor de degene die graag voor de gek gehouden wordt is er een leuk
Mind Magic intermezzo van illusionist Richard Jansen in de feesttent.

De muzikale omlijsting van het matinee is in handen van een ‘oude
bekende’ én een nieuwkomer. Orkest Butterfly heeft in het verleden
al bewezen dat ze in staat zijn om een topsfeer te creëren tijdens het
matinee.
De 9-koppige feestband “Jawohl” is nieuw op het podium maar we
hebben er alle vertrouwen in dat ook zij met hun Schlagers & Aprèsski knallers de sfeer tot grote hoogte zullen brengen.
Het Matinee wordt mede mogelijk gemaakt door:
Westra Sierbestrating, Voordeelfiets.nl & Tj. Zijlstra Bouw B.V.

13.30 – 21.30 uur matinee met orkest
butterfly, feestband jawohl &
DJ maarten!

22.00 uur vuurwerkspektakel

Oranje Nationaal houdt van “oars as oars”, dat is inmiddels wel
bekend. Vandaar ook dat het populaire matinee een hoofdrol heeft
gekregen op de zaterdag. We starten iets later dan gebruikelijk maar
we gaan vooral langer door. Ook zal het feestterrein op een heel
bijzondere manier worden aangekleed en wat je eigen outfit betreft:
het is weer hoog tijd om de lederhosen en dirndlejurkjes uit de kast
te halen! Het (verkleed-)thema voor het matinee is namelijk:
BIERFEST

De vuurwerkshow wordt mede mogelijk gemaakt door:
Postzegelhandel S. Herrema, Van Tuinen Tuinservice en
Vuurwerk Gigant Franeker

Het matinee... Met het traditionele ‘roeien’ in de tent.

En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van het jubileumfeest.
Het feest wordt afgesloten met een gigantisch vuurwerkspektakel op
het 2e voetbalveld. We gaan er dus knallend uit!

Dit feestprogramma wordt u aangeboden door:
AB Installaties
06-51336366
Zonnepanelen, Elektra,
Installatie, Advies

Administratiekantoor Groeneveld
0518-46104
Administratiekantoor

Agra Totaal
0518-462456
agratotaal.nl
Dierenspeciaalzaak

Alie’s Haarboetiek
0518-460605
Kapsalon

Auto Synyco
0517-392222
synyco.nl

Auttek VOF
0518-462222
auttek.nl
Engineering

AW Boomsma mechanisatie BV
06-11227708
boomsma-mechanisatie.nl
Landbouwmechanisatie

B&G Techniek
06-51552614
Installatiebedrijf

Bakker metaalbewerking
06-36329393
Montage en onderhoud en las /
en metaalbewerker

Bakker Speeltoestellen
0518-462385
bakker-speeltoestellen.nl
Speeltoestellen

Bakker Vakkeuken
0518-463000
bakkervakkeuken.nl
Professionele koel- en keukentechniek

Bamz
0518-842163
bamz.nl
Internet & Marketing

Best4Best
06-53895001
best4best.nl
Asbest, Bodem, Flora, Fauna

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

Bouwbedrijf van Dokkumburg
06-53768229
bouwbedrijfvandokkumburg.nl
Bouwwerkzaamheden

Bouwbedrijf Bijland
0518-461331
bouwbedrijfbijland.nl
Bouwbedrijf

Buwalda Synergy BV
Natuurwetenschappen

De Bakkerij
0518-400410
debakkerij.frl
Brood en banket

Dobben Installaties
06-20727023
dobben-installaties.nl
Installatietechniek

Eduresult
06-54261338
eduresult.nl
3DVR Tours & Technisch trainer

Empatec
0518-462316
empatec.nl
Tomatenkwekerij

ESV Berlikum
0518-461237
esvberlikum.nl
RVS machinebouw

Expert Meijer
expert.nl

Fa. P.J. Wassenaar
0518-471766
wassenaarberlikum.nl
Transport

Fol Fjoer
06-30153487
folfjoer.nl
Barcecue catering

Fryske Strawberries B.V.
06-55861479
fryskestrawberries.nl
Telen, verpakken en verkopen,
van heerlijke verse aardbeien

Garage Rinsma Berlikum BV
0518-461337
rinsma.nl
Verkoop en reparatie van
vrachtwagens

Gardener’s Pride Beetgum B.V.
058-2532044
overbeektomaten.nl
Telen en verpakken van tomaten en komkommers

Germ’s Grien
06-26934267
germsgrien.nl
Hoveniersbedrijf

Jawis training & advies
06-12563113
jawis.frl
Training & Coaching

Jouke Daane Studio
06-42307671
joukedaane.nl
Architect

JvS Schilderwerken
06-27440293
jvsschilderwerken.nl
Schildersbedrijf

Kapsalon Gretina
0518-462248
Dames- en herenkapsalon

Kinderopvang de Duizendpoot
06-33685375
de1000poot.frl
Kinderopvang

Kinderopvang Sophia
06-36576892
Kinderopvang

Konstructiewerken Berlikum
KWB
0518-461846
gocargo.nl
Fabrikant transportsystemen

Osinga Adviesdiensten
06-17146134
osinga-adviesdiensten.nl
Bedrijfseconomisch advies /
Fondsenwerving

Profijtwarmte
0518-462424
profijtwarmte.nl
Infraroodverwarming

Rewi Fashion
0518-461512
rewi-fashion.nl
Dames-, herenkleding / tapparfum en accessoires

Roersma bestratingen
06-14549297
Het aanleggen van bestratingen
rondom uw huis of bedrijfspand

Roersma Schilders
06-50645341
roersmaschilders.nl
Schilder- en spuitwerk

Romy Groenewoud Coaching
06-83211949
romygroenewoudcoaching.nl
Coaching & Persoonlijke ontwikkeling

Rondaan BV
0518-462070
rondaan.nl
Carrosserie- & Wegenbouw BV

S&P Transport
0518-461741
Transport

Salon Grietje
0518-461744
salongrietje.nl
Permanente make-up schoonheidsalon

Salon Helena
06-34557457
facebook.com/salonhelenaa
Schoonheidssalon

Sans Souci Berlikum
0518-462268
sanssouciberlikum.nl
Horeca- en
entertainmentdiensten

Schildersbedrijf A.P. Bouwma
06-14650629
Schilder & Spuitwerken

Schildersbedrijf Peter de Jager
06-27388354
Schildersbedrijf

Schoonheidssalon Jildou
06-46584486
facebook.com/schoonheids
salonjildou
Gezichtsbehandeling, gellak,
make-up, wenkbrauwenbehandeling

Schoonheidssalon Moniek
06-29172030
salonmoniek.nl
Schoonheidssalon, gellak, e.d.

Schoonmaakorganisatie Tendens
06-53173042
tendensberlikum.nl
Schoonmaak particulieren en
bedrijven

Slagerij Smit
0518-461403
slagerijsmit.com
Vlees, bbq, hapjes, buffetten

Spinnetjes Games Berlikum
06-55960811
spinnetjesgames.nl
Games, console’s en meer

Steenhouwerij Duva
0518-461639
duva.nl
Grafmonumenten

The Dance Factory Berlikum
06-13642666
facebook.com/thedancefactoryberlikum
Eet- en feestcafé en discotheek

Veenstra & Riemersma Omgevingsadvies
0511-449449
vroadvies.nl
Milieu- en bouwadvies

VOF Bouwbedrijf van der Graaf
06-30967235
bouwbedrijfvdgraaf.nl
Bouwbedrijf

Willie’s hout
0518-462357
willieshout.com
Houthandel

Karina de Vries
06-10165858
karina@panta-rhei.frl
www.panta-rhei.frl

Design
zonder
functie
is kunst
Kr8werk is een effectief designbureau in Noord-Nederland.
Wij zijn échte merkbouwers en we zijn gek op (complexe)
merkvraagstukken. Door het bepalen van het doel en op welke
manier je daar gaat komen zorgen we ervoor dat klanten en
personeel zich verbonden en aangetrokken voelen tot jou merk.
Kr8werk is onder andere voor de huisstijl van Bultena Verhuur,
Siderius Heftrucks, Post Plaza en SFP-Group

www.kr8werk.nl

