
 

 
  
 

Uitnodiging 
Koningsdag 

 

KROOSGAMES GOUDRIAAN 
 

 
Let the games begin! 

26 en 27 april 2017 

 
 

Burgemeester Van der Borg 
Identiteit  
Krijgt u net als ik wel eens de vraag wie u 
bent? Deze vraag is makkelijk te 
beantwoorden door uw naam te noemen. 
En bijvoorbeeld iets te zeggen over waar u 
vandaan komt. Iets lastiger wordt het al 

om uzelf te typeren en te duiden wat karakteristiek voor u is 
en waar u voor staat. Nog lastiger is het om de identiteit van 
onze samenleving te duiden. Toch is het van groot belang om 
hier met elkaar over na te denken en over in gesprek te gaan. 
En dan samen te kijken wat ons kenmerkt en verbindt. Immers 
we zijn niet slechts een stel individuen. Met elkaar vormen wij  
een samenleving. 
 
We hijsen de vlag 
Het maatschappelijk debat over de identiteit van Nederland is 
zeer actueel. Het debat is soms ook scherp, zeker daar waar 
het raakt aan religie en het immigratie- en integratievraagstuk. 
Bij een identiteit horen kernwaarden en tradities. Zowel de 
kernwaarden als de tradities verbinden ons als samenleving. 
Een heel mooi voorbeeld hiervan is Koningsdag. Koningsdag, 
een nationale feestdag, een dag ter ere van ons staatshoofd. 
Ook een dag waarop de Nederlandse vlag, een nationaal 
symbool, in top wordt gehesen en volop in het straatbeeld is te 
zien.  
 
 

Koningsdag een feest! 
Koningsdag wordt uitgebreid gevierd in de dorpen van de 
gemeente Molenwaard. De vrijwilligers van de 
Oranjeverenigingen zijn al geruime tijd geleden begonnen met 
het treffen van de voorbereidingen om er ook dit jaar weer 
een feest van te maken. Ikzelf hoop ook dit jaar op en rond 
Koningsdag weer diverse activiteiten te bezoeken en een 
aantal aubades af te nemen. Ieder jaar merk ik dat de 
activiteiten en aubades onverminderd op een grote 
belangstelling kunnen rekenen. Koningsdag zorgt zo naast 
nationale saamhorigheid ook voor een lokale verbondenheid.  
 
Eigenheid kernen 
Naast de Nederlandse identiteit heeft ook ieder dorp en stad 
in Molenwaard zijn eigen identiteit. Het is goed om zuinig te 
zijn om deze verschillende identiteiten. De eigenheid en 
diversiteit van de kernen is uniek en dient centraal te staat. 
Wat mij betreft is dit ook het uitgangspunt bij de vorming van 
de nieuwe gemeente per 1 januari 2019 als Molenwaard en 
Giessenlanden gaan fuseren.  
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De geschiedenis bepaalt veelal in belangrijke mate de 
identiteit van een land, gemeente of dorp. De Tweede 
Wereldoorlog is hier een treffend, als ook aangrijpend, 
voorbeeld van. Hoewel er steeds minder mensen zijn die deze 
verschrikkelijke oorlog bewust hebben meegemaakt, is deze 
nog actueel en bepalend. Zo wordt op 20 mei dit jaar een 
monument onthuld in Brandwijk als herinnering aan de 
neergestorte bommenwerper boven Molenaarsgraaf en 
Brandwijk in de nacht van 21 op 22 mei 1944.  
 
Tot slot 
Met elkaar kijken we weer uit naar Koningsdag en 
Bevrijdingsdag; beide vrolijke feestdagen. Maar ook komt 4 
mei eraan. Een moment van bezinning en herdenken. Voor al 
de genoemde activiteiten nodig ik u namens de organiserende 
comités en verenigingen heel hartelijk uit.  
 
Met een hartelijke groet, 

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

Bestuur Oranjevereniging 
Beste Goudrianers, 
 
Van harte uitgenodigd voor de Koningsdag-activiteiten. We 
hebben dit jaar voor een sportief thema gekozen: 
 

DE KROOSGAMES VAN GOUDRIAAN 
 
 
Op woensdag 26 april organiseren we de omloop  van 
Goudriaan. Op Koningsdag gaan we, na de aubade en koffie 
met iets lekkers, sportief verder met de Kroosgames voor jong 
en oud. We beginnen met Kroosgames voor kinderen en later 
in de middag de wedstrijd voor volwassenen. Dus iedereen 
die zijn krachten wil meten met dorpsgenoten kan dat doen.  
Verder zoeken we ook nog vele supporters om onze helden 
van de Kroosgames aan te moedigen. 's Avonds bent u van 
harte welkom voor een gezellige  avond  in onze Ierse Pub met 
de Pubquiz. 
 
Alle activiteiten zijn dit jaar in en rond de Multistee en de 
speeltuin. Het programma voor Koningsdag en de 
herdenkingsactiviteiten vinden jullie in deze nieuwsbrief 
toegelicht. Graag tot ziens bij de activiteiten. 
 
Bestuur Oranjevereniging ´Trouw aan Oranje´ 

Programma 2017 
Donderdag 20 april  
14.30 uur Adoptie oorlogsgraven (Basisschool – groep 8) 
Woensdag 26 april  
18.30 uur Omloop van Goudriaan 
Donderdag 27 april - Koningsdag 
10.30 uur Aubade met Graafstrooms Fanfare 
11.00 uur Ledenvergadering met koffie/thee 
11.30 uur Mini Kroosgames 
14.00 uur Kroosgames 
Aansluitend is de prijsuitreiking 
20.00 uur Kroos PubQuiz 
Woensdag 4 mei   
19.00 uur Dodenherdenking in de Kerk van Goudriaan 
Donderdag 11 mei  
Rondgang Goudriaan (Basisschool – Groep 7 en 8) 

Omloop van Goudriaan 
We organiseren weer de omloop van Goudriaan. Altijd weer 
spannend wie de snelste wordt in zijn of haar categorie. We 
starten op woensdag 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. Inschrijven kan vanaf 18.00 uur in de 
Multistee. De start en finish zijn dit keer op het Brederodeplein.   
 
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 in de Multistee! 
 

Aubade en ledenvergadering 
De traditionele aubade vindt ook dit jaar bij de Multistee 
plaats, om 10.30 uur. Vanwege onze 80 jarig jubileum komt de 
Graafstrooms fanfare langs voor Oranjeliederen. We hopen 
dat veel mensen meezingen op deze koningsdag. 
Na de aubade kan iedereen de Multistee in voor gratis koffie, 
thee of limonade met iets lekkers erbij. Net als vorig jaar 
houden we onze ledenvergadering na de aubade. We 
vertellen onder andere wat onze financiële situatie is.  



Mini-kroosgames  
’s Ochtends mogen de kinderen van de basisschool in de 
speeltuin meedoen met de Mini-kroosgames! Er zijn dan 
allerlei spellen waarbij kracht maar ook behendigheid centraal. 
Uiteraard zijn alle spellen geschikt gemaakt voor de kinderen 
van de basisschool. Aanmelden kan na de aubade in de 
Multistee. Prijsuitreiking vindt pas in de middag plaats, tijdens 
de Kroosgames voor volwassenen.  

 

Kroosgames 
Vanaf 14.00 uur gaan we starten met de Kroosgames voor 
volwassenen (13 jaar en ouder). Het lijkt op een zeskamp, 
maar dat is het niet. Er is veel kracht nodig maar ook 
behendigheid. Ook precisie is nodig om een spel te winnen! 
Alle spellen zijn buiten en in de speeltuin. Maak alvast jouw 
sterke winnende team van 6 personen (waarvan minimaal 1 
vrouw) en meldt je VOOR Koningsdag aan bij Arie Vonk! 
Aansluitend vindt de prijsuitreiking plaats.  

Kroos PubQuiz 
Na een zware middag ben je toe aan rust en wat te drinken. 
Deze avond gaan we dan ook niet te zwaar maken. We 
bouwen de Multistee om in een Irish Pub waar we een Kroos 
PubQuiz houden! Iedereen kan meedoen aan deze Kroos 
PubQuiz. Zorg voor een leuke team van (maximaal) zes slimme 
mensen. Je kan je ook individueel aanmelden, dan zorgen wij 
voor een team! Aanmelden kan nu al bij Simon Bor, graag 
VOOR Koningsdag!  
 

 

Adoptie oorlogsgraven. 
Op donderdag 20 april om 14.30 uur gaan de schoolkinderen 
van groep 8 van basisschool de Fakkel de oorlogsgraven en 
het herdenkingsbord schoonmaken.  Plantjes poten en we 
staan stil bij de betekenis van deze graven en het belang van 
het onderhoud. Ter afsluiting krijgen de kinderen een 
persoonlijke oorkonde, als herinnering aan deze adoptie. U/ jij 
bent hierbij van harte welkom. 

 

4 mei dodenherdenking. 
Op 4 mei om 19.00 uur bent u/jij van harte welkom in de Herv. 
Kerk Goudriaan voor een herdenkingsbijeenkomst met als 
thema: “de Kracht van het Persoonlijke Verhaal”. Aansluitend 
om 20.00 uur is de twee minuten stilte en kransleggingen bij 
de oorlogsgraven op de begraafplaats. 

 

Rondgang Goudriaan. 
Op donderdag 11 mei stappen we met de schoolkinderen van 
groep 7 en 8 van basisschool de Fakkel op de fiets, om 
plekken in ons dorp te bezoeken, die een belangrijke betekenis 
hebben gehad in de tweede wereldoorlog. Daar worden de 
verhalen verteld en persoonlijke voorwerpen getoond. 
Zo willen we onze eigen geschiedenis dichterbij halen en 
levend houden. Er zijn al vele verhalen verzameld, maar denkt 
u nog iets te weten, wat onze werkgroep kan gebruiken, dan 
horen wij dat graag. U kan het melden bij Greet Timmer, Lia 
Beijer, Ada van Zee of Anneke Prins. 
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Verkiezing Rabobank 
Rabobank leden kunnen tussen 28 maart t/m 11 april 
stemmen. Ook dit jaar kunt u stemmen op Oranjevereniging 
Goudriaan zodat we mooi bedrage tegemoet kunnen zien. Een 
lid krijgt vijf stemmen en mag op één vereniging/stichting 
twee stemmen uitbrengen. En hoe meer stemmen we krijgen, 
hoe meer geld we ontvangen. In 2016 hebben we van jullie 
223,57 euro gekregen! Kijk voor meer informatie en stemmen 
op www.rabobank.nl/av. Bij voorbaat dank voor uw steun.  

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.  

Lustrumfeest 
Op zaterdag 11 maart hebben we ons jubileum gevierd met 
een feest in de Multistee. Op deze Tiroleravond hadden we 
onder andere Eght Herrie (en het was ook eght herrie, wat een 
geluid) en DJ Event Productions die iedereen heeft laten 
dansen en zingen. Het was een geslaagde avond! 

 
 

  
 

Bestuur Oranjevereniging 
Esmeralda Stokebrook 
(voorzitter) 
esmeralda@ovgoudriaan.nl  
 

Arie Vonk 
arie@ovgoudriaan.nl  
 

Marcel Vonk (secretaris) 
marcel@ovgoudriaan.nl  

Anneke Prins 
anneke@ovgoudriaan.nl  
 

Margreet den Haan 
(penningmeester) 
margreet@ovgoudriaan.nl  
 

Gerda Klein 
gerda@ovgoudriaan.nl 

Simon Bor 
simon@ovgoudriaan.nl  
 

Marion Nederveen 
marion@ovgoudriaan.nl  

Wout de Vries 
wout@ovgoudriaan.nl  

Wouter Nederveen 
wouter@ovgoudriaan.nl  

Vrijwilligers 
Voor de organisatie van de activiteiten rond Koningsdag zijn 
vrijwilligers nodig. Wil je meehelpen om alles tot een groot 
feest te maken? Er zijn altijd mensen nodig achter de bar of 
voor de catering. Aanmelden kan bij Esmeralda of bij één van 
de andere bestuursleden. 
 

Contributie 
De contributie kan op 27 april worden voldaan. U kunt de 
contributie ook overmaken naar rekeningnummer: 
NL91 RABO 0139 235 515 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. 
De prijs van de munten is gelijk gebleven (7 munten = 10 euro). 

 
 

Volg ons ook via Facebook! 
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