Voorwoord van het bestuur

Programma Feestweek 2015

Veel Goudrianers zijn in de afgelopen weken voor de vakantie over
de wereld uitgewaaierd. Anderen hebben druk getimmerd en
geknutseld voor de versiering. Maar of je nu naar Timboektoe bent
geweest, of in Goudriaan bent gebleven. Het maakt allemaal niet
uit, want van 14 tot 21 augustus halen we de wereld naar
Goudriaan. Dan gaat Goudriaan de wereld rond. Een week lang is
ons dorp feestelijk versierd en verlicht en treffen wij elkaar in de
feesttent. Voor jong en oud(er) is er iets te doen, wat verder in dit
programmaboekje staat toegelicht.
Wij wensen iedereen veel plezier met de laatste voorbereidingen.
Graag tot ziens in de feesttent!
Bestuur Oranjevereniging ´Trouw aan Oranje´

Aanmelden Reünie
Dit kan tot 7 augustus! Lees verder op pagina 13!
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Bijna alle activiteiten in de feestweek vinden plaats in en rondom
de feesttent. De tent staat in het weiland achter De Groot Drukkerij,
ingang is aan De Heuvel. De tent sluit op de (feest)avonden om
01.00 uur.

Entree
Alle activiteiten zijn dankzij de sponsors gratis toegankelijk. Er moet
wel betaald worden voor de maaltijd van de reünie (aanmelding
vereist). Tevens zijn er muntjes te koop voor het drinken en eten.

Parkeren
We willen iedereen vragen om tijdens de feestweek lopend of met
de fiets te komen. Er is voor de fietsen een aparte stalling naast het
terrein.

Communicatie
Via de website (www.ovgoudriaan.nl) brengen wij iedereen op de
hoogte van nieuwsberichten, foto’s en wijzigingen. Website is ook
geschikt voor mobiel gebruik. Ook berichten wij via Facebook.

Eigen risico
De Oranjevereniging wil iedereen erop wijzen dat meedoen aan
de activiteiten op eigen risico is. De Oranjevereniging kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade.

Geen 18 = Geen alcohol
Tijdens de feestweek schenken wij geen alcohol
voor mensen onder de 18 jaar. Bij twijfel kan er
gevraagd worden om legitimatie. Wij verzoeken
ook ouders om alert te zijn op het handhaven van deze regel.
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Feestweek programmabeschrijving
Vrijdag 14 augustus – vrijdag 21 augustus
Verlichting
Aanvang: elke avond m.u.v. zondag
Omschrijving: De wereld rond in Goudriaan, dat kan iedere avond
m.u.v. zondag. De prijsuitreiking vindt plaats in de feesttent tijdens
de Playbackshow op dinsdagavond 18 augustus.

Wilco van Hoorne

wilco@ovgoudriaan.nl

Vrijwilligers
Wil je graag meehelpen om de feestweek tot een groot succes te
maken? Meld je dan aan als vrijwilliger voor de feestweek. We
zoeken mensen voor achter de bar, in de catering, opbouwen en
begeleiden van activiteiten. Maar ook zoeken we slapers in de tent
en mensen voor het afbreken en opruimen van de tent op zaterdag.
Als vrijwilliger krijg je een speciaal vrijwilligers T-shirt (en is niet te
koop). Aanmelden kan bij Peter Roest (peter@ovgoudriaan.nl) of via
de website.

Speciaal verkoop
Voor deze feestweek hebben wij een speciaal ontworpen T-shirt te
koop. Voor 15 euro koop je dit T-shirt en is in beperkte oplage
beschikbaar, dus op=op. Benieuwd wat voor shirt het is? Kom dan
naar één van de activiteiten in de feesttent.

5

Vrijdag 14 augustus
Café Goudriaan
Tent open: 21.00 uur
Omschrijving: Hard gewerkt om de verlichting op tijd af te krijgen?
Dan wil je natuurlijk daarna nog even relaxen in de tent. Of koop
alvast het shirt zodat je deze met de buurtenslag kan aantrekken.
Anders kan je nog altijd oefenen op het podium voor de
playbackshow!
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Zaterdag 15 augustus
Buurtenslag

Zondag 16 augustus
Spelenderwijs Ontmoeten

Aanvang: 18.00 uur
Inloop: 17.30 uur
Tent open: 16.00 uur
Omschrijving: Om 18.00 uur starten we officieel met de feestweek.
Daarna de gezamenlijke maaltijd per buurt en dan een avond vol
spanning, lol en competitie tussen de buurten. De rode draad van
de avond staat geheel in het teken van de Feestweek; De Wereld
Draait Door (DWDD). De avond draait aansluitend door op muziek
en alles wat daar nog bij komt kijken.

Aanvang: 14.00 uur
Tent open: 13.30 uur
Locatie Volwassenen: Feesttent
Locatie Kinderen (t/m groep 8): Basisschool De Fakkel
Omschrijving: We willen ook deze keer met onze dorpsgenoten
aan tafel het gesprek aangaan over dingen die ons bezighouden,
aan de hand van een speciaal voor deze middag ontworpen spel.
De scholieren kunnen het spel met elkaar spelen. Voor de kinderen
van de basisschool is er een alternatief programma in de
basisschool De Fakkel. Tijdens de High tea die daarop volgt kan er
onder het genot van een hapje en een drankje worden na gekletst
en komen ook de kinderen weer terug naar de tent.

We zoeken nog een aantal mensen die iets willen maken
of kopen voor de High Tea! Graag even doorgeven aan
Ria Korevaar (ackorevaar@comveeweb.nl of 582418)
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Maandag 17 augustus
Timmerdorp

Inschrijving Timmerdorp

Maandag 17 augustus
Tussen 09.00 – 09.30 uur
Bij het Timmerterrein van
Aanvang: 09.30 uur
Loonbedrijf Den Boer.
Einde: 12.00 uur
Terrein: Loonbedrijf Den Boer BV (Zuidzijde 137)
Voor: Kinderen van groep 1 t/m 8

Dinsdag 18 augustus
Timmerdorp
Aanvang: 09.30 uur
Einde: 12.00 uur
Terrein: Loonbedrijf Den Boer BV (Zuidzijde 137)
Voor: Kinderen van groep 1 t/m 8

(t/m groep 3 onder begeleiding van een ouder van 16+)

(t/m groep 3 onder begeleiding van een ouder van 16+)

Omschrijving: De kinderen mogen hun eigen
Aziatische tempel, Afrikaanse piramide of Europees
huis in elkaar timmeren. Hamer (met naam) moeten de kinderen
zelf meenemen.

Omschrijving: De kinderen mogen hun eigen Aziatische tempel,
Afrikaanse piramide of Europees huis in elkaar timmeren. Hamer
(met naam) moeten de kinderen zelf meenemen.

Playbackshow
Toneel
Aanvang: 20.00 uur
Tent open: 19.30 uur
Omschrijving: Deze negen mensen zijn al druk aan het repeteren
om in de feestweek het blijspel KONTAKT MET KOOTJE voor
jullie op te voeren.

Aanvang: 19.00 uur
Tent open: 18.30 uur
Omschrijving: Kun je heel goed playbacken met jouw favoriete
artiest? Overtuig de vakkundige jury dat jij die prijs moet winnen.
De kinderen vanaf 4 jaar t/m 12 jaar starten deze avond met de
speciale kinderronde. Aansluitend gaan we verder met 13 jaar en
ouder. Je mag alleen, maar ook samen (bv. buurtvereniging).

Aanmelden Playbackshow
Dit kan via de website: www.ovgoudriaan.nl/playbackshow
of via onderstaand briefje, voor 14 augustus:
Naam:_____________________________________
Leeftijd:____________________________________
E-mail of telefoonnummer:____________________
Artiest of groep:_____________________________

Het draait om Willem de Vries, een held op sokken, die een
huwelijks advertentie heeft geplaatst. Kootje reageert op de
advertentie, maar alles loopt natuurlijk anders dan verwacht. Vindt
Willem uiteindelijk zijn droomvrouw? Beleef het allemaal mee op
deze avond!
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Nummer of act:_____________________________
Opmerkingen of vragen______________________
Graag de muziek op CD en dit briefje aanleveren bij Simon Bor (van Tetsstraat 7)
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Woensdag 19 augustus
Timmerdorp

Donderdag 20 augustus
Kindertheater

Aanvang: 10.30 uur
Einde: 13.30 uur
Terrein: Loonbedrijf Den Boer BV (Zuidzijde 137)
Voor: Kinderen van groep 1 t/m 8

Aanvang: 11.00 uur
Tent open: 10.30 uur
Einde programma: 12.00 uur
Voor: Kinderen van de basisschool (komend schooljaar)
Omschrijving: Kindertheater “Je bent een parel” brengt deze
ochtend een interactieve voorstelling, die “Wondermooi” heet. De
kinderen beleven het scheppingsverhaal op een bijzondere manier.

(t/m groep 3 onder begeleiding van een ouder van 16+)
Omschrijving: De kinderen mogen hun eigen Aziatische tempel,
Afrikaanse piramide of Europees huis in elkaar timmeren. Hamer
(met naam) moeten de kinderen zelf meenemen. Vandaag krijgen
de kinderen ook een lunch die ze in hun huisje/tempel/piramide
mogen opeten.

Werelds afscheid Timmerdorp
Aanvang: nog niet bekend
Terrein: Loonbedrijf Den Boer BV (Zuidzijde 137)
Voor: Iedereen
Omschrijving: Deze dag wordt er groots afscheid genomen van de
timmerdorp. Hoe en wanneer we dat gaan doen, houden we nog
even geheim. De tent blijft deze avond gesloten zodat jezelf kunt
genieten van de verlichting in het dorp.

Heeft u nog hout over?
Neem dan contact op
met Marco den Haan
(06-27430562,
na 18.00 uur bellen)

Feestavond “Vout de Wereld Rond”
Aanvang: 21.00 uur
Tent open: 20.30 uur
Dresscode: de voute wereldburger
Omschrijving: Goudrianers laten deze donderdagavond hun
creativiteit de vrije loop en de mogelijkheden zijn legio. Iedereen
kent wel een voute Engelsman, voute Afrikaan en een voute
Chinees. Het beloofd een spetterende ervaring te worden waar je
gewoon bij moet zijn!

We houden het graag feestelijk en gezellig.
Dus vout, maar met respect voor elkaar.

Voormalig terrein van
Loonbedrijf Den Boer BV
(Zuidzijde 137) wordt gebruikt
voor het Timmerdorp. Dit is
achter voormalig
kringloopwinkel.
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Vrijdag 21 augustus
Reünie met slotfeest

Sponsoring Feestweek
Deze feestweek wordt mede mogelijk gemaakt door:

Aanvang: 15.00 uur
Tent open: 14.30 uur
Maaltijd: 18:00 uur (hiervoor is aanmelding vereist, zie kader)
Omschrijving: Met een ‘feest van de herkenning’ sluiten we de
feestweek af. De inloop is vanaf 14:30 uur. De onderlinge
ontmoeting staat centraal. Maar er zijn ook leuke onderbrekingen,
zoals een door Bob de Vries verzorgd spelelement. Voor de
kinderen treedt er een clown op.
Rond 18:00 uur gaan we met elkaar aan tafel. De maaltijd wordt net als tijdens het slotfeest van Goudriaan 750 - opgediend door
slagerij Bouter, dus dat zit wel goed. Voor de kinderen wordt er
patat gebakken.
De muzikale omlijsting komt van een Ierse folkband. Ook na de
maaltijd treedt deze band op. En als Goudriaan in de loop van de
avond met de voetjes van de vloer wil, dan gaat het dak er nog
één keer af met de DJ.
Deelname aan de reünie kost 7,50 euro per persoon (volwassenen)
en 3,00 euro per kind (t/m 12 jaar). Dit is inclusief koffie, thee of
limonade bij binnenkomst en de maaltijd. Overige drankjes zijn
voor eigen rekening. Kosten graag overmaken op:
NL91 RABO 0139 2355 15
t.n.v. O.V. TROUW AAN ORANJE o.v.v. je volledige naam.
Aanmelden voor de reünie kan tot 7 augustus. Dit kan via de
website: http://ovgoudriaan.nl/aanmelden-reunie/ of e-mail:
reunie@ovgoudriaan.nl. Het eerder in het dorp verspreide
aanmeldingsformulier kan worden ingeleverd bij: Lia Beijer-de Groot
(van Gentstraat 35) en Rick den Besten (van Gentstraat 5)
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Overzicht Feestweek
Aanvangstijden, locaties en activiteiten.
Vrijdag 14 augustus
21.00 uur
Feesttent
avond
Dorp
Zaterdag 15 augustus
18.00 uur
Feesttent
Zondag 16 augustus
14.00 uur
Feesttent
Maandag 17 augustus
09.00 uur
Zuidzijde 137
20.00 uur
Feesttent
Dinsdag 18 augustus
09.30 uur
Zuidzijde 137
19.00 uur
Feesttent
Woensdag 19 augustus
10.30 uur
Zuidzijde 137
n.n.b.
Zuidzijde 137
Donderdag 20 augustus
11.00 uur
Feesttent
21.00 uur
Feesttent
Vrijdag 21 augustus
15.00 uur
Feesttent

Café Goudriaan
Start verlichtingsweek
Buurtenslag
Spelenderwijs Ontmoeten
Timmerdorp
Toneelvoorstelling
Timmerdorp
Playbackshow
Timmerdorp
Werelds afscheid Timmerdorp
Kindertheater
Feestavond (Vout de wereld rond)
Reünie met slotfeest

Laatste nieuws, foto’s en wijzigingen:

www.ovgoudriaan.nl
Korevaar recycling
R.A.B. den Haan

G. Beijer transport Handelsonderneming
A. Vonk
De theewagen
Haan bouw
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