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Brief aan alle buurtverenigingen van Goudriaan 

Als Oranjevereniging “Trouw aan Oranje” zijn we ruim 82 jaar actief in Goudriaan. Naast 

het jaarlijks vieren van Koningsdag hebben we inmiddels een traditie opgebouwd dat we 

elke vijf jaar een feestweek houden. In 2020 willen we met elkaar een bijzonder en 

feestelijk jaar van maken. In deze brief willen we onze buurtverenigingen informeren 

over komend jaar. 

Thema feestweek: Food & Fun 

 

Als thema voor de feestweek hebben we gekozen voor Food & Fun. Hiermee kunnen we natuurlijk 

alle kanten op, maar dat we gaan genieten van lekker eten en met elkaar veel plezier beleven, dat 

staat wel vast. De datum van de feestweek is van vrijdag 21 augustus t/m 28 augustus 2020 en de 

locatie van de tent is weer achter bij de Drukkerij De Groot (aan De Heuvel). 

Verlichtingweek 

Goudriaan is een prachtig dorp en dit willen we ook weer laten zien tijdens de feestweek. Om dit 

extra te benadrukken willen we het dorp weer versieren en verlichten. Er is geen specifiek thema 

deze keer, dus iedere buurt is vrij in het bedenken van een thema. Om wellicht te voorkomen dat 

er buurten hetzelfde gaan doen, kan je je thema doorgeven aan ons. Dit kan gemeld worden bij 

Simon Bor (simon@ovgoudriaan.nl of 06-11448772).  

Er zijn wel een aantal spelregels. Zorg bij de bouw dat alles ‘stormbestendig’ is en voldoet aan de 

wegenwet (zorg dat verkeer normaal langs, over, onder kan (voorbij)rijden). We verwachten dat 

de verlichting vanaf vrijdag 21 augustus t/m vrijdag 28 augustus zal branden, behalve op zondag. 

De verlichtingsroute is bijgevoegd waar wij zorgen voor de juiste borden op de weg. Het licht kan 

aan van 21.00 uur tot 0.00 uur.  
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Programma feestweek 

In de komende maanden zijn wij druk bezig met het verder bedenken en uitwerken van het 

feestprogramma. We kunnen nu al melden dat we weer een gevarieerd programma hebben voor 

jong en oud. Daarbij hebben we uiteraard weer hulp nodig van het dorp. Want het wordt een 

feestje van ons allemaal!  

We willen op de eerste zaterdag van de feestweek met alle buurtverenigingen een 

Foodtruckfestival organiseren. Dit houdt in dat elke buurtvereniging zijn of haar foodtruck mag 

(ver)bouwen en versieren. Deze mag dan de rest van de week op het terrein en bij de tent blijven 

staan. Meer informatie over het foodtruckfestival en de rest van de feestweek zal in het nieuwe 

jaar volgen.  

 

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

Mochten er dan nog 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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