
 

 

Programmaboekje  

 

FEESTWEEK 2022  
 

12 t/m 19 AUGUSTUS 2022 
 

 

 



Overzicht programma  

Feestweek 2022 
Vrijdag 12 augustus: 

18.15 uur  Lawaaioptocht 

19.00 uur Kinderplaybackshow  

21.00 uur Vrienden van Goudriaan Live 

 

Zaterdag 13 augustus: 

Ochtend Opbouw foodtrucks op feestterrein 

14.30 uur Alleskunner - kindereditie 

16.00 uur Foodtruckfestival 

19.00 uur Alleskunner – volwassenen (start) 

20.30 uur Feestavond met coverband Empire 

 

Zondag 14 augustus: 

15.00 uur Levensproeverij  

 

Maandag 15 augustus: 

09.00 uur Timmerdorp  

20.30 uur Filmavond - Goudriaans Bananasplit 

  Alleskunner – volwassenen (tijdens pauze) 

 

Dinsdag 16 augustus: 

09.00 uur Timmerdorp  

15.00 uur Goudriaanse Poldergames - kinderen  

19.00 uur Goudriaanse Poldergames - volwassenen  

 

Woensdag 17 augustus: 

09.00 uur Timmerdorp  

14.30 uur Ouderenmiddag 

Eigen tijd Verlichtingsavond per buurt 

 

Donderdag 18 augustus: 

14.30 uur Kindervoorstelling  'Land in zicht'  

20.00 uur Finale De Alleskunner  

21.00 uur Bruin café met spelletjes en bierproeverij 

 

Vrijdag 19 augustus: 

18.30 uur Fik in het timmerdorp  

19.30 uur Kinderdisco  

20.30 uur F-party 
Wij willen u vragen om de website (www.ovgoudriaan.nl) en/of onze Facebook in de gaten te houden voor de laatste 

nieuwsberichten. 

http://www.ovgoudriaan.nl/


Namens het bestuur… 
 

Beste Goudriaaners, 

 

Vol trots presenteren wij u dit programmaboekje voor de feestweek! Nog een paar weken en dan is het 

eindelijk zo ver…! De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan de opzet van dit programma en hebben jullie al 

hard gewerkt aan de verlichting en de foodtrucks. Het belooft een prachtige week te worden voor jong én 

oud! De activiteiten vinden (veelal) plaats op het feestterrein: het weiland achter De Groot Drukkerij. Lees 

vooral dit programmaboekje goed door, zodat u goed op de hoogte bent van alle activiteiten.  

 

Het thema ‘Food & Fun’ staat in deze feestweek centraal. Wij kijken er erg naar uit om gezellig, onder het 

genot van een lekkere hap uit de verschillende foodtrucks, te genieten met elkaar (= food). Daarnaast zullen 

we verschillende avonden het spel ‘Dé Alleskunner van Goudriaan’ spelen (= fun). 

 

Om een feestweek te organiseren, zijn we ook gebonden aan een aantal regels. Om een 

evenementenvergunning te verkrijgen, moet er aan veel eisen worden voldaan. Denk aan veiligheidsregels in 

de feesttent, verkeersplannen en het alcoholbeleid. Tijdens de feestweek geldt: geen alcohol onder de 18 jaar. 

We zullen werken met polsbandjes en het barpersoneel hierover instrueren. Daarnaast is drugs ook niet 

toegestaan op het feestterrein. We vragen hierin jullie medewerking. 

 

We gaan aftellen tot de feestweek gaat beginnen en kunnen eigenlijk al bijna niet meer wachten. We hebben 

er zin in, om samen met jullie, in ons prachtige dorp, een geweldige week te organiseren! 

 

Tot ziens! 

 

Bestuur Trouw Aan Oranje 

 

 

 

 

  



Dé Alleskunner van Goudriaan 
 

Heb jij altijd al eens willen winnen van je buurman of buurvrouw? Denk jij dat je alles 

kunt? Ben jij beter dan de rest van Goudriaan? En wil jij daarom Dé Alleskunner van 

Goudriaan worden? Deze feestweek kun je eindelijk laten zien wat je echt in huis 

hebt! 

  

Dit evenement zal een ware strijd zijn waarin jullie het opnemen tegen elkaar. 

Uiteindelijk kan er maar één Dé Alleskunner van Goudriaan zijn. Er zullen meerdere avonden zijn waarin we 

strijden totdat de overduidelijke Alleskunner van Goudriaan de finale wint. De start van deze strijd is op 

zaterdag 13 augustus, dus daar moet je bij zijn! In de tweede ronde en tijdens de finale wordt het spel alleen 

gespeeld met de dames en heren die de voorgaande rondes hebben doorstaan.  

 

Voor deelname dien je dus in ieder geval aanwezig te zijn tijdens het 

foodtruckfestival voor de start van het spel. Bij ieder spel zal er iemand afvallen. 

De volwasseneditie is voor 16 t/m 98 jarigen. De kindereditie (8 t/m 15 jaar) vindt 

plaats op zaterdagmiddag 13 augustus en daarover vinden jullie verderop in het 

boekje meer informatie. 

 

Programma Dé Alleskunner van Goudriaan (volwassenen): 

Zaterdag 13 augustus – 19.00 uur – start  

Maandag 15 augustus – pauze filmavond – 2e ronde 

Donderdag 18 augustus – 20.00 uur – finale 

 

 

  



Timmerdorp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoek de hamers maar op! Op maandag-, dinsdag- en woensdagochtend is er timmerdorp voor alle kinderen 

van de basisschool. Jullie zijn deze drie ochtenden welkom op het oude terrein van Siem de Vos om met elkaar 

een heus timmerdorp te bouwen. Kleuters mogen ook mee doen, maar het is fijn als zij komen onder 

begeleiding van een volwassene. Uiteraard zijn ook de ouders van oudere kinderen welkom om mee te komen 

helpen. 

 

De ochtenden starten om 09.00 uur en zijn om 12.00 uur afgelopen. Op vrijdagavond 19 augustus steken we, 

als de weersomstandigheden het toelaten, ter afsluiting van de feestweek, het timmerdorp in de fik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oproep aan het hele dorp:  

Er is veel hout nodig, dus mochten jullie nog hout hebben, dan mag dat nu al gebracht worden op het oude 

terrein van Siem de Vos (braakliggend terrein nabij Zuidzijde 125). 

 



Vrijdag 12 augustus 

Lawaaioptocht 

Iedereen moet het horen… De feestweek gaat beginnen! Hoe kunnen we 

beter starten dan met een lawaaioptocht?  

 

Voor de kinderen: start is om 18.15 uur bij de tent. Route: linksaf de Zuidzijde 

op, richting de kerk en vervolgens weer terug naar de tent.  

 

Volwassenen mogen daarna een heel rondje dorp 

maken. Verzamel dus bij de tent of sluit onderweg 

aan.  

 

Jong & oud kan meedoen, dus pak je fiets, skelter, brommer, motor, cabrio of trekker 

uit de schuur en bouw ‘m om tot een echte lawaaimachine! 

  

 

Kinderplaybackshow 
Na de lawaaioptocht mogen alle toeters en bellen gewoon mee de tent in voor de kinderplaybackshow! Van 

19.00 tot 20.30 uur zal het een feestje worden in de tent met alle optredens. Wil je ook mee doen? Meld je 

aan via Femke den Besten of via de link op de website/Facebook van de OV. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrienden van Goudriaan Live 

Nadat de kinderen hun ‘moment of fame’ hebben gehad, is het uiteraard de beurt aan de volwassenen. Vanaf 

21.00 uur barst het van de acts tijdens ‘Vrienden van Goudriaan Live’. Er zullen wat vrienden van vroeger 

voorbijkomen… Uiteraard is ook ruimte voor nieuwe optredens. Haal alle playbackskills, gekke outfits en 

verborgen talenten maar uit de kast! Wilt u ook meedoen? Meld u aan via Femke den Besten of via de link op 

de website/Facebook van de OV. 

  

  



 

Zaterdag 13 augustus 

Foodtruckfestival 

Op zaterdag is het tijd om de prachtige foodtrucks aan elkaar te 

showen en het heerlijke eten bij elkaar te proeven op het enige echte 

foodtruckfestival van Goudriaan. Uiteraard is er een prijs voor meest 

creatieve kar en het lekkerste eten! Iedereen mag een hapje eten 

halen bij zijn of haar eigen buurtvereniging. Losse verkoop voor 

andere buurten is op eigen initiatief. Drinken kan gehaald worden aan 

de bar in de tent.  

 

Zaterdagochtend kunnen de foodtrucks worden opgebouwd bij het 

terrein van de feesttent. Voor meer informatie over de technische 

zaken kunnen jullie contact opnemen met Joël van der Grijn of Wilant Blokland. 

 

Vanaf 16.00 uur kunnen jullie plaatsnemen op het festivalterrein en genieten van de hapjes bij de trucks en de 

drankjes uit de tent. Om 20.00 uur sluiten de foodtrucks. Gedurende de feestweek is het de keuze aan de 

buurtverenigingen om de foodtruck te laten staan op het terrein of in de eigen buurt neer te zetten.   

 

Alleskunner - kindereditie 
Voordat de volwassenen de strijd aangaan om ‘Dé Alleskunner van Goudriaan’ te worden, mogen eerst de 

kinderen (8 t/m 15 jaar) die strijd uitvechten! Om 14.30 uur start het spel en kunnen jullie al je vaardigheden 

inzetten. Ben jij behendig, tactisch of heb je juist een hele goede concentratie? Alles kan handig zijn tijdens 

deze spannende middag! Vooraf aanmelden is niet nodig. 

 

Feestavond met coverband Empire 

We willen de zaterdag afsluiten met een heerlijk feestje! Nergens is er zoveel energie, levendigheid, vuur en 

confetti als bij de band EMPIRE. Deze vijfkoppige coverband heeft een veelzijdig repertoire, speelt 

gegarandeerd live en komt met spectaculaire effecten! Met de vocals van Bruno Mars en Queen, de charmes 

van André Hazes en het gitaargeweld van AC/DC wordt dit een feest dat je niet mag missen! 

 

 

  



Zondag 14 augustus 

Levensproeverij 

Een gezellig samenzijn waarbij we aan de hand van zoete, zoute, bittere 

en zure hapjes nadenken over het leven. Deze middag start om 15.00 uur 

in de tent. Voor de kinderen tot en met 14 jaar is er een eigen 

programma, ook op het terrein van de feesttent. 

 

 

 

Maandag 15 augustus 

Goudriaans Bananasplit (filmavond) 

Wat een gekke acties waren er toch ineens in het dorp… De afgelopen jaren zijn er diverse mensen in de 

maling genomen! Tijd om deze film te showen aan het hele dorp. Om 20.00 uur gaat de tent open en om 

20.30 uur start de film. Lachen is gegarandeerd! 

In de pauze gaat de strijd om ‘Dé Alleskunner van Goudriaan’ te worden verder.  

 

 

 

 

 

Dinsdag 16 augustus 

Goudriaanse Poldergames 

De feestweek zou niet compleet zijn zonder wat hilarische spellen! Het belooft een heus spektakel te 

worden… Vorm een team van ongeveer 6 personen en doe mee! Voor de kinderen starten de games om 15.00 

uur en de volwassenen mogen om 19.00 uur de strijd aangaan. Aanmelden kan bij Wouter Nederveen of via 

de website/Facebook van de OV.  

 

 

 

  



Woensdag 17 augustus 

Ouderenmiddag 

Alle 65+’ers uit Goudriaan en omstreken zijn woensdagmiddag 

vanaf 14.30 uur welkom in de tent voor oer-Hollandse spelletjes 

en een muziekbingo. Er komen een heuse troubadours om deze 

middag feestelijk aan te kleden. Uiteraard zullen wij ook zorgen 

voor wat heerlijke bijpassende versnaperingen! 

 

 

 

Verlichtingsavond 
Deze avond mogen jullie invullen met de eigen buurt. Kom gezellig 

samen, maak er een feestje van in de straat en laat de verlichting 

deze avond op het allermooist stralen! 

 

 

Donderdag 18 augustus 

Kindervoorstelling ‘Land in Zicht’  

Kindertheater Knettergek en de kinderen van Amazing Kids nemen ons mee in een avontuur op zee! Deze 

voorstelling, speciaal voor kinderen van ong. 4 t/m 12 jaar, wordt afgewisseld met een dans-workshop, een 

bingo en foto-moment. Deze activiteit wordt aangeboden door de Hervormde Gemeente Goudriaan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finale Alleskunner + Bruin café met spelletjes en bierproeverij 

Deze avond weten we het eindelijk… Wie is ‘Dé Alleskunner van Goudriaan’? De ontknoping 

belooft spectaculair te worden en dat wil je natuurlijk niet missen! 

 

Na de finale van De Alleskunner van Goudriaan is het weer de beurt aan iedereen om 

spelletjes te spelen! Een heuse spelavond in de tent. Kom gezellig darten, klaverjassen, 

sjoelen of een ander (gezelschaps)spel spelen! Uiteraard is de bar ook geopend mét speciaal 

voor deze avond ook speciaal biertjes op het menu!   

  



Vrijdag 19 augustus 

Kinderdisco 

Nadat het timmerdorp, op het terrein van 

Siem de Vos, in vlammen is opgegaan, 

mogen de voetjes van de vloer in de tent! 

Niemand minder dan DJ Iraj Notes zal de 

tent vanaf 19.30 uur op z’n kop zetten 

voor alle kinderen! Komen jullie ook 

verkleed? We gaan er een mooi feestje 

van maken! 

 

 

F-Party 

De Feestweek zullen we aFsluiten met een 

hilarisch Feestje! DJ Iraj Notes zal ons van de 

nodige hitjes voor zien, dus dan rest alleen nog 

een outfit… Welke outFits vallen er allemaal te 

bedenken met de F? Komen jullie bijvoorbeeld 

als flamingo’s of Formule 1 coureurs? Wij zijn 

benieuwd naar jullie Fantastische outFits om de 

Feestweek Feestelijk aF te sluiten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

www.ovgoudriaan.nl 
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Vrijwilligers gezocht! 
Deze feestweek kan alleen een succes zijn met jullie als vrijwilligers. We kunnen 

gedurende de week veel vrijwilligers gebruiken op allerlei vlakken. Wilt u 

meehelpen de tent opbouwen/afbreken, een paar uur achter de bar staan of 

als EHBO’er rondlopen? Wij horen het graag. U kunt zich aanmelden bij Wilant 

Blokland of via de link op de website/Facebook van de OV.  

Alvast bedankt! 

 

Voor alle vrijwilligers is er nog een uniek aandenken aan de feestweek, met dank 

voor het ontwerpen aan Martin Mengelkamp! 

 

Munten 

Tijdens de feestweek zullen we gebruik maken van ons eigen munten. Deze kunt u de hele week kopen in de 

tent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursleden Oranjevereniging 
 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: trouwaanoranje@gmail.com 

 

 

  

Roelof Akkerman Voorzitter  06 34 19 89 23  
Jantine den Haan  Secretaris 06 20 05 35 24  
Marcel Vonk  Penningmeester 06 21 51 42 06  
Femke den Besten 06 42 29 82 87 Joël van der Grijn 06 31 05 32 98 
Lotte Timmer 06 42 48 82 45 Wilant Blokland 06 20 27 67 99 
Marlene Hoogendoorn 06 57 88 19 53 Wouter Nederveen 06 11 72 26 51 

mailto:trouwaanoranje@gmail.com


  

Alle sponsoren, heel hartelijk dank! 

 

Aannemersbedrijf De Zeeuw BV 

Aantjes Goudriaan Machinery B.V. 

Loonbedrijf Den Boer 

R.A.B. den Haan 

Accon AVM Groep B.V. 

O.M.T. Onderhoud Montage Totaal 

Het Groene Wout 

Stout Bouw BV 

Hoefsmederij van Zee 

Yannick den Ouden 

Alb. Swijnenburg Transporten B.V. 

Vakgarage Roest 

‘t Raadhuis van Goudriaan 

Cis Hairwish 

Atelier Jantine 

Schildersbedrijf Moree de Jong B.V. 

ZuidZijde Goudriaan BV 

Swijnenburg Transport Werkendam 

Van der Voet Timmerwerken 

De Groot Drukkerij – grootsgedrukt.nl 

Kontak Mediapartners 

ETB J. van Houwelingen B.V. 

Verschoor Bouwservice 

Kapsalon Papillot 

Haarstudio Corrie 

Piet Stuij 

Loon & verhuurbedrijf Kees Stuij 

Timmerfabriek Bos 

Smederij Van Hoorne 

Haan techniek transport bouwservice 

Joba Cars B.V. 

De Vries Interieur 

Korevaar Machines 

De Jong Groen Hoveniersbedrijf 

Multistar Productions 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door: 

 


