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Vrijwilligers
Voor de organisatie van de activiteiten rond het jubileumfeest
en Koningsdag zijn vrijwilligers nodig. Wil je meehelpen om
alles tot een groot feest te maken? Aanmelden kan bij
Esmeralda of bij één van de andere bestuursleden.

Lustrumfeest
80 jaar Oranjevereniging “Trouw aan Oranje”

Thema: Tiroleravond

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 2017.
De jaarlijkse contributie bedraagt €5,‐ per huishouden.

Multistee-munten
Vanaf heden wordt er bij activiteiten van de Oranjevereniging
in de Multistee gebruik gemaakt van Multistee munten. Onze
eigen Oranjemunten blijven geldig en kunnen op onze feesten
in de Multistee worden ingeleverd bij het eten, daarnaast zijn
deze de gehele feestweek te gebruiken.
De prijs van de munten is gelijk gebleven (7 munten = 10 euro).

11 maart 2017
Vanaf 20.00 uur in de Multistee.

Show- en feestband Eght Herrie
DJ Artist Events Productions
Dresscode: Tiroler of winterse outfit

Volg ons ook via Facebook!

Lustrumfeest 11 maart

Programma 2017

Dit jaar wordt een feestelijk jaar, want de Oranjevereniging
bestaat in 2017 80 jaar. Dat vieren wij in gepaste stijl met een
gezellig lustrumfeest op

Zaterdag 11 maart 20.00 uur
Jubileumfeest
Woensdag 26 april
Omloop van Goudriaan
Donderdag 27 april
Koningsdag festiviteiten met feestavond
Woensdag 4 mei
Dodenherdenking in de Kerk van Goudriaan

11 maart vanaf 20.00 uur in de Multistee
Wij ontvangen u in winterse après-ski sfeer met muziek van
show- en feestband Eght Herrie uit Gorinchem en
Artist Events Productions uit Hoornaar. Onder het genot van
een hapje en een drankje vieren wij graag dit lustrum met u.
Met of zonder winterse outfit, ski’s of Oostenrijks tenue bent u
van harte welkom in de Multistee. Wij hopen er met vele
dorpsgenoten een daverend feest van te maken.
Graag tot 11 maart.
Bestuur Oranjevereniging ´Trouw aan Oranje´

EGHT HERRIE

DJ ARTIST EVENTS PRODUCTIONS

GEZOCHT: Ski’s
Heb jij nog ‘oude’ ski’s op zolder liggen? Of ken je iemand
waar we ski’s van mogen lenen? Deze willen we dan graag
gebruiken voor de decoratie
van de Multistee. Neem
contact op met één van de
bestuursleden.

Afscheid bestuurslid
Afgelopen jaar heeft Wilco van Hoorne
afscheid van ons genomen, na 6 jaar in
het bestuur te hebben gezeten. Wilco
hartelijk dank daarvoor!

Koningsdag 2017
Op 27 april 2017 is het weer zover, de jaarlijkse Koningsdag.
Deze dag zal voor het eerst sinds jaren weer gevierd worden
in en rondom ons dorpshuis; de Multistee. De ochtend zal
bestaan uit spellen voor de kinderen en een puzzeltocht voor
de ouderen. De middag zal ingevuld worden door middel van
(speciaal voor jullie samengestelde) “kroosgames”. Hiervoor
kunnen jullie alvast een team gaan verzamelen. ’s Avonds zal
er in de Multistee een feestavond worden gehouden. In de
volgende nieuwsbrief leest u daar meer over.

Foto’s uit 2016
Er zijn nog meer foto’s te vinden op onze website:
www.ovgoudriaan.nl

