Programma 2020

Update Feestweek

Zaterdag 25 april
Omloop van Goudriaan met feestavond
Maandag 27 april – Koningsdag
10.30 uur Aubade
Middag- en avondprogramma
Maandag 4 mei
Dodenherdenking
Dinsdag 5 mei
Vrijheidsmaaltijd
Zaterdag 16 mei
Bevrijdingstocht Molenlanden
Feestweek 2020
21 t/m 28 augustus 2020 met o.a. op
zaterdag 22 augustus - Foodtruckfestival

Nieuw in het bestuur
Afgelopen jaar hebben Pieter Moerman en Marion Nederveen
afscheid genomen van het bestuur. Gelukkig hebben we twee
nieuwe jonge mensen gevonden die bereid zijn om in het
bestuur te stappen. In deze nieuwsbrief stellen ze zich voor:

Update
De eerste ideeën voor de foodtrucs en verlichting zijn al
bedacht. De week wordt al in veel agenda’s geblokt. Het
programma voor de feestweek krijgt al steeds meer vorm. We
kunnen er dus echt niet meer om heen… Van 21 augustus tot
en met 28 augustus 2020 viert Goudriaan de hele week feest!
Het thema dit jaar is ‘Food & Fun’ en de feestweek zal
plaatsvinden op het land achter De Groot Drukkerij. Wij zullen
u in de loop van de tijd steeds meer vertellen over het
programma. Het staat al vast dat het een week wordt met
leuke feestjes, activiteiten voor jong en oud en spellen waarin
buurten/families/vriendengroepen de strijd met elkaar aan
kunnen gaan…

www.ovgoudriaan.nl

Hoi! Mijn naam is Femke den
Besten en ik ben geboren én
getogen in Goudriaan. Ik ben 22
jaar en afgestudeerd als juf.
Verder volg ik de (pre-)master
onderwijswetenschappen en
volleybal ik graag. Ik hou van
gezelligheid, feestjes en van
ons dorp! Ik kan daarom ook
niet wachten om leuke en
gezellige activiteiten te
organiseren met de
Oranjevereniging.
Hallo allemaal! Mijn naam is
Joël van der Grijn en ik woon al
heel mijn leven in Goudriaan. Ik
ben 19 jaar oud en zit in mijn
laatste jaar van mijn opleiding
Elektrotechniek. Mijn hobby´s
zijn voetballen, klussen en ik
houd van feestjes. Ik kijk er
naar uit om leuke activiteiten
en feesten te organiseren
omdat ik graag actief bezig
ben. Ik hoop jullie daarom ook
bij veel activiteiten te zien!

Koningsdag
Zaterdagavond 25 april barst de strijd weer los. Wie rent het
snelste een rondje Goudriaan? Iedereen is welkom om mee te
rennen of om de renners aan te moedigen. Na afloop van de
omloop staat er een feestavond gepland in de Multistee. Hou
de avond dus vast vrij!

De verlichting mag ‘aan’ vanaf vrijdag 21 augustus t/m vrijdag
28 augustus (m.u.v. de zondag). We hopen dat vele mooie
creaties straks langs de Goudriaan staan.

Dit wordt de route voor de verlichting:

Maandag 27 april vieren we de verjaardag van onze koning.
Om 10.30 uur willen we starten met een aubade. De rest van
de dag gaan we uiteraard ook vullen met verschillende
activiteiten, maar die houden we nog even geheim… Wordt
vervolgd!

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!
Als alle buurten zijn uitgegeten, willen we de strijdbijl weer
even begraven en een gezellig feestje vieren!

Verlichting
Goudriaan is een prachtig dorp en dit willen we ook weer
laten zien tijdens de feestweek. Iedere buurt is vrij in het
bedenken van een thema en de eerste buurten zijn al aan de
slag gegaan. Om te voorkomen dat buurten hetzelfde gaan
doen, kun je je thema aan ons doorgeven. Zorg bij de bouw
dat alles ‘stormbestendig’ is en dat normaal verkeer gewoon
er over, langs, onder of voorbij kan rijden. Er zal een jury ons
dorpje beoordelen. Categorieën zijn ‘Mooiste buurt’ en
‘Mooiste tafereel/tuin’.

Website
Naast deze nieuwsbrieven hebben we ook een website:
www.ovgoudriaan.nl. Daar vind je meer informatie over ons en
delen we ook de nieuwsberichten. Daarnaast hebben we een
speciale feestweekpagina gemaakt waarop alle informatie
over de feestweek terug te vinden is.

WWW.OVGOUDRIAAN.NL/FEESTWEEK
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