
 

Nieuwsbrief 
Programma 2022  
Dinsdag 26 april - Koningsavond 

Locatie: De Multistee 

18.30 uur: Omloop van Goudriaan met wandeling 

20.30 uur: Feestavond met uitslag Krooskwis 

 

Woensdag 27 april – Koningsdag 

Locatie: De Multistee 

11.00 uur: Aubade  

Aansluitend: Brunch 

Aanmelden (tot 25 april): https://ovgoudriaan.nl/brunch 

13.00 uur: Boeren 6 kamp (voor kinderen) 

14.30 uur: Zeskamp (vooraf aanmelden bij Roelof) 

20.00 uur: Minute to win it 

 

Woensdag 4 mei - Dodenherdenking 

Locatie: kerk van Goudriaan 

19.00 uur: Dodenherdenking 

 

Vrijdag 12 t/m vrijdag 19 augustus 

Locatie: Feestterrein bij De Groot Drukkerij 

Feestweek met o.a. verlichtingsweek, foodtruckfestival, … 

 

Wij willen u vragen om de website (www.ovgoudriaan.nl) 

en/of onze Facebook in de gaten te houden voor de laatste 

nieuwsberichten.  

 

Feestweek 2022 
We hebben er even op moeten wachten, maar eindelijk is het 

officieel: de feestweek gaat door in 2022! Als bestuur van de 

Oranjevereniging kijken we daar ontzettend naar uit en zijn 

we druk bezig om er weer een mooi programma van te 

maken. Houd daarom 12 t/m 19 augustus vrij in de agenda! 

Het hele programma blijft natuurlijk nog even een verrassing, 

maar een klein tipje van de sluier: iets met minimaal 3 keer 

een goed feestje, iets met hout en timmeren, iets met 

foodtrucks en iets met heel veel gezelligheid! Later meer… 

 

Burgemeester Segers 
Vrijheid in verbondenheid 

Voordat we het weten is het 27 april 

en Koningsdag. Zoals het er nu naar 

uitziet, kunnen we de 55-ste 

verjaardag van onze Koning Willem-

Alexander weer met elkaar vieren als 

‘vanouds’. Ik kijk uit naar de gezellige 

ontmoetingen. Onder het genot van 

een tompouce en een kop koffie of 

een drankje even bij praten. En ik 

weet dat alle vrijwilligers binnen jullie vereniging of comité er 

klaar voor zijn om te doen waar zij goed in zijn: activiteiten 

organiseren voor jong en oud. En op een feestelijke manier zo 

vorm te geven aan deze Hollandse traditie.  

 

Ik kan niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk de inzet 

van alle vrijwilligers is voor de vele activiteiten rondom 

Koningsdag en 4/5 mei. Vrijwilligers die hard nodig zijn om 

deze dagen tot een succes te maken. Het hele land viert feest 

en de inwoners in onze dorpen en stad doen dat op hun eigen 

passende manier. Dat verdient een groot compliment.   

 

Ook de organisatie van de herdenking op 4 mei en de viering 

van onze vrijheid op 5 mei is in goede handen van de 

Oranjeverenigingen en 4/5 mei comités. Dit jaar koos het 

Nationaal Comité 4 en 5 mei voor het thema Vrijheid in 

Verbondenheid. Een mooi thema dat aansluit bij de tijd van 

nu. Ik schrijf dit voorwoord op 24 februari, de dag van de sterk 

oplopende spanningen in het oosten van Europa. Ook is in de 

afgelopen tijd van iedereen geduld gevraagd. Persoonlijke 

zeggenschap en het collectieve belang stonden soms haaks op 

elkaar. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat 

tegenstellingen niet te hoog oplopen. En als ze er zijn, ze met 

compromissen overbruggen. Samenleven is ook elkaar 

gunnen. Dat is misschien makkelijker gezegd dan gedaan, 

maar hou ook nu oog voor elkaar. Vrijheid is nog steeds niet 

af, maar blijvend werk in uitvoering. 

 

Ik wens u allemaal fijne en zo mogelijk zonovergoten dagen 

toe! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Theo Segers 

Burgemeester van de gemeente Molenlanden  
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Van de voorzitter 
Na twee lastige jaren zijn de meeste maatregelen versoepeld 

of zelfs afgeschaft. Als Oranjevereniging zijn we blij om te 

kunnen vertellen dat we Koningsdag 2022 weer normaal 

kunnen vieren. En daar hebben we zin in! 

 

2022 wordt een bijzonder jaar. Na twee jaar uitstellen kunnen 

we nu ook eindelijk de feestweek gaan vieren! Iets waar we 

met elkaar, als dorpsgenoten en buurten, weer een groot 

feest van gaan maken. Het bestuur van de Oranjevereniging 

kijkt er al naar uit!  

 

Eerst leven we toe naar Koningsdag. Traditiegetrouw is er op 

26 april de Omloop van Goudriaan. Aansluitend hopen we een 

feestje te vieren met DJ Iraj Notes in de Multistee. Uiteraard 

staat er ook op  27 april weer een heel programma voor jullie 

klaar. Met een aubade en brunch, activiteiten voor jong én 

oud en een spelavond is er genoeg te beleven! Graag zien we 

jullie als deelnemer en/of toeschouwer rondom het parcours 

van de omloop, op de feestavond en bij de activiteiten op 

Koningsdag.   

 

Als bestuur zijn we ook weer voltallig, door de komst van 

Wilant Blokland. Daar zijn we blij mee! Wilant, van harte 

welkom!  

 

Sinds 1 maart 2022 heb ik van Simon Bor de voorzittershamer 

overgenomen. Simon, super bedankt voor de trouwe jaren 

dienst en het vele werk wat je als voorzitter voor de 

Oranjevereniging hebt gedaan!  

 

Tot slot: In deze nieuwsbrief 

praten we jullie bij over de 

activiteiten rond Koningsdag, 4/5 

mei en de feestweek. Als bestuur 

van de Oranjevereniging Trouw 

Aan Oranje zien we er naar uit om 

jullie te ontmoeten en weer eens 

lekker bij te praten. Tot ziens! 

 

Roelof Akkerman 

 

 

 

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. 

Omloop van Goudriaan met wandeltocht 
Dit jaar organiseren we uiteraard weer de omloop van 

Goudriaan. Maar naast de traditionele omloop hebben we 

voor de vele wandelaars die ons dorp rijk is een mooie 

wandelroute uitgestippeld. Loop gezellig mee en wie weet 

kom je onderweg nog wat leuks tegen. Er wordt een korte en 

een wat langere route uitgestippeld voor de wandelaars, 

zodat u zelf kunt kiezen wat het beste bij u past. 

 

Inschrijven kan vanaf 18.00 uur in de Multistee en is mogelijk 

tot 5 minuten voor de start (voor omloop). De wandelaars 

kunnen starten vanaf 18.00 uur. 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+  

(Aparte prijsklasse voor 12 t/m 16 jaar) 

Na de finish van iedere groep volgt direct de prijsuitreiking in 

of voor de Multistee! 

 

Feestavond in de Multistee  

met uitslag Krooskwis 
Donderdagavond 26 april is er na de omloop een knallende 

feestavond in de Multistee. Niemand minder dan DJ IRAJ 

NOTES komt deze avond de hits aan elkaar draaien. Dit is 

dezelfde DJ die afgelopen zomer de tent nog op zijn kop 

zetten op het (w)eiland bij NZ 55.  

 
 

De Multistee is direct na de finish van de Omloop geopend. 

Aan het begin van de avond (rond 20.45 uur) zal het Krooskwis 

team alle ins en outs van de Krooskwis bespreken en zal de 

winnaar bekend worden gemaakt. Zorg dus dat u op tijd 

aanwezig bent! Dit feestje wil je niet missen!

 



Aubade 
Koningsdag trappen we ook dit jaar af met de aubade! Deze 

traditie houden we in stand en vindt om 11.00 uur plaats bij 

De Multistee. Dit jaar zal de burgemeester of de wethouder 

ons dorpje bezoeken. We hopen dat er weer veel mensen 

meezingen op deze koningsdag. 
 

Brunch 
Direct na de aubade gaan we met z’n allen lekker brunchen. In 

2019 was het ontbijtbuffet goed bevallen en doen we nog een 

keer! Gezellig samen met dorpsgenoten een broodje eten met 

daarbij een kopje thee, koffie of oranje jus. 

 

We willen rond half 12, direct na de aubade, 

starten met de brunch. Er zal een fooienpot staan voor de 

onkosten. Even aanmelden is wel belangrijk en dat kan via 

onze website: https://ovgoudriaan.nl/brunch. Zo weten we 

hoeveel we moeten inkopen.  

Als er nog vragen zijn, dan kun je Lotte (lotte@ovgoudriaan.nl) 

benaderen.  

 

Boeren 6 kamp (kinderen) 
Ook voor de kinderen tot 13 jaar organiseren wij iets leuks! Dit 

jaar is dat een super leuk Boeren 6 kamp op Koningsdag! Jullie 

kunnen in groepjes van minimaal 4 tegen elkaar strijden voor 

een leuke prijs! Opgeven kan op Koningsdag zelf na de 

aubade, of via ons e-mail adres (trouwaanoranje@gmail.com). 

En doe je oude kleren aan, want bij mooi weer kan je wel eens 

nat worden! 

 

 

 

Zeskamp (volwassenen) 
Op en rond de speeltuin wordt een “zeskamp” georganiseerd. 

Een spannende competitie met verschillende spraakmakende 

onderdelen met alle elementen van strijd, beheersing en 

teamwork. 

 

Deze middag beloofd spanning en sensatie voor zowel 

deelnemers als toeschouwers. Geef snel je team van 6 

personen op bij akkerman.r@gmail.com of app naar 06 34 19 

89 23.  

Er zijn 2 leeftijdsgroepen, van 13 t/m 17 jaar en 18 t/m 95 jaar. 

MINUTE TO WIN IT 
Tijdens het avondprogramma op 27 april, draait alles om die 

ene minuut… Zit jij in het team met de alleskunners van 

Goudriaan? Heb jij de langste adem, beste tactiek, snelste 

reactievermogen of juist de benodigde concentratie? Bij dit 

spel kan iedereen mee doen! Aanmelden kan op de avond 

zelf. Lachen is gegarandeerd!  

 
 

Contributie 
Het innen van de contributie is voor het bestuur jaarlijks een 

heel karwei. Om het innen van de contributie te versimpelen 

zijn we daarom 2 jaar geleden overgestapt op automatische 

incasso. Al meer dan 175 huishoudens maken hier inmiddels 

gebruik van!  

 

Wij zullen jaarlijks het contributie bedrag rond Koningsdag van 

uw rekening afschrijven. 

Betaald u de contributie nog niet via automatische incasso, 

maar wilt u dit wel graag doen, stuur dan een mail naar 

trouwaanoranje@gmail.com. U ontvangt dat zo snel mogelijk 

een incassoformulier in uw brievenbus. 

 

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 

+ adres. De jaarlijkse contributie bedraagt €5,‐ per 

huishouden. Om het betalen nog makkelijker te maken, kunt u 

ook onderstaand betaalverzoek scannen met uw telefoon. 

 

 

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. 
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Adoptie monument – 11 april 
Op 11 april gaan de schoolkinderen van groep 8 van CBS De 

Fakkel om 14.00 uur naar de begraafplaats in Goudriaan voor 

de adoptie van het oorlogsmonument. Ze gaan de 

oorlogsgraven en het herdenkingsbord schoonmaken. Ook 

worden er in het perk rond de oorlogsgraven zomerplantjes 

geplant. Met de kinderen wordt gesproken over de daar 

begraven 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.  

 

Van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn!  

 

4 mei dodenherdenking  
Op 4 mei wordt in de Hervormde kerk in Goudriaan om 19.00 

uur een bijeenkomst gehouden.  Het thema is dit jaar: 

‘Vrijheid in Verbondenheid’. We herdenken de 

oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en ook de 

slachtoffers die daarna vielen tijdens oorlogs- en 

vredesoperaties waarbij Nederland betrokken was. 

Speciale aandacht is er voor de aanwezigheid van de heer 

René Dierckx, zoon van de verongelukte soldaat Henri Dierckx 

die hier met militaire eer is begraven maar later is 

herbegraven op het Belgisch Ereveld in Willemstad. 

 

 
Henri Dierckx 

De kinderen van groep 7 en 8 van CBS De Fakkel lezen hun 

zelfgeschreven gedichten voor. Na de herdenking gaan we 

naar de begraafplaats voor twee minuten stilte en de 

kransleggingen. Voor wie dat wil is het mogelijk hierna 

bloemen bij de graven te leggen.  

 

Deze herdenking is ook online (met beeld) te volgen vanuit de 

kerk via https://ovgoudriaan.nl/live/  

 

4 mei comité  
Het comité 4 mei Goudriaan kan versterking gebruiken. We 

zijn op zoek naar mensen die mee willen denken om ook in de 

toekomst vorm en inhoud te blijven geven aan de 

herdenkingsbijeenkomsten. Voor meer info: Bart den Haan, 

Inge Roest of Sophia van den Dobbelsteen.  

 

Bestuursleden Oranjevereniging 

 

E-mail: trouwaanoranje@gmail.com 

 

Even voorstellen 
Hallo dorpsgenoten! Ik ben Wilant 

Blokland, 19 jaar oud en woon al m'n 

hele leven in Goudriaan. Op dit moment 

studeer ik bedrijfskunde aan de 

Erasmus Universiteit. Je zou me kunnen 

kennen van Bloklandcopters, waarvoor 

ik al heel wat dronefilmpjes van dit 

prachtige dorp heb gemaakt. Het lijkt 

me ontzettend leuk om me in te zetten voor de oranje 

vereniging en leuke activiteiten te organiseren voor jong en 

oud. Ik hoop veel van jullie te zien bij onze activiteiten! 

 

 

Multistee-munten 
Vanaf heden wordt er bij activiteiten van de Oranjevereniging 

in de Multistee gebruik gemaakt van Multistee munten. Onze 

eigen Oranjemunten blijven geldig, maar kunnen alleen bij het 

eten in de Multistee ingeleverd worden.  

 

De prijs van de munten is verhoogd 

naar €2 per muntje  

(5 munten = 10 euro). 

 

 

 

 

 

 

 

Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door: 

 

Roelof Akkerman (Voorzitter) 

Jantine den Haan  (Secretaris) 

Marcel Vonk  (Penningmeester) 

Femke den Besten Joël van der Grijn 

Lotte Timmer Mario de Lijster 

Marlene Hoogendoorn Simon Bor 

Wilant Blokland Wouter Nederveen 
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