
 

 

Woningsdag 2020 

 
Programma 2020 
Maandag 27 april – Koningsdag 
10.00 uur Aubade in je eigen tuin 
16.00 uur Thuistoost 
20.00 uur Online Spelletjesavond (www.ovgoudriaan.nl/)  
  

Van de voorzitter 
De wereld staat op z’n kop en nu zit 
iedereen thuis. Het zijn rare tijden, maar ik 
merk op dat veel mensen een alternatieve 
manier elkaar ontmoeten (op ruime afstand 
of digitaal over internet), werken en leren. 
Het zijn onzekere tijden en dat merken wij 
ook in het bestuur.  

Inmiddels is het al even bekend dat Koningsdag én 4&5 mei 
niet door kunnen gaan. Nu hebben we een alternatief 
programma bedacht en dit kan thuis gevolgd worden. We 
zingen het Wilhelmus maandag 27 april, stipt om10 uur. Buiten 
bij je voordeur, in de achtertuin, op het balkon. Zing mee met 
je buren en proost daarna op het leven.  

De kinderen kunnen zich uitleven op een kleurplaat, waarmee 
een prijs verdiend kan worden. ’s Avonds kun je vanachter je 
computer of smartphone meedoen met de online Quiz.  

#blijfthuis #blijfgezond 

Namens het Bestuur Oranjevereniging ´Trouw aan Oranje´, 

Simon 

Kleurplaat 
We willen onze jongere leden natuurlijk ook niet vergeten. Om 
deze dag toch een beetje feestelijk te maken, mogen jullie de 
kleurplaat die bijgevoegd is zo mooi mogelijk inkleuren.  
Lever deze kleurplaat uiterlijk zaterdag 9 mei in de brievenbus 
van De Heuvel 3 (Lotte Timmer) en wie weet win je een prijs! 
De mooiste drie kleurplaten verdienen een prijs. De winnaars 
zullen we bekend maken via Facebook & website en 
ontvangen de prijs in hun brievenbus.  
 
Geen kleurplaat (of te weinig) ontvangen? Mail ons: 
trouwaanoranje@gmail.com 

Aubade 
Om klokslag10.00 uur (dit keer geen Goudriaans kwartiertje) 
willen we met elkaar het Wilhelmus zingen. Het Koninklijk 
Concertgebouworkest nodigt heel Nederland uit om mee te 
doen om in deze moeilijke periode een groots en positief 
gebaar te brengen. Als Oranjevereniging dragen wij dit 
natuurlijk een warm hart toe. U wordt uitgenodigd om mee te 
zingen vanuit het raam, vanaf het balkon of vanuit de tuin. 
 

 
 

Online spelletjesavond 
Maandagavond 27 april willen we u uitnodigen om mee te 
doen aan een online spelletjesavond! Het bestuur heeft een 
interactieve avond bedacht die helemaal plaats kan vinden 
vanuit huis.  
 

 
 
Om 20.00 uur zal er een Zoom-meeting worden gestart. Per 
huishouden kunt u op één scherm mee doen. Wij raden u aan 
dit op een laptop te doen. Om 20.30 uur beginnen we met de 
spellen. Er zijn verschillende spellen, opdrachten en een 
Kahoot-quiz! De Kahoot-quiz kan het beste gespeeld worden 
op een telefoon. Uiteraard kunt u ook prijzen winnen… 
 
De informatie om in te loggen komt op onze website: 
www.ovgoudriaan.nl. We hopen jullie allemaal online te zien!  
 

www.ovgoudriaan.nl 
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4 mei – Dodenherdenking 
Dit jaar is er geen herdenkingsbijeenkomst in de kerk en bij de 
oorlogsgraven. We willen iedereen vragen om de hele dag de 
vlag halfstok te hangen. Naar verwachting wordt er door onze 
burgemeester  een lokale herdenking (in Molenlanden) 
georganiseerd en deze zal online te volgen zijn. Meer 
informatie hierover verschijnt binnenkort in Het Kontakt. 
 

 
 

Vlaginstructie 
Koningsdag: Van zonsopgang tot zonsondergang mag de 
vlag mét wimpel volledig gehesen worden.  
4 mei: Van zonsopgang tot zonsondergang mag de vlag 
(zonder wimpel) halfstok gehesen worden.  
5 mei: Van zonsopgang tot zonsondergang mag de vlag 
(zonder wimpel) volledig gehesen worden. 
 

Bestuursleden Oranjevereniging 

E-mail: trouwaanoranje@gmail.com 
 

Feestweek 2020 
Als bestuur hebben we besloten om de feestweek te verzetten 
naar 20 t/m 27 augustus 2021. We willen graag een groot en 
leuk feest maken en iedereen de kans geven om hieraan bij te 
dragen op een veilige en verantwoorde manier. 

 

Contributie 
Het innen van de contributie is voor het bestuur jaarlijks een 
heel karwei. Diverse mensen maakte het geld over via de 
bank of betaalde contant op Koningsdag en bij de overige 
leden gingen we langs de deur. Al deze verschillende 
betalingen werden dan weer administratief verwerkt door de 
penningmeester. 
 
Om het innen van de contributie te versimpelen willen we 
overstappen op automatische incasso. Wij zullen dan jaarlijks 
het contributie bedrag rond Koningsdag van uw rekening 
afschrijven (dit jaar begin juni).  
 
Om het incasseren mogelijk te maken vindt u, als u lid bent, bij 
deze nieuwsbrief een machtigingsformulier die wij graag 
ingevuld retour ontvangen. Deze kunt u op de volgende 
manieren inleveren: 
a) Maak een foto of scan en mail deze naar 

trouwaanoranje@gmail.com  
b) Doe deze in de brievenbus bij Marcel Vonk op 

Noordzijde 49 
c) Lever deze bij een ander bestuurslid in 
d) Wacht tot iemand van het bestuur langs komt om het 

formulier of de contributie op te halen (heeft niet onze 
voorkeur) 

 
Mocht u geen gebruik willen maken van automatische incasso, 
dan kunt u uiteraard ook de contributie nog zelf overmaken 
naar rekeningnummer:  
NL91 RABO 0139 235 515 o.v.v. naam + contributie 2020. 
De jaarlijkse contributie bedraagt €5,‐ per huishouden. 
 

 
 

Lid worden 
Bent u nog geen lid, maar wilt u dit wel graag worden, stuur 
dan een mail naar trouwaanoranje@gmail.com. U ontvangt 
dan zo snel mogelijk een incassoformulier in de brievenbus. 
 
 

Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door: 

 

Simon Bor  (Voorzitter) 
Jantine den Haan  (Secretaris) 
Marcel Vonk  (Penningmeester) 
Femke den Besten Joël van der Grijn 
Lotte Timmer Mario de Lijster 
Roelof Akkerman Wouter Nederveen 
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