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Vrijwilligers
Voor de organisatie van de activiteiten rond Koningsdag 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 dan aan. Aanmelden kan bij Esmeralda,
Greet of één van de andere bestuursleden.

Contributie
De contributie kan op 27 april worden voldaan. U kunt de
contributie ook overmaken naar rekeningnummer: NL91
RABO0139235515 o.v.v. uw naam + contributie 2015.
De jaarlijkse contributie bedraagt €5,‐ per huishouden.

Volg ons nu ook via
Facebook!

PROGRAMMA
Koningsdag 2015
Thema “Lekker Hollands”
Veel Goudrianers zijn er al druk mee bezig...... de Feestweek
2015. Er wordt al volop gebrainstormd en plannen gemaakt
voor de verlichting en versiering. Ook de Oranjevereniging is
druk aan de slag om een spetterende feestweek te realiseren.
Gaan we in de feestweek op wereldreis langs alle continenten,
met Koningsdag blijven we dit jaar dichter bij huis en houden
we het 'Lekker Hollands'. Dus volop Oranje-activiteiten met
een Hollands tintje. Voor jong en oud, de sportieveling en de
gezelligheidsdeelnemer, is er weer van alles te doen. Van een
spannende Geocaching (GPS-tocht) tot een water‐
stormloopbaan, van een gezellige feestavond, tot een bezoek
aan het bevrijdingsfestival in Utrecht. In deze nieuwsbrief leest
u alles over de activiteiten en hoe u kunt meedoen. Graag tot
ziens bij de activiteiten.
Alle Koningsdag‐activiteiten worden georganiseerd rondom
het oude gemeentehuis van Goudriaan. Behalve de Aubade,
deze vindt plaats bij de Multistee.
Bestuur Oranjevereniging ´Trouw aan Oranje´

Programma 2015
Zaterdag 25 april
18.30 uur
21.00 uur
Maandag 27 april
10.30 uur
11.15 uur
11.30 uur
14.30 uur
Maandag 4 mei
19.00 uur

Omloop van Goudriaan
Hollandse Feestavond m.m.v.
Shantykoor Ahoy
Aubade bij de Multistee
Koffie met iets lekkers in de tent bij
het oude gemeentehuis
Start Geocaching
Zeskamp (aansluitend prijsuitreiking)

Dinsdag 5 mei
18.30 uur

14 – 21 augustus

Herdenkingsdienst in de Kerk van
Goudriaan
Vertrek met de bus naar Utrechts
bevrijdingsfestival

Feestweek

Eenheid en verbondenheid
Koningsdag is bij uitstek een dag van
eenheid en verbondenheid. Als gezin,
familie, dorp, gemeente en land mogen
we deze dag vieren, ieder op zijn eigen
wijze. We mogen er uiting aan geven dat
we verbonden zijn met elkaar. Met elkaar
vormen we één land en één volk. Als symbool van ons land
mogen we op Koningsdag onze driekleur en oranje wimpel
fier in top hijsen. In de kernen in Molenwaard zullen
traditiegetrouw vele activiteiten zijn, de dorpen zullen
wederom oranje kleuren. Buitengewoon veel waardering
mogen we hebben voor de Oranjeverenigingen die al deze
activiteiten mogelijk maken.

Samen gedenken nu
Het neerstorten van de MH17 in de zomer van 2014 in OostOekraïne was een schok voor ons land en de wereld. In de
ontzetting en het verdriet waren we één met elkaar. De dag
van Nationale Rouw en de momenten waarop de stoffelijke
overschotten van de slachtoffers aankwamen in Nederland
staan nog vers op ons netvlies. De wereld lijkt soms in brand
te staan. Verschrikkelijke aanslagen hebben dichtbij en verder
weg plaatsgevonden. Ook in Nederland is er sprake van extra
dreiging en soms ook angst. Eenheid en verbondenheid zijn
noodzakelijk om weerstand te bieden in deze complexe
situaties.

70 jaar bevrijding
Dit jaar mogen we 70 jaar bevrijding vieren. De viering van de
bevrijding heeft ook iets dubbels. De gedachten aan de vele
slachtoffers die zijn gevallen maakt onze emoties los. Op 4
mei mogen we hier in het bijzonder bij stil staan. In de
gemeente Molenwaard vinden dit jaar op wel acht plaatsen
herdenkingen plaats. Nadrukkelijk kunnen en mogen we onze
eenheid en verbondenheid hier tonen. Op veel plaatsen in de
wereld wordt stil gestaan bij de zeventigjarige bevrijding. Zo
mochten we via de diverse media de grote en
indrukwekkende herdenking zien van de 70 jaar bevrijding
van kamp Auschwitz.

Vrede
Zeventig jaar vrede. Vrede is hierdoor wellicht ook bijna
vanzelfsprekend voor ons geworden. Dit is het echter niet. Het
vraagt veel inspanning op allerlei niveau om deze vrede te
handhaven. Laten we enerzijds de bevrijding en vrede
uitbundig vieren. Ook in Molenwaard zijn in diverse kernen dit
jaar op 5 mei activiteiten. Anderzijds ook de oproep om stil te
staan bij het belang van vrede en de noodzaak om met elkaar
inspanningen te leveren om de vrede te handhaven. Eenheid
en verbondenheid zijn hierbij essentieel.
Hoewel de landelijke Koningsdag dichtbij in Dordrecht
plaatsvindt, reken ik op een grote belangstelling voor de vele
activiteiten die plaatsvinden op Koningsdag in Molenwaard.

Zelf hoop ik diverse dorpen te bezoeken en ontmoet u daar
graag.
Tot slot vanaf deze plaats: de hartelijke felicitaties aan de
leden van het Koninklijk Huis die op of rond Koningsdag hun
verjaardag vieren.
Met een hartelijke groet,
D.R. van der Borg
Burgemeester van de gemeente Molenwaard

Omloop
Zaterdag 25 april gaan we weer van start met de omloop.
Altijd weer spannend. Wie wordt de omloop‐kampioen 2015
in de verschillende leeftijdscategorieën. Om 18.30 uur gaan
we van start. We nodigen niet alleen de deelnemers uit, maar
natuurlijk alle inwoners van Goudriaan om de ‘omlopers’ aan
te moedigen.
In de afgelopen jaren is het een steeds succesvollere sportieve
activiteit geworden. We hopen ook dit jaar op nog meer
deelnemers dan voorgaande jaren.
Wie wordt dit jaar de snelste Goudrianer? Wie verbreekt het
record van een rondje Goudriaan? Uiteraard is een snelle tijd
niet het belangrijkste; meedoen is wat telt!
Voor alle deelnemers, ouders en toeschouwers staat een
kopje koffie of thee klaar. Uiteraard wordt er ook voor de
kinderen gezorgd.
Inschrijven om18.00 uur.
Starttijden per groep:
18.30 uur Groep 0 t/m 2
18.50 uur Groep 3 t/m 5
19.10 uur Groep 6 t/m 8 (aansluitend prijsuitreiking)
20.00 uur Brugklas tot 65+
De start en finish bevinden zich bij het oude gemeentehuis.

Hollandse Feestavond

Zeskamp

Na de omloop van Goudriaan is het tijd voor een Hollandse
Feestavond! De avond wordt gehouden in en rondom de tent
bij het oude gemeentehuis. Om de avond een extra Hollands
tintje te geven starten we de avond met een optreden van
Shantykoor Ahoy! Zorg dus dat u op tijd bent, zodat u geen
noot van dit visserskoor hoeft te missen!
Daarna gaan we door op deze tour en maken we er een
gezellige Hollandse avond van vol met Nederlandstalige
muziek. Uiteraard zullen de typisch Hollandse hapjes niet
ontbreken.
De feestavond begint om 21.00 uur.

Het middagprogramma gaan we vullen met een spectaculaire
zeskamp met als laatste onderdeel een opblaasbare
stormbaan in de Goudriaan. Trommel je familie, vrienden,
buren op voor een team en geef je op bij Arie
(arie@ovgoudriaan.nl).
Een team bestaat uit 6 – 8 personen en bestaat uit minimaal 2
dames. Deze zeskamp is geschikt vanaf 12 jaar. Het beloofd
weer een ouderwets gezellige middag te worden vol met
spektakel! Opgeven kan tot 14.00 uur op Koningsdag.

Wie de ogen sluit voor het verleden is
blind voor de toekomst
In 2015 herdenken we in Nederland dat we 70 jaar in vrijheid
leven. Voor deze vrijheid hebben velen hun leven gegeven. Zo
ook in Goudriaan. Daarom herdenken wij de vijf Engelse
vliegeniers die omkwamen met de Lancaster en Klaas
Jongeneel die werd doodgeschoten, als hij vlucht vanuit zijn
huis om te ontkomen aan transport naar kamp Amersfoort.
In de herdenking worden de schoolkinderen van groep 7 en 8
van basisschool de Fakkel betrokken, want zij zijn onze
toekomst en wij mogen hen meegeven dat in vrijheid leven,
niet vanzelfsprekend is.

Aubade
Dit jaar om 10.30 uur aubade bij de Multistee. De muziek
wordt verzorgd door een speciaal gelegenheidsmannenkoor
uit Goudriaan. We hopen dat veel mensen meezingen op deze
Koningsdag.

Geocaching
Hoe Hollands kunnen we het maken? Wandelend op zoek
naar een echte schat in Goudriaan. Schat zoeken met behulp
je eigen smartphone, daarvoor heb je wel eerst een app nodig.
Installeer deze via onderstaande QR-code of zoek de titel van
deze app op. Deze apps vereisen GPS én een
volledig opgeladen smartphone. Tijdens het aanmelden bij
de tent krijg je er een korte uitleg bij.

Android: GPS Arrow Lite

I-phone: Arrow Navigation

Vanaf half 12 op Koningsdag mag je met een groepje het dorp
door wandelen. Aan de hand van coördinaten ga je op zoek
naar caches (schatten). Mocht je geen smartphone hebben,
dan kun je meezoeken met anderen. Mochten er nu al vragen
zijn, dan kun je wenden tot Simon (simon@ovgoudriaan.nl).

Na de herdenking in de kerk gaan we rond 19.50 uur naar de
begraafplaats. Alwaar 2 minuten stilte gehouden zal worden.
Na het zingen van het Wilhelmus zullen de kransen worden
gelegd.
De herdenkingsdienst is op 4 mei om 19.00 uur in de Kerk van
Goudriaan. We hopen dat u/jij erbij zult zijn, zodat we de
herinnering levend houden!

Adoptie monument
De kinderen van groep 8 van basisschool de Fakkel adopteren
dit jaar het oorlogsmonument op de begraafplaats in
Goudriaan. Deze officiële overdracht vindt plaats op
donderdag 16 april om 13.30 uur. U/jij bent van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Op donderdag 9 april hebben de schoolkinderen van groep 7
en 8 van basisschool de Fakkel een rondgang gemaakt door
Goudriaan. Ze hebben plekken bezocht die herinneren aan de
oorlogsjaren en bevrijding.

Tentoonstelling ‘Bezet, Bevrijd’

Even voorstellen

In de 1e nieuwsbrief van 2015 stond vermeld dat er plannen
waren om op Bevrijdingsdag 5 mei een tentoonstelling te
houden in ons kerkgebouw.

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we vier
nieuwe bestuursleden hebben. Nu zal Marion ook even
voorstellen.

Nu vindt er in Bleskensgraaf in Museum “Het Voorhuis” ook
een tentoonstelling plaats,

Bezet, Bevrijd
Deze tentoonstelling geeft een mooi beeld van de oorlogsjaren
in de Alblasserwaard en is zeker de moeite waard om door
jong en oud te bezoeken. Deze tentoonstelling is 7 maart tot
30 mei. Op zaterdag en iedere dinsdag van de maand van
14.00-16.30 uur.
Op 5 mei willen we, in samenwerking met het museum, hier
een speciaal tintje aangegeven. De toegang is gratis en tegen
een kleine vergoeding staat er een koffie/ thee en een
lekkernij voor u/jou klaar.
Het museum is op 5 mei van 10.00-16.30 uur open.
Heeft u op 5 mei vervoer nodig, dan bieden wij de
mogelijkheid om met u de tentoonstelling te bezoeken. U kunt
dit melden bij Anneke Prins, tel.nr: 0183-582824 of
06-12758313.

Bevrijdingsfestival
Op 4 mei herdenken we de doden, op 5 mei vieren we onze
vrijheid. Dit jaar willen we met zo veel mogelijk dorpsgenoten
het bevrijdingsfestival in Utrecht gaan bezoeken. We hebben
een touringcar geregeld die ons allemaal brengt en later op
de avond ook weer ophaalt. Wat is er nu gezelliger om met
veel vrienden en bekenden onze vrijheid te vieren?
Vul onderstaande gegevens in en bezorg het tijdig op
Postkade 170. Of stuur je gegevens naar
peter@ovgoudriaan.nl. Let op, vol = vol en vóór Koningsdag
(maandag 27 april)! Alle informatie over het festival vind je op
www.bevrijdingsfestivalutrecht.nl.

Belangrijke informatie:







Jonger dan 16, dan alleen mee onder begeleiding
van ouder of voogd!
Vertrek bij het oude gemeentehuis om 18.30 uur.
Retour om 23.30 uur vanuit Utrecht.
Gratis festival, consumpties voor eigen rekening.
Kosten voor de bus €9,50 contant voldoen bij de bus.
Alleen bij voldoende aanmeldingen zal er een bus
rijden.

Naam: ·___________________________________________
Adres: ·___________________________________________
Leeftijd: ·__________________________________________
E-mail adres en/of 06-nummer: · _____________________

Marion Nederveen
Ik ben Marion Nederveen en
getrouwd met Jan. Moeder van
Jacco, Marieke en Pieter. Wij
wonen op de Nieuwpoortseweg
2 in Groot-Ammers. Ik werk op
de basisschool de Fakkel als
interieurverzorgster. Waarom in
het bestuur van de
Oranjevereniging? Ik vind het
heel leuk om dingen te organiseren en dit jaar mag ik gelijk
meedenken om de feestweek tot een succes te maken.

Sponsoring Feestweek
Een feestweek kan niet mogelijk gemaakt worden zonder
sponsoren. In de achterliggende periode hebben wij
geïnventariseerd welke bedrijven in Goudriaan gevestigd, of
met Goudriaan verbonden zijn. Deze bedrijven hebben van ons
een brief ontvangen, waarin de mogelijkheden omtrent de
sponsoring staan omschreven.
Heeft u een bedrijf of onderneming, maar bent u niet door ons
benaderd. Dan graag een mailtje sturen naar
arie@ovgoudriaan.nl of wilco@ovgoudriaan.nl

Rabobank Clubkas Campagne
Vorig jaar was er ‘Steuntje in de rug’ van de Rabobank. Dit jaar
heet het Rabobank Clubkas Campagne. Rabobank leden
kunnen tussen 7 en 14 mei stemmen op vijf verenigingen.
Vorig jaar heeft jullie stem ons een mooi bedrag van €190,08
opgeleverd. Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/av.
Bedankt voor uw/jullie stem!

