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Vrijwilligers
Voor de organisatie van de activiteiten en ook zeker voor de
feestweek zijn vele vrijwilligers nodig. Wij zoeken vrijwilligers
voor achter de bar, in de catering, het opbouwen en
begeleiden van activiteiten. Wil je hand- en spandiensten
verlenen tijdens de diverse activiteiten? Meld je aan.
Aanmelden kan bij Esmeralda, Greet of één van de andere
bestuursleden.

We gaan een spannend en actief 2015 tegemoet. Met als
kroon: de feestweek. Het bestuur van de Oranjevereniging is
al druk aan de slag en ook diverse buurtverenigingen zijn
begonnen met de voorbereidingen.
Maar ook voor die tijd zijn er leuke activiteiten. Te beginnen
met de ledenvergadering op vrijdag 30 januari met een
spannende en hilarische quiz voor jong en oud. Verder
organiseren we natuurlijk een aantal activiteiten tijdens
Koningsdag en is er op 4 mei een herdenkingsbijeenkomst.
Plus dit jaar ook een leuke activiteit op 5 mei.
In deze nieuwsbrief leest u alles over het programma en
tijdens de ledenvergadering praten we u uitgebreid bij over
de plannen voor de feestweek en de rest van 2015.
Graag tot 30 januari.

Volg ons nu ook via
Facebook!

Bestuur Oranjevereniging ´Trouw aan Oranje´

Programma 2015
Vrijdag 30 januari
Zaterdag 25 april
Maandag 27 april
Maandag 4 mei
Dinsdag 5 mei
14 – 21 augustus

Ledenvergadering
Omloop met aansluitend een
feestavond
Koningsdag met activiteiten op en
rond de Goudriaan
Herdenkingsdienst
Met de bus naar een
bevrijdingsfestival
Feestweek

Ledenvergadering
Vrijdag 30 januari: Ledenvergadering met aansluitend een
quiz over 2014. Wie heeft het nieuws het beste gevolgd en
weet ook over ons mooie dorp en haar inwoners het nodige?
Een gezellige avond met veel vertier. Kortom, dit wil je niet
missen! We zien u/jou graag deze avond.
Om 20.00 uur in de Multistee.

Herdenken 4 mei en vieren 5 mei 2015

Toneel

In april 2015 krijgen de schoolkinderen van groep 7 en 8 van
basisschool de Fakkel geschiedenislessen over de
oorlogsjaren en bevrijding van Goudriaan. Op 9 april maken ze
een rondgang door ons dorp om langs de plekken te gaan die
nog herinneren aan die tijd.

Tijdens de feestweek willen we wederom een toneelavond
organiseren. Andere feestweken was dit altijd een groot
succes. Voor een toneelavond hebben we toneelspelers nodig.
Wie heeft er zin om aan de toneelavond mee te doen? We zijn
op zoek naar zowel vrouwelijke als mannelijke acteurs en een
souffleur. Toneelervaring is niet nodig. Er zijn ervaren acteurs
die je desgewenst kunnen helpen. Zin om Goudriaan te
verbazen door eens iemand anders te spelen, neem dan
contact op met Truus Vonk, tel. 582237.

Voor deze lessen en rondgang zijn wij nog op zoek naar
materialen. Dit kan zijn in de vorm van foto’s, voorwerpen,
filmbeelden en verhalen van Goudrianers, die de tweede
wereldoorlog in ons dorp hebben meegemaakt.
De schoolkinderen van groep 8, van basisschool de Fakkel
adopteren op 16 april het monument, dit zijn de
herdenkingsborden, bij de ingang van de begraafplaats.
In 2015 is het 70 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd en
wordt er op 4 mei een dodenherdenkingsbijeenkomst
georganiseerd.
Op 5 mei 2015 vieren we onze vrijheid. Met de materialen van
de geschiedenislessen gaan we een tentoonstelling maken, in
de kerk, die op 5 mei te bezoeken is.
Als u ons kan helpen met materialen en /of verhalen, neem
dan contact met ons op,

Anneke Prins, Marrie Jongeneel, Lia Beijer, Ada van Zee

Bevrijdingsdag 5 mei
Op Bevrijdingsdag (dinsdag 5 mei) willen we met veel
Goudrianers met een bus naar een bevrijdingsfestival. Meer
informatie volgt tijdens de jaarvergadering.

Feestweek
‘Goudriaan gaat de wereld rond’
We hebben er lang op moeten wachten maar het is zover. Dit
jaar is er weer een feestweek. We gaan er een gezellige en
internationale week van maken. Wij hebben er zin in en met
ons ook andere dorpsgenoten, die al druk in de weer zijn met
de voorbereidingen. En zij zijn weer op zoek naar
dorpsgenoten, die hen willen helpen om de feestweek tot een
succes te maken.

Op veler verzoek: Reünie
2010 – Goudriaan 750 – reünie.
Met honderden gasten aan de maaltijd.
Middeleeuws eten, met dank aan onze Belgische vrienden
van Het Geheim Genootschap. Het was absoluut één van de
(vele) hoogtepunten van Goudriaan 750. In het gastenboek
werd verhaald over de mooie ontmoetingen. En werd
gevraagd: over vijf jaar weer? Geluiden die we na de reünie
vaker hebben gehoord.
Het moet er dus maar weer van komen. Misschien is er wel
een traditie geboren. Dat zullen we zien, maar feit is in elk
geval dat we in de feestweek van 2015 weer op de
reünietoer gaan. Op vrijdag 21 augustus om precies te zijn.
Hoe het programma er precies uit zal gaan zien, is nog niet
bekend. De reünie begint ’s middags, zoveel is zeker. Het
weerzien zal centraal staan; Goudrianers ontmoeten oudGoudrianers en andersom.
De reüniecommissie, met een flink G750-karakter, gaat na de
feestdagen plannen maken en de voorbereidingen starten.
Voor tips en suggesties houden we ons aanbevolen.
Wellicht kent u of jij oud-dorpsgenoten die in de afgelopen
jaren (na augustus 2010) zijn verhuisd. Graag horen we dan
hun nieuwe adres.
Contact(e-mail)adres is: rickdenbesten@gmail.com

Werelddelen

Margreet den Haan:

Het volledige programma wordt tijdens de ledenvergadering
gepresenteerd. Vorig jaar hebben de buurtverenigingen de
werelddelen al met elkaar verdeeld. De verlichting van de
diverse buurten heeft het gekozen werelddeel als thema. De
verdeling is als volgt:
Werelddeel
Buurtvereniging
Afrika
Middelbuurt
Antarctica
Oosterburen
Azië
Oud Zuid
Europa
Wetering
Zuid-Amerika
Westerburen
Australië
Noorderlicht

Er is mij gevraagd een stukje te
schrijven om mezelf voor te stellen
als nieuw lid van de
oranjevereniging. Ik ben Margreet
den Haan, sinds afgelopen zomer
getrouwd met Marco en
woonachtig op een prachtige plek
op de grens van Goudriaan en
Ottoland.
Door de weeks ben ik werkzaam
als administratief medewerker bij
AV Zorggroep. In m’n vrije tijd ben ik actief met verschillende
dingen, zoals de verbouwing van onze woning, het bijbrengen
van wat gehoorzaamheid aan onze hond en het organiseren
van uitjes voor de personeelsvereniging.
Sinds een aantal maanden ben ik lid van de oranjevereniging
in Goudriaan en mag ik me daar voor in gaan zetten.
Inmiddels heb ik een paar vergaderingen bijgewoond van de
leuke en gezellige oranjevereniging van Goudriaan, waar ik
me met plezier bij aansluit. Binnen de oranjevereniging zal ik
de taak van penningmeester overnemen van Sanne.

Sponsors
Een feestweek kan niet slagen zonder de hulp van vele
sponsors. Er zijn diverse mogelijkheden om de feestweek te
sponsoren:
- een link op de website van de feestweek/Oranjevereniging
- uw logo/bedrijfsnaam op de nieuwsbrieven in 2015
- een bord met uw bedrijfsnaam langs de provinciale weg
- uw logo/bedrijfsnaam op het vrijwilligers T-shirt
Mogelijk wilt u de feestweek niet met een geldbedrag
sponsoren, maar juist door zaken/voorzieningen beschikbaar
te stellen (binnen of buiten de tent). Ook daar zijn we enorm
mee geholpen. Heeft u belangstelling om de feestweek te
sponsoren, in welke vorm dan ook, dan kunt u contact
opnemen met Arie of Wilco.

EVEN VOORSTELLEN
Niels van Tienhoven, Renate Rozendaal, Sanne van der Voet
en Otto Bert Thijs hebben afgelopen jaar het bestuur verlaten.
Met alle activiteiten die we dit jaar organiseren, zijn wij blij
dat we vier nieuwe bestuursleden mogen voorstellen:

Simon Bor
Al ruim 5 jaar woon ik in het kleine
dorp aan de Goudriaan en ben ik
getrouwd met Marieke. Voorheen
woonde ik bij mijn ouders in
Noordeloos, waar ik nog steeds
met veel plezier voetbal. In het
dagelijks leven werk ik in het
Erasmus MC als medisch technicus.
Goudriaan is een prachtig dorp
waar veel ontmoeting plaats vindt.
De oranjevereniging draagt hier ook
aan bij, en daar wil ik me graag voor inzetten. Zeker nu de
feestweek weer dichterbij komt. Ik wil jullie graag ontmoeten!

Peter Roest
In de zomer van 1980 ben ik geboren
in Goudriaan en heb nooit ergens
anders gewoond. Ik ben getrouwd
met Louwrina, we hebben 2 zoons en
ik ben werkzaam op de Postkade.
Iets met auto's en zo. Vanwege de
geringe bezetting van het bestuur
heb ik besloten om me één jaar
volledig in te zetten voor de
Oranjevereniging. De feestweek is
iets waar ik al jaren naar uitkijk en
de organisatie en voorbereiding gaat zeker niet vanzelf. Dat is
de reden dat ik juist voor 2015 heb gekozen en het vaste
bestuur vond het goed dat ik een jaar volledig mee draai. Dus
tot ziens in 2015, laten we er een fantastisch jaar van maken.
Marion Nederveen zal in de volgende nieuwsbrief even
voorstellen.

