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Vrijwilligers 
Voor de organisatie van de activiteiten rond Koningsdag 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 of één van de andere bestuursleden. 

Vlaginstructie 
Koningsdag: Van zonsopgang tot zonsondergang mag de 
vlag mét wimpel volledig gehesen worden.  
4 mei: Van 18.00 uur tot zonsondergang mag de vlag (zonder 
wimpel) halfstok gehesen worden.  
5 mei: Van zonsopgang tot zonsondergang mag de vlag 
(zonder wimpel) volledig gehesen worden.  

Programma 2016 
Dinsdag 26 april 
18.30 uur  Omloop van Goudriaan 
20.30 uur Feestavond met DJ Marcel 
Woensdag 27 april  
10.15 uur Aubade bij de Multistee 
11.00 uur Koffie met iets lekkers bij Jaap & Joke  
11.30 uur Ledenvergadering 
12.00 uur Spellen voor kinderen 
14.30 uur  Zeepkistenrace 
17.30 uur BBQ (aanmelden!) 
Woensdag 4 mei   
19.00 uur Dodenherdenking in de Kerk van Goudriaan 
 

 

Volg ons ook via Facebook! 
 

 

 
 
 
 

PROGRAMMA 
Koningsdag 2016 
“Iets met cowboys of zeepkisten” 
 
Zoals u van ons gewend bent, organiseert de 
Oranjevereniging komende weken een aantal activiteiten. We 
beginnen dinsdag 26 april met de omloop en een feestavond, 
woensdag 27 april een dag vol gezellige en sportieve 
activiteiten, op 4 mei is de herdenkingsbijeenkomst en ….. 
organiseren we voor de sportievelingen dauwtrappen. 
 
Het thema voor de Koningsdagactiviteiten is dit jaar: 

 
‘Iets met cowboys en 
zeepkisten’ 
 
 

De Goudriaanse cowboys en –girls kunnen tijdens de 
feestavond op 26 april hun behendigheid meten op een echte 
rodeostier. Goudrianers die dat te wild vinden, kunnen onder 
het genot van een biertje of iets anders, gezellig bijkletsen en 
van de muziek genieten. Op koningsdag volgt een 
zeepkistenrace. We rekenen weer op veel mooie creaties. Dus 
komt dat zien. Voor de 
inwendige mens wordt ook 
gezorgd, want we sluiten 
Koningsdag in Western-stijl af 
met een gezellige BBQ. Wil je mee-eten dan s.v.p. wel even 
vooraf aanmelden. We hopen iedereen tijdens de activiteiten 
te mogen begroeten.  
 
Tot slot zijn er na de feestweek bestuursleden afgezwaaid en 
hebben wij drie nieuwe, enthousiaste bestuursleden mogen 
verwelkomen. Zij stellen zich in deze nieuwsbrief kort voor. 
 
We hopen iedereen tijdens de activiteiten te mogen begroeten.  
 
Bestuur Oranjevereniging ´Trouw aan Oranje´ 

Locatie Koningsdag 
Met uitzondering van de aubade zijn de 
Koningsdagactiviteiten in/rond de schuur en op het 
eiland bij Jaap en Joke Vonk (Noordzijde 56). 
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Blijven vieren en herinneren  
Ook dit jaar mogen we weer Koningsdag 
vieren. Een altijd vrolijke dag waarin het in  
ieder dorp van de gemeente Molenwaard 
bruist van de activiteiten. Aan het begin 
van ieder jaar heb ik altijd overleg met 
alle tien de Oranjeverenigingen uit 

Molenwaard. Het enthousiasme spat er op zo’n avond altijd al 
van af! Vol trots vertelt een ieder zijn programma voor op en 
rond Koningsdag. In dit programmaboekje wordt het 
programma voor uw dorp aan u bekend gemaakt. Gezien de 
gevarieerdheid van de programma’s is er voor een ieder wat 
bij. Zelf kijk ik er al weer naar uit om de activiteiten in 
verschillende dorpen te bezoeken. Speciaal  noem ik dit keer 
de Oranjevereniging Molenaarsgraaf – Brandwijk die dit jaar 
het 80-jarig bestaan vieren.  
 
De dag voor Koningsdag worden er weer Koninklijke 
onderscheidingen uitgereikt. Ieder jaar is dit weer een mooi 
moment. Graag noem ik ook de bijeenkomst op 29 april voor 
alle gedecoreerden in Molenwaard. Deze bijeenkomst wordt 
voor het derde jaar op rij gehouden. Mooi om te ervaren dat 
deze bijeenkomst gewaardeerd wordt en op een grote  
belangstelling kan rekenen.  
 
Vorig jaar mochten we 70 jaar bevrijding vieren. In Europa, 
Nederland en ook in Molenwaard waren en veel extra 
activiteiten. Mooi en bijzonder dat dit zoveel aandacht mocht 
krijgen. Dit geeft ook aan dat er een breed besef is dat vrede 
geen vanzelfsprekendheid is. Nauw verbonden met de viering 
van de bevrijding is het herdenken van de slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog en allen die daarna bij vredesmissies 
om het leven zijn gekomen. Bijzonder om te zien dat de 
herdenkingen op 4 mei in de gemeente Molenwaard op een 
steeds grotere belangstelling mogen rekenen. Het is goed om 
te blijven herinneren. 

  
 
 
 

De groep van mensen die de Tweede Wereldoorlog bewust 
heeft meegemaakt en daarmee in staat is om de verhalen en 
ervaringen door te vertellen wordt steeds kleiner. Echter de 
herinnering mag niet verloren gaan. Gelukkig zien we ook in 
Molenwaard vele voorstellen om juist die herinnering levend 
te houden. Graag noem ik de particuliere initiatieven die het 
afgelopen jaar gestart zijn waarbij we ook als gemeente op 
enige manier betrokken zijn:  
 
- Realiseren herinneringsplek in de omgeving van ‘Het 
Zwaantje’ in Nieuw-Lekkerland, waar op 1-12-1943 de 
Mission Belle, een B-17 bommenwerper, in de Lek een 
noodlanding maakte; 

- Realiseren oorlogsmonument in Molenaarsgraaf / Brandwijk 
ter herinnering aan de op 22 mei 1944 neergestorte Avro 
Lancaster ND 559; 
- Restauratie van het graf van verzetsheld Kees Ouwerkerk in 
Nieuwpoort; 
- Realiseren herinnering aan Jacob Advocaat, verzetsheld 
afkomstig uit Molenaarsgraaf. 
 
Ongetwijfeld zijn er  nog veel meer initiatieven. Mooi om te 
zien dat zo de herinnering blijft en verder wordt uitgebreid. Ik 
acht dit bijzonder waardevol voor nu en de toekomst. 
 
Met een hartelijke groet, 

 
D.R. van der Borg 
Burgemeester van de gemeente Molenwaard 
 

Omloop 
We gaan weer de ronde van Goudriaan organiseren. Altijd 
weer spannend wie de snelste wordt in zijn of haar categorie. 
We starten op dinsdag 26 april om 18.30 uur maar we 
nodigen niet alleen de deelnemers uit, maar ook alle inwoners 
van Goudriaan om de ‘omlopers’ aan te moedigen.  
 
Meedoen is belangrijker dan winnen is een veel gehoorde 
motivatie tijdens de loop. Uiteraard hebben we voor alle 
deelnemers, ouders en toeschouwers een kop koffie of thee 
klaar. Ook wordt er iets voor de kinderen verzorgd.  
 
Inschrijven vanaf 18.00 uur bij de schuur van Jaap & Joke 
(Noordzijde 56), waar tevens ook de start en finish bevinden.  
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 
20.00 uur – Brugklas tot 65+ 
Na iedere groep volgt direct de prijsuitreiking! 

Wie is de grootste cowboy van 

Goudriaan? 
Iedereen op een rij en line dansen maar! Op de Wild West 
feestavond gaan we er achter komen wie de grootste cowboy 
van Goudriaan is. We draaien gezellige country muziek en er is 
een heuse rodeostier aanwezig. Uiteraard gaan we kijken wie 
hier het langst op blijft zitten. Sensatie verzekerd!  
 
Daarnaast zijn er nog diverse 
andere activiteiten deze avond. 
Dus zet je cowboy hoed op en 
kom gezellig langs bij de Wild 
West feestavond. 
De avond begint na de omloop omstreeks 20.30 uur.  



Aubade 
Dit jaar om 10.15 uur aubade bij de Multistee. De muziek 
wordt verzorgd door een speciaal gelegenheidsvrouwenkoor 
uit Goudriaan. We hopen dat veel mensen meezingen op deze 
Koningsdag. Na de aubade kan iedereen op de fiets (of 
lopend) naar Jaap & Joke, Noordzijde 56, voor gratis koffie of 
thee of limonade met iets lekkers erbij.  

Ledenvergadering 
Met de oranjebitter achter de kiezen 
en koffie of thee in de hand, gaan we 
deze dag starten met een korte 
ledenvergadering. We vertellen wat 
onze financiële situatie is, na 
afgelopen jaar. Daarnaast is er de 
mogelijkheid om het een en ander in te 
zien. Ook zullen we kort stil staan bij 
het afscheid van Greet, die na 9 jaar 
afscheid neemt van het bestuur van de 
Oranjevereniging. 

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 2016. 
 
De jaarlijkse contributie bedraagt €5,‐ per huishouden. 

Rabobank Clubkas Campagne 
Stem op Oranjevereniging Goudriaan zodat wij ook dit jaar 
weer een mooie bijdrage tegemoet kunnen zien. Rabobank 
leden kunnen tussen  1 april t/m 14 april stemmen op vijf 
verenigingen. Vorig jaar heeft jullie stem ons een mooi bedrag 
van €245,92 opgeleverd. Kijk voor meer informatie op 
www.rabobank.nl/av. Bij voorbaat dank voor uw steun!  

 

 

 

Spellen 
Voor de kinderen t/m 12 jaar zijn er dit jaar vanaf 12.00 uur 
allerlei spel-, knutsel- en kleuractiviteiten in het thema 
Cowboys en Indianen op het terrein van de familie Vonk. Dus 
zet op die cowboyhoed of indianentooi en kom mee doen!  

 

Zeepkistenrace 
Dit jaar willen we het middagprogramma invulling geven met 
een spectaculaire zeepkistenrace. Vanaf een schans wordt 
met een 4-wielig voertuig een parcours afgelegd. Onderweg 
moeten een aantal obstakels gepasseerd worden, wat 
gegarandeerd zorgt voor voldoende spanning en sensatie (zie 
voorbeelden op Youtube).  
 
Opgeven kan bij Arie, Wilco of Wouter. Minimum leeftijd is 12 
jaar. Het reglement en de voorwaarden waar het voertuig aan 
moet voldoen zullen we t.z.t. op onze website en Facebook 
plaatsen.  

BBQ 
Dit jaar sluiten we Koningsdag weer af met een gezellige BBQ. 
Voor €10 per persoon stoken we vanaf 17.30 uur de BBQ op, 
compleet met een buffet met salades en stokbrood. Kinderen 
van 4 t/m 12 jaar mogen voor € 5,- mee-eten en voor hen is er 
een speciaal kinderbuffet. Vooraf aanmelden is verplicht. U 
kunt zich aanmelden bij Margreet den Haan door de 
aanmeldstrook in te leveren op Nieuwpoortseweg 12 of online 
via www.ovgoudriaan.nl/bbq  
Wil je mee-eten meld je dan wel voor 22 april aan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------- 

AANMELDEN BBQ 
Naam:…………………………………………………………….. 
Adres:……………………………….…………………………….. 
Aantal volwassenen (vanaf 13 jaar):……………………………. 
Aantal kinderen (4 t/m 12 jaar) :..……………………………….. 
 
Deze strook voor 22 april inleveren bij Margreet den Haan. 

http://www.rabobank.nl/av
mailto:arie@ovgoudriaan.nl?subject=Aanmelden%20Zeepkistenrace
mailto:wilco@ovgoudriaan.nl?subject=Aanmelden%20Zeepkistenrace
mailto:wouter@ovgoudriaan.nl?subject=Aanmelden%20Zeepkistenrace
http://www.ovgoudriaan.nl/
https://www.facebook.com/ovgoudriaan/
http://www.ovgoudriaan.nl/bbq


Herdenken 4 mei 2016 
De schoolkinderen van groep 8 van basisschool de Fakkel 
nemen op donderdag 21 april  om 13.00 uur, de adoptie van 
de oorlogsgraven over, van de vorige groep. In bijzijn van een 
wethouder en Jenny Kooiman geven we een uitleg van deze 
bijzondere graven, maken de kinderen de graven schoon en 
poten plantjes. Na afloop krijgen ze een oorkonde.  
 
U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn!  

 
Op 4 mei houden we wederom een 
dodenherdenkingsbijeenkomst in de 
Herv. Kerk. Aanvang 19.00 uur.  
Na de bijeenkomst volgt de 1 minuut 
stilte en kransleggingen op de 
begraafplaats.  
 
Wij hopen dat u erbij kan zijn, om de herinnering levend te 
houden. 
 

Even voorstellen 
Na de feestweek heeft Peter Roest afscheid van het bestuur 
genomen, bedankt Peter! Maar ook Greet Timmer neemt 
afscheid van ons, na maar liefst 9 jaar in het bestuur gezeten 
te hebben! We zijn Greet heel dankbaar voor haar jarenlange 
inzet. Uiteraard komen we hierop terug tijdens Koningsdag. 
Nu hebben we uiteraard weer nieuwe bestuursleden, in de 
personen van Gerda, Wout en Wouter. Ze stellen zich gelijk 
voor.  
 

Wouter Nederveen 
Ik ben Wouter Nederveen, een van de 3 
nieuwe bestuursleden van de oranje 
vereniging. Ik woon  al 43 jaar hier in dit 
dorp. Ik ben getrouwd met Yvonne en 
vader van Jan-Joost, Thijmen en 
Roosmarijn. In het dagelijkse leven werk ik 
als uitvoerder bij Smals Dredging, een 
internationaal baggerbedrijf. Mijn hobby’s  

zijn bezig zijn in  en rond het huis en in de tuin, en jagen. Ik ben 
in het bestuur van de Oranjevereniging gegaan omdat ik het 
belangrijk vind dat deze vereniging er is en zich in zet voor 
jong en oud in ons mooie dorp, en daar wil ik me graag een 
periode voor inzetten. 

 

Wout de Vries 
Dag Allemaal. Als kersvers bestuurlid van 
onze Oranjevereniging wil ik me graag 
even voorstellen. Wout de Vries,  vader 
van Adriaan (18) en Lelia (14) en woont in 
de van Gentstraat. In  het dagelijkse leven 
ben ik werkzaam als Calculator bij De 
Groot Drukkerij. Verder ben ik 24/7 
beschikbaar voor de vrijwillige brandweer 

van Goudriaan, en daar tevens voorzitter van de zeer 
gezellige personeelsvereniging. Woon nu zo’n ruim 13 jaar in 
Goudriaan, en wil hier niet meer weg. Hoe was het ook 
alweer, er is geen beter bestaan dan in Goudriaan? Hobby’s 
heb ik niet echt, als er ergens wat te doen is in het dorp ben ik 
er graag bij om hand- en span diensten te verrichten. Bij de 
Oranjevereniging is er genoeg te doen, vandaar. Ik heb er zin 
in! 

 
Gerda Klein 

Er is mij gevraagd me even voor te stellen 
nu ik vanaf 1 januari bestuurslid ben bij de 
Oranjevereniging. Bij deze dan. Mijn naam 
is Gerda Klein, ik ben getrouwd met Erwin 
en samen hebben we twee zoons, Harm 
van 9 en Gijs van 7 jaar. Ik ben al bijna 28 
jaar werkzaam bij De Groot Drukkerij. 
Naast mijn gezin en werk vind ik het leuk 

om me in te zetten voor het verenigingsleven. Zo ben ik 
bestuurslid van de Personeelsvereniging en ben ik mede 
verantwoordelijk voor het personeelsblad, zit ik in de 
oudercommissie op school,  geef ik bodygym bij De 
Kroospikkers en aerobics bij WIK in Groot-Ammers. En nu ben 
ik dus ook te vinden in het bestuur van de Oranjevereniging. Ik 
vind het leuk om dingen te organiseren. Die dingen kunnen van 
alles zijn zoals, een weekendje weg, een teambuildingsuitje, 
een sportieve activiteit, maar ook een kinderfeestje. Ik hoop 
dat ik mijn steentje bij kan dragen binnen de Oranjevereniging. 
De eerste activiteit als bestuurslid heb ik inmiddels achter de 
rug… de lampionnenoptocht en het daarbij behorende 
knutseluurtje. Nu wordt er al weer hard gewerkt aan de 
activiteiten voor en op Koningsdag. Het belooft weer een 
gezellige boel te worden. Ik zou zeggen: Mis het niet! 
 
 

 


