
                      Oranjevereniging 
        Raard, Bornwird, Foudgum 
                     presenteert 
                  Dorpsfeest 2019

         
          
            Donderdag 13, vrijdag 14,
  zaterdag 15 en zondag 16 juni 2019



                        Bêste inwenners fan Raard, Boarnwert, Foudgum

Dit jaar staat weer in het teken van het dorpsfeest. 
Het dorpsfeest staat gepland op donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 juni.    
Met als thema History of America

Wij openen het feest op donderdagavond 13 juni met een autopuzzelrit. 
Na de autopuzzeltocht is er nog even gelegenheid om met elkaar na te praten in de tent en 
kunne we ons vast op warmen voor de komende dagen met Feestzanger Jelmer de Vries

Vrijdagmorgen starten wij traditiegetrouw met de optocht, tot nu toe zijn er al 9 opgaven, 
het belooft dus weer een mooie optocht te worden. 
Vrijdagmiddag is het de beurt aan de kinderen van de basisschool voor de kinderspelen
In de namiddag kan iedereen vanaf de middelbare school meedoen aan KwallenBallen, ook
staat er deze middag weer een BINGO gepland met weer een mooie prijzenpot.
Vrijdagavond kom je in je Origineelste Outfit (salsa/rock and roll) de Blitz maken op de 
dansvloer met een demo/workshop Salsa/Latijns-Amerikaans dansen o.l.v Anneke`s 
Lifestyle Studio 
De leukste/origineelste outfit word beloond met een leuke prijs, dus leef je uit !!!!!!
Daarna maken we het Amerikaanse dans feest compleet met de Drive in show van Herman
Douwe en Tess and het Highway Patrol
                                                                                                                                                  
Zaterdagmorgen  starten we voor de tweede keer met de optocht. Na de optocht is er 
Matinee met Entertainer Rob Meyer 
Voor de kinderen is er een springkussen en kun je je laten schminken door PaintIreen.
En er staat een rodeo stier klaar om bereden te worden, wie durft het aan om zo lang 
mogelijk te blijven zitten en daag je tegenstander uit!
Voor ieders behendigheid kun je middags weer mee doen aan de zeskamp.  Dat beloofd 
weer  spectaculair te worden, dus geef je van te voren op!  Dit kan bij Marja Damstra.  
                                                                                                                                                    
                  We sluiten het feest af met de top 40 coverband ”BOULEVARD”

Wij als Oranjevereniging hebben het programma voor het dorpsfeest weer met veel plezier 
voor jullie in elkaar gezet. Maar het kan pas een feest worden met jullie enthousiasme en 
medewerking! 

Alles waar een ieder aan meedoet, is op eigen risico en verantwoordelijkheid !!!!

Met zijn allen hopen we er weer een fantastisch feest van te
maken! Namens de Oranjevereniging:                                        

Berend Bilker (voorzitter)                                       
Janka Wijnsma (penningmeester)
Fokje Pranger (bestuurslid)
Marcel de Beer (bestuurslid)
Atje Kingma (bestuurslid)
Marja Damstra (secretaris)     



History of America

Columbus’ omzwervingen worden over het algemeen gezien als het begin van Europese 
ontdekkingsreizen en de kolonisatie van Amerika. Toen Columbus in de Nieuwe Wereld 
aankwam, woonden daar al duizenden jaren lang inheemse indianenvolkeren. Na Columbus 
volgden andere ontdekkingsreizigers, onder wie kapitein John Smith.

1700-1900
De zeventiende en achttiende eeuw gingen de boeken in als roerige eeuwen. De Amerikanen
kwamen in opstand tegen de koloniale overheerser: de Britten. Op 4 juli 1776 werd de 
Declaration of Independence ondertekend, maar niet door de Britten erkend. Van 1775-1783
vond de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog plaats. Het bleef na deze oorlog erg 
onrustig in de nieuwe, onafhankelijke Verenigde Staten. Spanningen tussen Noord en Zuid 
mondden uit in de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865)

1900-1947
De belangrijkste gebeurtenissen in de eerste helft van de twintigste eeuw zijn de Eerste 
Wereldoorlog, de Drooglegging, de Grote Depressie en de Tweede Wereldoorlog. Ook 
wordt de National Park Service opgericht.

1947-2000
De tweede helft van de twintigste eeuw staat in het teken van de Koude Oorlog en de Space 
Race, oorlogen in Azië en de Amerikaanse Burgerrechtenbeweging. President Kennedy en 
Martin Luther King worden vermoord, twee gebeurtenissen die een grote impact op het 
Amerikaanse volk hebben. 

2000-heden
11 september 2001 was een zwarte dag in de Amerikaanse geschiedenis. Bij de aanslagen op
de Twin Towers en het Pentagon kwamen duizenden mensen om het leven. De aanslagen 
leidden tot de invasie in Afghanistan, de jacht op Bin Laden en de oprichting van het 
Department of Homeland Security. 



Programma
Donderdag 13 juni.

18.30 uur: Start autopuzzeltocht bij de Martha kerk. Inleg €2,50 per auto.
                  Feestzanger Jelmer de Vries onthaalt jullie muzikaal in de feesttent voor de 

       prijsuitreiking.  

23.30 uur:Tent dicht

U.S. Route 66 of kortweg Route 66 (US66) was een historische autoweg (U.S. Highway) in de 
Verenigde Staten, die begon in Chicago, en eindigde aan het strand van de Stille Oceaan in Santa 
Monica bij Los Angeles. De totale lengte was 3940 km. US66 loopt door Illinois, Missouri, Kansas,
Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona en Californië.

De weg wordt ook de Will Rogers Highway genoemd.

In 1985 werd US66 officieel opgeheven, nadat het Interstate Highway System het lange 
afstandsverkeer had overgenomen. Veel toeristen volgen nog steeds het oude traject van Route 66, 
dat nu vanaf Chicago via de US55 naar St. Louis loopt. Vanaf daar gaat de weg over in de US44 tot 
aan Oklahoma City, vanwaar de US40 het grootste deel van de oorspronkelijke route volgt, tot in 
Barstow. Vanaf daar kan men het laatste stuk over de US15 volgen om via San Bernardino naar 
Santa Monica te rijden.
Route 66 speelde een belangrijke rol in de Amerikaanse cultuur van de 20e eeuw. In de jaren dertig 
werd de weg gebruikt door mensen die naar Californië reisden, om de Dust Bowl, grote stofstormen
op de vlakten van het midden van de Verenigde Staten, te ontvluchten. De schrijver John Steinbeck 
beschrijft in zijn roman The Grapes of Wrath (De druiven der Gramschap) de lotgevallen van een 
arme familie die over deze weg de Dust Bowl ontvlucht.

Na de Tweede Wereldoorlog gebruikten vele nieuwe autobezitters de weg om van de ene kant van 
het land naar de andere te rijden. De weg is een nostalgisch symbool voor de rol van de auto in de 
Amerikaanse samenleving in de periode van de jaren dertig tot zeventig van de vorige eeuw.

In 1946 schreef de jazzcomponist en pianist Bobby Troup zijn meest bekende nummer (Get Your 
Kicks On) Route 66, nadat hij zelf de highway had gebruikt om naar Californië te reizen. Hij gaf het
aan Nat King Cole die het tot een van de grootste hits van zijn carrière maakte. Het werd later een 
hit voor Chuck Berry, en is daarna door vele andere artiesten uitgevoerd, zoals de Rolling Stones en
Depeche Mode



Vrijdag 14 juni.

09.00 uur: Verzamelen voor de optocht op “De Bourren”.
09.30 uur: Optocht lange route via Foudgum. Na de optocht koffiedrinken in de tent.
12.30- 13.30 uur: Tent dicht
13.30 uur: Start kinderspelen “Bernewird”
15.00 uur: Bingo van 0 t/m 100 jaar

18.30- 19.30 uur: Tent dicht
19.30 uur: Tent open
20.00 uur: Demo/workshop Latijns Amerikaans/Salsa dansen o.l.v. Anneke
21.00 uur: Herman Douwes drive in show
                  en een optreden van Tess and her Highway Patrol

In de pauze prijsuitreiking optocht en de origineelste outfit van de avond.

                              

 



           
      

                           

Zaterdag 15 juni

09.30 uur: Verzamelen optocht
09.45 uur: Start optocht korte route (Route Spriens) 
11.00 uur: Matinee met Entertainer Rob Meyer, voor de kinderen is er een springkussen
                 en je kunt je laten schminken door PaintIreen, en de Rodeostier staat klaar om bereden
                 te  worden. 

13.00 – 14.30 uur: Tent dicht
15.00 uur: Start zeskamp (14.30 teamleiders aanwezig), opgeven bij Marja Damstra voor 11 juni.
19.00 - 21.00 uur: Tent dicht.
21.00 uur: Tent open.
22.00 uur: Coverband Boulevard 

In de pauze prijsuitreiking zeskamp/kwallenballen    

                      
                            



De zeskamp is voor iedereen toegankelijk vanaf de middelbare school.
Opgeven voor 11 juni, dit kan individueel of als team bij Marja Damstra 
Tel: 062385450  Mail: marja_damstra27@hotmail.com 
                                                                                                     
Voor de auto puzzeltocht kunt u zich bij de Martha Kerk opgeven. 
Start: 18.30 uur
Inleg €2,50 per auto.

De entreeprijzen zijn dit jaar als volgt:

Vrijdagavond:    Tess and her Highway Patrol /dans demo / Drive in show

                            Kinderen tot 12 jaar gratis, vanaf 12 jaar €5,00

Zaterdagavond:   Coverband Boulevard

                            Kinderen tot 16 jaar €5,00                                                                   

                  Leden: €10,00 

                            Niet leden: €15,00 

Attentie     Attentie    Attentie    Attentie    Attentie    Attentie     Attentie     Attentie     Attentie

Mededelingen:

Tijdens het dorpsfeest 2019 is er een parkeerverbod van kracht. Op donderdag 13, vrijdag 14 
en zaterdag 15 juni mag er niet geparkeerd worden op de “Van Kleffenswei”. Dit in verband 
met de veiligheid. De weg moet toegankelijk blijven voor politie, brandweer en de ambulance. 
Wij vragen hiervoor uw begrip en medewerking.
Het parkeerterrein bij het dorpshuis mogen geen auto’s of andere voertuigen staan.
Verder hebben wij een verzoek aan de bewoners van “De Buorren”, de opstelling van de 
versierde wagens is nu niet meer op de “Van Kleffenswei”, maar op “De Buorren”. Zou u zo 
vriendelijk willen zijn om de auto’s voor de optocht elders te parkeren? B.V.D.   
     
                         Voor alle activiteiten geldt: Deelnemen is op eigen risico.

mailto:marja_damstra@hotmail.com


 Zondag 16 juni 2019

     Tent kerkdienst

            aanvang 13.45 uur
                    
                    Thema: 

          I have a dream
                          Martin Luther King

      

              Onder leiding van:  Pastor Pieter Knijff
            

        Komt allen !


