Van de (nieuwe) voorzitter

Uitnodiging
Koningsdag

De voorzittershamer is overgedragen!
Esmeralda geeft deze hamer over aan mij
(Simon). Ik bedank Esmeralda hartelijk voor
al die jaren dat ze ingezet heeft voor de
Oranjevereniging als voorzitter. Ook zijn
Arie, Margreet en Wout gestopt als
bestuurslid. Ook jullie hartelijk dank voor al
het vrijwilligerswerk wat jullie in de afgelopen jaren hebben
verricht. We hebben inmiddels versterking gevonden in Mario,
Pieter en Roelof. Naast het voorzitterschap is er ook een
nieuwe secretaris, namelijk Pieter. En heeft Marcel de taak als
penningmeester overgenomen van Margreet.
Met dit vernieuwde team hebben we inmiddels al een
nieuwjaarsduik en een lampionnenoptocht georganiseerd. Dit
bestuur houdt van aanpakken én gezelligheid!
Afgelopen zomer hebben we de verlichting gejureerd van
onze buurdorp Noordeloos. Een leuk uitstapje om te gluren bij
de buren (feestweek 2020). Wat we verder dit jaar doen, leest
u verder in de nieuwsbrief. Ik wens u veel plezier bij onze
activiteiten!
Simon
Namens het Bestuur Oranjevereniging ´Trouw aan Oranje´

Burgemeester Van der Borg

Thema: MAD MUD Kingsday
Programma 2018
Maandag 23 april
14.00 uur Adoptie oorlogsgraven (Basisschool – groep 8)
Donderdag 26 april
18.30 uur Omloop van Goudriaan
Vrijdag 27 april - Koningsdag
10.30 uur Aubade met Oranjebitter
11.00 uur Ledenvergadering met koffie/thee
11.30 uur Workshops voor kinderen
14.00 uur Goudriaans Mud Spektakel
Aansluitend is de prijsuitreiking
20.00 uur MudQuiz
Vrijdag 4 mei
19.00 uur Dodenherdenking in de Kerk van Goudriaan
Dinsdag15 mei
13.15 uur Rondgang Goudriaan (Basisschool – Groep 7 en 8)

www.ovgoudriaan.nl

Houvast en vasthouden
We hebben allemaal houvast nodig in
ons leven. Dit is je verbinden met iets
of iemand om je zodoende veilig en
gesteund te voelen. Verbondenheid
met anderen geeft ons identiteit en
vertrouwen en hopelijk ook vrolijkheid.
Houvast kunnen we onder andere
vinden bij familie, vrienden, religie,
sport en werk als ook in cultuur en
tradities. En zo kom ik ook uit bij
Koningsdag, 4 mei en 5 mei. Ook dit
jaar mogen we weer uitkijken naar deze drie momenten. Deze
drie momenten hebben een verschillende dynamiek.
Gemeenschappelijk aan deze momenten is dat deze
momenten ons als samenleving binden én houvast bieden.
In mei 2017 is het oorlogsmonument MolenaarsgraafBrandwijk na een indrukwekkende ceremonie onthuld. Het
monument is de verbeelding van een deel van onze
geschiedenis. De symboliek houdt onze herinneringen levend.
De emoties van nabestaanden van de omgekomen
bemanningsleden waren na 75 jaar nog steeds zichtbaar en
voelbaar. Dit jaar wordt in Nieuw-Lekkerland een monument
gerealiseerd ter herinnering aan de crash in 1943 van een B17 bommenwerper. Ook dit monument draagt bij aan het
vasthouden van de herinneringen en biedt houvast bieden
voor de nabestaanden en ooggetuigen.

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 donderdag 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 ook dit keer op het
Brederodeplein.
Prinses Beatrix mocht op 31 januari haar 80ste verjaardag
vieren. Een mijlpaal en ook een moment om terug te kijken.
Met veel waardering denken we aan hoe zij haar rol als
Koningin vervulde en hoe zij nu als prinses betrokken is. Het
Koningshuis vervult een belangrijke functie in ons staatsbestel
en onze cultuur. Het is zeer waardevol om vast te blijven
houden aan de aubades en andere festiviteiten op
Koningsdag. Ontspanning en verbinding mogen hierbij centraal
staan. Als we naar de programma’s van dit jaar kijken,
opgesteld door de Oranjeverenigingen, moet dit helemaal
goed gaan komen in de kernen van (nu nog) onze gemeente
Molenwaard.
Per 1 januari 2019 gaat de gemeente Molenwaard op in de
nieuwe gemeente Molenlanden. Op punten voelt dit als
loslaten, maar het is vooral ook een moment om verder te
bouwen waarbij wordt vastgehouden aan de goede en sterke
punten. Heel specifiek noem ik hierbij de kracht en identiteit
van de kernen en samenleving. Aan het nieuwe
gemeentebestuur, en u mag ons als bestuurders daar op
aanspreken, is het om de eigenheid van de kernen centraal te
stellen en vast te houden. De nieuwe gemeente wil net als nu
in een korte en goede verbinding met u als inwoner staan.
Concreet betekent dit ook nauwe betrokkenheid bij
festiviteiten en herdenkingen op Koningsdag, 4 mei en 5 mei.
Ik zie uit naar Koningsdag en hecht zeer veel waarde aan de
herdenkingen op 4 mei. Laten we vasthouden aan deze goede
gewoontes zeker ook omdat het houvast biedt. Namens de
Oranjevereniging en organiserende comités nodig ik u hierbij
heel hartelijk uit om aanwezig te zijn bij deze activiteiten en
herdenkingen.
Met een vriendelijke groet,

Starttijden per groep:
18.30 uur – Groep 0 t/m 2
18.45 uur – Groep 3 t/m 5
19.00 uur – Groep 6 t/m 8
19.30 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, om10.30 uur. We hopen dat er weer 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 en we
nemen afscheid van aantal bestuursleden.

Workshops voor kinderen
Voor de kinderen van de basisschool zijn er na de aubade en
vergadering leuke Crea-Doe-Activiteiten. Kom ook en laat je
verrassen. Er is voor ieder wat wils.
Eén tip: trek niet je beste kleren aan!

Goudriaans Mud Spektakel
Dit jaar gaan we voor een heus modderfestijn. We dagen jullie
uit om deel te nemen aan het Goudriaans baggerparcour vol
met hindernissen en obstakels maar.. de basis blijft modder.
Deel nemen kan individueel of in groepsverband max 4
personen per groep. Dit alles vindt plaats in en rondom de
speeltuin.

Als je van je modder mag mud je meedoen!
Opgeven kan bij marcel@ovgoudriaan.nl

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

Na een zware middag ben je toe aan wat rust en te drinken.
Deze avond bouwen gaan we een quiz houden, net als de
vorige keer. Iedereen kan meedoen aan deze MudQuiz. Zorg
voor een leuke team van (maximaal) zes slimme mensen. Je
kan je aanmelden tot 20.00 uur op Koningsdag bij Mario de
Lijster.

Adoptie monument

Even voorstellen

Op maandag 23 april gaan de schoolkinderen van groep 8 van
de fakkel, om 14.00 uur naar de begraafplaats in Goudriaan,
om de oorlogsgraven en het herdenkingsbord schoon te
maken. In het perk rond de graven worden zomerplantjes
gepoot. De kinderen wordt verteld over de omgekomen
vliegeniers en Klaas Jongeneel. Aan het eind ontvangen de
kinderen een oorkonde, als dank, voor de bijdrage aan het
onderhoud.

Afgelopen jaar hebben een aantal mensen afscheid genomen
van het bestuur. Esmeralda Stokebrook, Arie Vonk, Margreet
den Haan en Wout de Vries.
Gelukkig hebben we nieuwe mensen gevonden die bereid zijn
om in het bestuur te stappen. Ze stellen zich even aan u voor:

U/ jij bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn!

Wij zijn Mario, Roelof en Pieter. Niet geboren, niet getogen en
toch Goudriaans. Samen zijn we 130 jaar en gemiddeld
donkerblond. Met al onze ervaringen willen wij de
Oranjevereniging naar een nog hoger level tillen. In het
dagelijks leven is Roelof de druppel op de gloeiende plaat.
Zorgt Mario voor golven en is Pieter de druppel die de emmer
doet overlopen. Mocht je ons toch nog beter willen leren
kennen, schiet ons gerust even aan.

Bestuursleden Oranjevereniging

4 mei dodenherdenking.
Op 4 mei wordt in de Ned. Herv. Kerk in Goudriaan om 19.00
uur een bijeenkomst gehouden om de stil te staan bij onze
oorlogsslachtoffers. Het thema is dit jaar: “ Jaar van Verzet”.
We staan in het bijzonder stil bij verschillende vormen van
verzet, in de Alblasserwaard. Om met de woorden van
Maarten Schakel te spreken: “ Verzet begint niet met grote
woorden, maar met kleine daden”. De kinderen van groep 7
en 8 van basisschool de Fakkel schrijven gedichten en leggen
een krans bij de oorlogsgraven. Na de herdenking gaan we
naar de begraafplaats voor de 2 minuten stilte en
kransleggingen.

Simon Bor (Voorzitter)
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Wouter Nederveen
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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 2018.
De jaarlijkse contributie bedraagt €5,‐ per huishouden.

Multistee-munten

Ook u/jij mag persoonlijk bloemen bij de graven leggen.

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).

Rondgang Goudriaan.

Vrijwilligers

Op dinsdag 15 mei, vanaf 13.15 uur gaan de kinderen van
groep 7 en 8 van basisschool de Fakkel op de fiets door
Goudriaan om ter plekke de verhalen te horen, die daar in de
Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden. Wij hebben al
heel veel verhalen verzameld, maar heeft u informatie of
voorwerpen die we de kinderen kunnen laten zien, dan horen
wij dat graag.

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 één van de bestuursleden.

Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door:

Het comité 4 mei Goudriaan bestaat uit:
Lia Beijer, Greet Timmer, Ada van Zee, Marrie Jongeneel,
Esmeralda Stokebrook en Anneke Prins (namens de
Oranjevereniging).

www.ovgoudriaan.nl

