Oranjevereniging
Raard, Bornwird, Foudgum
presenteert
Dorpsfeest 2017

SPORT

Donderdag 8, vrijdag 9,
zaterdag 10 en zondag 11 juni
2017

Bêste inwenners fân Raard, Bornwird, Foudgum
Dit jaar staat weer in het teken van het dorpsfeest.
Het dorpsfeest staat gepland op donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 juni.
Het thema van dit jaar is SPORT
Wij openen het feest op donderdagavond 8 juni met een autopuzzeltocht. Na de autopuzzeltocht is
er nog even gelegenheid om met elkaar te praten onder het genot van een drankje met
KROEGBAAS EN FREONEN.
Vrijdagmorgen starten wij traditiegetrouw met een optocht, tot nu toe zijn er al 14 wagens
opgegeven, het belooft dus weer een mooie optocht te worden. Vrijdagmiddag is het de beurt aan de
kinderen van de basisschool, school verzorgt voor de kinderspelen. In de namiddag kan iedereen
vanaf de middelbare school, meedoen aan zak-slaan, ook staat er deze middag weer een BINGO
gepland.
Vrijdagavond komt “STAND UP COMEDIAN” JACOB SPOELSTRA ons vermaken en daarna
kunnen de voetjes van de vloer bij de DRIVE IN SHOW van Herman Douwe.
Zaterdagmorgen starten we voor de tweede keer met de optocht. Na de optocht is er matinee met
het Leeuwarder SHANTY KOOR, voor de kinderen is er een springkussen en kun je je laten
schminken door Adri C.
Voor jullie 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”
Zondagmiddag is er traditiegetrouw een tentkerkdienst.
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 als hopen we er weer een fantastisch feest van te maken!

Namens de Oranjevereniging:
Beerend Bilker (voorzitter)
Janka Wijnsma (penningmeester)
Fokje Pranger (bestuurslid)
Eelco Hiemstra (bestuurslid)
Atje Kingma (bestuurslid)
Marja Damstra (secretaris)

Programma
Donderdag 8 juni.
18.30 uur: start autopuzzeltocht bij de Martha kerk. Inleg €2,50 per auto. Na afloop verzamelen in
de tent waar ook de prijsuitreiking plaats vindt. Met muziek van “kroegbaas en freonen”.
Tent dicht 23.30 uur.

Vrijdag 9 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
16.30 uur: verzamelen zak- slaan in de tent
17.00 uur: start zak-slaan
18.30- 19.30 uur: tent dicht
19.30 uur: tent open
20.30 uur: Stand up comedian Jacob Spoelstra
22.00 uur: Drive in show met Herman Douwe
In de pauze prijsuitreiking versierde wagens, zak-slaan.

Zaterdag 10 juni
09.30 uur: verzamelen optocht
09.45 uur: start optocht korte route (Route Spriens)
11.00 uur: Matinee met het Leeuwarder shanty koor, voor de kinderen is er een springkussen en kun
je je laten schminken door Ari-C
13.00 – 14.30 uur: tent dicht
15.00 uur: start zeskamp (14.30 aanwezig zijn), opgeven bij Marja Damstra voor 8 juni.
19.00 - 21.00 uur: tent dicht.
21.00 uur: tent open.
22.00 uur: Coverband Boulevard
In de pauze prijsuitreiking zeskamp/zak-slaan.

De zeskamp is voor iedereen toegankelijk vanaf de middelbare school.
Opgeven voor 8 juni bij Marja Damstra: Tel: 720291/062385450
Mail: marja_damstra27@hotmail.com

Voor de auto puzzeltocht kunt u zich bij de Martha Kerk opgeven.
De start is om 18.30 inleg €2,50 per auto.

De entreeprijzen zijn dit jaar als volgt:
Vrijdagavond:

Stand up comedian Jacob Spoelstra
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 2017 is er een parkeerverbod van kracht. Op donderdag 8, vrijdag 9 en
zaterdag 10 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!!

Zondag 11 juni 2017
Tent kerkdienst
aanvang 13.45 uur
Thema:
De verliezer telt ook mee

Onder leiding van: Pastor Gerrit Visser
En medewerking van: de Bazuin ùt Holwert

Komt allen !

