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Brief aan alle buurtverenigingen van Goudriaan 

In de vorige brief hebben jullie kunnen lezen dat we hebben gekozen voor het thema: 

Food & Fun. We hebben jullie ook geïnformeerd over de verlichtingsweek en 

foodtruckfestival. Over het foodtruckfestival zijn wat vragen vanuit verschillende 

buurten gekomen. In deze brief willen we daar graag antwoord op geven.  

Foodtruckfestival 

We gaan genieten van lekker eten en gezellig buurten met elkaar. Dit gaat plaatsvinden op 

zaterdag 22 augustus vanaf 17.00 uur. Wij (de Oranjevereniging) gaan een gezellige plein creëren 

op het feestterrein, met tafels, banken en stoelen waar we met elkaar gaan eten en drinken. Rond 

het plein staan de foodtrucks, van alle buurtverenigingen van Goudriaan. Net als de vorige keer, 

zorgt elke buurt voor zijn/haar eigen eten. De mooiste én de lekkerste foodtruck wint een prijs, er 

zijn dus twee prijzen te winnen!  

De opdracht is dus één foodtruck te maken met jouw buurtvereniging en deze zo mooi en 

uiteindelijk ook zo lekker mogelijk te maken. Verbouw een oude caravan, leen een frietkar of zorg 

voor een bakfiets. Versier deze als mooi geheel en zet deze dan vanaf 15.00 uur op het 

feestterrein. Voor elke foodtruck is er een stroompunt aanwezig. We zijn nog wel aan het kijken 

hoeveel stroom (per foodtruck) er beschikbaar zal zijn. We komen nog hierop terug. 

De rest van de week mag deze foodtruck van jouw buurt op het feestterrein blijven staan. Het is 

mogelijk om op andere dagen / avonden (maandag t/m vrijdag, tot 21.00 uur) jullie etenswaar te 

verkopen bij jouw foodtruck. Vanuit de Oranjevereniging is er geen budget beschikbaar, dus is het 

een mooie manier om de kosten te drukken.  

Het is overigens niet toegestaan om eigen drank of drinken mee te nemen. Wij zorgen dat er 

genoeg te verkrijgen is aan de bar bij de tent. Dit gaat uiteraard met de bekende OV-munten. 

Mochten er nog vragen zijn over het foodtruckfestival, neem dan contact op met Wouter 

Nederveen (wouter@ovgoudriaan.nl), Roelof Akkerman (roelof@ovgoudriaan.nl) of Joël van der 

Grijn (info@ovgoudriaan.nl).  

Wij zouden het ook nu weer op prijs stellen als jij deze informatie deelt met jouw eigen buurt. 

Mochten er dan nog andere vragen zijn, dan hoor ik (of één van de andere bestuursleden) het 

graag! 

 

Groet, 

Namens het bestuur van de Oranjevereniging, 

Simon Bor 

simon@ovgoudriaan.nl 

06-11448772 
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