
 

Uitnodiging 
Koningsdag 

 

 
  
 

Thema: Rondje van Goudriaan 
 

Programma 2019 
Maandag 15 april 
Locatie: de Begraafplaats  van Goudriaan 
14.00 uur Adoptie oorlogsgraven (Basisschool – groep 8) 
Vrijdag 26 april 
Locatie: De Multistee  
18.30 uur Omloop van Goudriaan 
20.30 uur Hollandse Spelletjesavond 
Zaterdag 27 april – Koningsdag 
Locatie: De Multistee 
09.00 uur Koningsontbijt 
10.30 uur Aubade met de Burgemeester 
11.00 uur Ledenvergadering met koffie/thee 
11.30 uur Fietsproeverij 
14.00 uur Rondje Goudriaan 
Aansluitend is de prijsuitreiking 
20.00 uur De Jongens tegen De Meisjes 
Zaterdag 4 mei  
Locatie: Kerk van Goudriaan  
19.00 uur Dodenherdenking 
 
Feestweek 2020 
21 t/m 28 augustus 2020 
 

Burgemeester Van der Borg 
Heden en verleden verbinden 

Dit jaar schrijf ik u als burgemeester van 
de nieuwe gemeente Molenlanden. Het 
is even wennen aan een nieuwe naam, 
een nieuwe gemeenteraad en een nieuw 
college van burgemeester en wethouders.  
 
Wat gelukkig onveranderd is zijn de 
dorpen, de stad en de actieve inzet van 

de vele vrijwilligers. In een tijd met volle agenda’s geven de 
vele verenigingen en vrijwilligers stabiliteit en verbinding. In de 
periode rond Koningsdag, 4 en 5 mei zijn er vele initiatieven 
waar ik mijn waardering graag voor uit spreek. De 
saamhorigheid en  eenheid bij de activiteiten is groot. Dat blijft 
bijzonder. 
 
Elk jaar vieren we dat Nederland een vrij land is; volgend jaar 
alweer 75 jaar. Laten we dankbaar zijn voor die vrijheid, die 
zeker niet vanzelfsprekend is. Laten we die vrijheid vieren in 
de feestelijkheden en onze saamhorigheid. 
 
Voorafgaand aan vieren gaat herdenken, terugkijken naar het 
verleden. Daarom houden we in onze gemeente de 
geschiedenis blijvend zichtbaar. Op diverse plaatsen in 
Molenlanden zijn oorlogsmonumenten opgericht, die een 
centraal punt vormen bij de herdenkingen. Zo is afgelopen jaar 
in Nieuw-Lekkerland het oorlogsmonument Mission Belle 
onthuld. Op deze manier houden we de verbinding tussen 
heden en verleden levend. 
 
Volgens Nederlanders wordt onze identiteit gevormd door 
onder andere de Elfstedentocht, sportwedstrijden en door 
Koningsdag, blijkt uit recent onderzoek. Dit geldt denk ik ook 
voor Molenlanden. Hoewel de Elfstedentocht niet bij ons 
plaatsvindt, hebben wij de Molentocht en wat een belangrijke 
plaats heeft Koningsdag in onze gemeente. 
 
Binnen Molenlanden zijn er maar liefst 17 Oranjeverenigingen 
en 4 mei comités. Dat stemt mij trots en ik kijk vol 
bewondering naar de door hen georganiseerde festiviteiten 
en herdenkingen. Namens de Oranjeverenigingen en 
organiserende comités nodig ik u dan ook 
van harte uit om te herdenken én te vieren!  
 
 
Met een vriendelijke groet, 

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

www.ovgoudriaan.nl 

www.ovgoudriaan.nl 
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Van de voorzitter 
Wat wonen we toch in een prachtig en 
levendig dorp! Het lijkt erop dat er ieder 
jaar weer meer activiteiten worden 
georganiseerd, waar ontmoeting en 
samenhorigheid centraal staat. Uiteraard 
draait de komende Koningsdag hier ook 

weer om. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u hier meer over 
lezen. 
 
Inmiddels hebben we afscheid genomen van twee 
bestuursleden. Wij bedanken Gerda en Anneke voor hun 
geweldige inzet in de afgelopen jaren voor de 
Oranjevereniging! Wij hebben inmiddels twee nieuwe dames 
bereid gevonden om het stokje over te nemen in het bestuur, 
namelijk Lotte en Jantine.  
 
Bij het 4-mei comité hebben Ada van Zee, Anneke Prins, 
Marrie Jongeneel en Lia Beijer afscheid genomen. Ook jullie 
heel veel dank voor de inzet tijdens de adopties, 
rondleidingen en de Dodenherdenking van 4 mei. Gelukkig 
heeft het 4-mei comité inmiddels al weer 4 nieuwe mensen 
weten te vinden.  
 
Wij (het bestuur) zijn ook al druk bezig met de eerste 
voorbereidingen op de Feestweek van 2020. Er zijn al vele 
ideeën en deze zullen we later dit jaar nog met jullie delen, 
maar het zou zomaar kunnen dat je op Koningsdag er al iets 
van gaat horen, zien of proeven. 
 
Ik wil dan ook iedereen van harte uitnodigen om langs te 
komen op één van onze activiteiten.  
 
Simon 
Namens het Bestuur Oranjevereniging ´Trouw aan Oranje´ 

 

 
 

Bestuursleden Oranjevereniging 
Simon Bor (Voorzitter)   simon@ovgoudriaan.nl  
Pieter Moerman (Secretaris)  pieter@ovgoudriaan.nl  
Marcel Vonk (Penningmeester)  marcel@ovgoudriaan.nl  
Jantine den Haan  jantine@ovgoudriaan.nl  
Lotte Timmer    lotte@ovgoudriaan.nl   
Mario de Lijster   mario@ovgoudriaan.nl  
Marion Nederveen  marion@ovgoudriaan.nl  
Roelof Akkerman   roelof@ovgoudriaan.nl  
Wouter Nederveen  wouter@ovgoudriaan.nl 

Even voorstellen 
Afgelopen jaar hebben een aantal mensen afscheid genomen 
van het bestuur. Gerda Klein en Anneke Prins.  
Gelukkig hebben we nieuwe mensen gevonden die bereid zijn 
om in het bestuur te stappen. Jantine en Lotte stellen zich even 
aan u voor: 
 

Hallo! Ik ben Jantine den Haan, kom uit 
Molenaarsgraaf en woon nu al ruim 3 jaar in 
Goudriaan. Van beroep ben ik goudsmid en 
werk bij 2 juweliers, hier repareer, maak en 
vermaak ik met veel plezier sieraden! Ik hou 
er van om lekker creatief bezig te zijn en 
hoop dit ook in de Oranjevereniging Trouw 

aan Oranje te kunnen doen! 
 

Hoi hoi! Mijn naam is Lotte Timmer, ik ben 21 
jaar jong en ik ben een échte Goudrianer. Na 
9 jaar achter de schermen te hebben 
gewerkt voor mijn moeder en de OV, kreeg 
ik nu de kans om er nu echt bij te horen. 
 
Ik heb er super veel zin in om lekker aan de 

gang de te gaan met het organiseren van leuke activiteiten in 
het dorp!   

 

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 vrijdag 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.   

 
 
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+  
(Er is een aparte prijsklasse voor 12 t/m 16 jaar) 
Na iedere groep volgt direct de prijsuitreiking in de Multistee! 
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Hollandse spelletjesavond 
Deze avond kun je een spelletje spelen met je dorpsgenoot. 
Speel Mens Erger Je Niet met een dorpsgenoot of speel 
klaverjas met je maat. Daarnaast is de grote zaal ook open 
voor degene die graag een potje zaalvoetbal wil spelen. Heb 
je geen zin in een spelletje of ben je niet zo sportief aangelegd? 
Geen probleem, want uiteraard is ook de bar gewoon 
geopend, zodat onder het genot van een drankje er nog uren 
nagepraat kan worden over de omloop van Goudriaan. 

 
 

Koningsontbijt 
Een goed begin van de dag is natuurlijk een lekker ontbijtje. 
We openen de Koningsdag 2019 met een heerlijk ontbijtbuffet. 
Gezellig samen met dorpsgenoten een broodje eten met 
daarbij kopje thee, koffie of oranje jus.  
 
We willen om 9.00 uur starten met het ontbijt. Er zal een 
fooipot staan voor de onkosten.  Even aanmelden is wel 
belangrijk en dat kan via Lotte (lotte@ovgoudriaan.nl) of via 
onze website (http://ovgoudriaan.nl/ontbijt). Zo weten we 
hoeveel we moeten inkopen.  

 
 

Aubade en ledenvergadering 
De traditionele aubade vindt ook dit jaar bij de Multistee 
plaats, om10.30 uur. Dit jaar zal de Burgemeester ons dorpje 
bezoeken. We hopen dat er weer veel mensen meezingen op 
deze koningsdag. 
Na de aubade krijgt iedereen 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 een 
aantal bestuursleden.  

Fietsproeverij 
Na de ledenvergadering (rond half 12) kan er gestart worden 
met een fietstocht door Goudriaan. Deze tocht is geschikt voor 
groot en klein. De kinderen kunnen hun fietsen tijdens het 
ontbijt en de ledenvergadering versieren bij de Multistee.  
 
De fietstocht brengt jou op verschillende plaatsen in 
Goudriaan waar je iets kunt proeven en een spelletje 
gespeeld kan worden. Opgeven is niet nodig en je kunt de 
tocht alleen of met elkaar fietsen.

 

Rondje Goudriaan 
In Goudriaan staat verkeersveiligheid hoog in het vaandel. 
De eindeloze discussie of er een rotonde of linksaffer moet 
komen blijft maar actueel. 
 
Om die reden wordt er op Koningsdag tijdens het 
middagprogramma een testparcours gepresenteerd waarbij 
de inwoners van Goudriaan aan den lijven kunnen 
ondervinden wat er nu veiliger is, linksaf of een toch een 
rondje Goudriaan. 
  
Ben jij die inwoner die zich graag met verkeersveiligheid 
bemoeit, meld je dan nu aan voor het middagspektakel. 
Aanmelden kan bij Wouter Nederveen, Roelof Akkerman, 
Jantine den Haan en Pieter Moerman. 
 
Wij zien je graag om 14.00 achter de Multistee! 
 

De Jongens tegen De Meisjes  
Op koningsdag 2019 gaan we een eeuwen oude strijd 
eindelijk voor eens en voor altijd beslechten! 
 
Wie zijn er nu slimmer en snappen het andere geslacht beter? 
De mannen of de vrouwen? Het antwoord gaat dit jaar in 
Goudriaan gegeven worden.  Goudriaans beste mannen en 
vrouwen worden in een aantal voorronden geselecteerd en de 
finale spelen.  
 
De finale, wat zou dat zijn? Met het letterspel, het 
mondvaardigheidspel of wordt het de glazen helling? Daar 
kom je op de avond zelf pas achter. En alleen als je aanwezig 
bent op deze historische avond. Inschrijven kan om 20.00 uur 
in de Multistee!  
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Adoptie monument 
Op 15 april gaan de schoolkinderen van groep 8 van de 
Fakkel, om 14.00 uur naar de begraafplaats in Goudriaan, 
voor de adoptie van het monument. Ze gaan dan de  
oorlogsgraven en het herdenkingsbord schoon maken. Ook 
worden er in het perk rond de graven weer zomerplantjes 
geplant. Met de kinderen wordt gesproken over de daar 
begraven omgekomen vliegeniers en Klaas Jongeneel. Het is 
ieder jaar weer mooi om te horen hoe goed onze kinderen op 
de hoogte zijn over wat zich in de oorlog in ons dorp heeft 
afgespeeld, en te merken dat de kinderen zich bewust zijn 
hoe waardevol onze vrijheid is. Aan het eind ontvangen de 
kinderen een oorkonde als dank voor de bijdrage aan het 
onderhoud. 
 
U/ jij bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn! 
 

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: “In Vrijheid Kiezen”.  
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.  
 
Ook u/jij mag persoonlijk bloemen bij de graven leggen. 

 
 

4 mei comité 
Dit jaar nemen we afscheid van een aantal commissieleden. 
Ada van Zee, Anneke Prins, Marrie Jongeneel en Lia Beijer 
hebben vorig jaar te kennen gegeven te willen stoppen. Ze 
hebben zich de afgelopen 5 jaar met veel enthousiasme 
ingezet, en daar zijn we hun dan ook zeer erkentelijk voor!  
Gelukkig hebben we ook weer een aantal nieuwe mensen 
bereid gevonden om het stokje over te nemen. 
 
Het comité 4 mei Goudriaan bestaat uit: 
Inge Roest, Esmeralda Stokebrook, Sebastiaan Bos, Bart den 
Haan, Sophia van den Dobbelsteen en Greet Timmer. 
 

Contributie 
De contributie kan op 27 april worden voldaan. Je kan de 
contributie ook overmaken naar rekeningnummer: 
NL91 RABO 0139 235 515 o.v.v.  naam + contributie 2019. 
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 ingeleverd 
worden bij alleen bij het eten in de Multistee.  
De prijs van de munten is gelijk gebleven (7 munten = 10 euro). 

 

Feestweek 2020 
Volgend jaar organiseren wij weer een feestweek, namelijk op 
21 t/m 28 augustus 2020.  

 

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 één 
van de bestuursleden. 

 
 
Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door: 

 


