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Gevonden voorwerpen
Er is van alles achter gelaten tijdens de feestweek in de tent.
Neem contact op Anneke Prins (anneke@ovgoudriaan.nl of
06-12758313) mocht je iets kwijt zijn.

Feestweek foto’s en bonusmateriaal
Speciaal voor de feestweek maken we een USB-stick met
alle foto’s en filmpjes van de feestweek. Zoals Willem en de
frikanDELLEN, huizen van het timmerdorp van Goudriaan of
luchtfoto’s tijdens de reünie.

€7,50 per stuk
De USB-stick kan besteld worden
t/m 8 oktober via onderstaand
briefje of via www.ovgoudriaan.nl/feestweek. De betaling is
pas bij levering (naar verwachting begin november).

Feestweek T-shirt
Naast de USB-stick verkopen we ook onze feestweekshirt
voor een vijfje. De munten op het shirt zijn niet meer geldig bij
ons, maar probeer het eens in een kroeg.

€5,- per stuk
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Iedereen bedankt!
Het OV-bestuur wil via deze weg nogmaals iedereen
bedanken die heeft bijgedragen aan de feestweek. Met
elkaar hebben we er wederom een groot succes van gemaakt.
Van het begin tot het einde was het een aaneenschakeling
van hoogtepunten. In deze nieuwsbrief even heerlijk
nagenieten met een aantal foto’s.
Wilt u thuis alle foto's op uw gemak bekijken, bestel dan de
USB-stick (zie achterkant).
Bestuur Oranjevereniging ´Trouw aan Oranje´

Prijswinnaars feestweek
Verlichting buurten
1. Antarctica (Oosterburen)
2. Europa (De Wetering)
3. Afrika (Middelbuurt)
Verlichting taferelen/tuinen
1. Afrikaanse nederzetting (Truus en Gert)
2. Drugs Kartel (Roel de Haan)
3. Great Barrier Reef (van Gentstraat)
De taferelen/tuinen hebben een lunch-/dinerbon gekregen,
aangeboden door 't Raadhuis van Goudriaan.

Bestelling kan via onze website
(www.ovgoudriaan.nl/feestweek). Of
onderstaand briefje.

Bestelling Feestweek Goudriaan
…… x USB-stick(s) á €7,50 (t/m 8 oktober)
…… x Feestweek Muntjesshirt á €5,Naam: …………………………………………………
Straat+nummer: ………………………………………
Tel.nr of mail: ………………………………………….
Graag inleveren bij Simon Bor (van Tetsstraat 7).

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
via Facebook of onze website www.ovgoudriaan.nl

Fustencompetitie
Er zijn totaal 44 fusten bier tijdens de feestweek opgedronken.
Jacco de Bruin had het aantal goed geraden.
Playbackshow
Publieksprijs: Willem bakt frieten (Vriendengroep Gerjan)
De publieksprijs krijgt ook een dinerbon, aangeboden door 't
Raadhuis van Goudriaan.
1e prijs volwassenen: One Two Trio (Noorderlicht + vrienden)
1e prijs kinderen: Chips en Cola (Joost en Eefje)
Improvisatieplaybackshow kent vele winnaars!

