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Van de Voorzitter… 

 
De zomer is weer voorbij.  

Hier ligt het programma boekje voor de toneelavond  en het jaaroverzicht 2016 
van buurtvereniging de Gulden Vrijheid weer voor u.  

Afgelopen jaar hebben we als buurtvereniging  weer verschillende en ook 
nieuwe activiteiten georganiseerd.  Door de diversiteit aan activiteiten sprak dit 
bij vele buurtbewoners aan. Dit blijkt uit de goede opkomst en het 
enthousiasme van de deelnemers.  

Het bestuur doet dit niet alleen, zonder vrijwilligers en deelnemers  was dit 
allemaal niet mogelijk. Hiernaast willen wij natuurlijk ook onze sponsors en 
adverteerders heel hartelijk bedanken voor hun financiële bijdrage in dit boekje.  

Voor het jaar 2017 staan er ook weer verschillende activiteiten op het 
programma. We beginnen met de nieuwjaarsborrel en ledenvergadering op 12 
januari 2017 bij de familie Velsink. Ook het poldertreffen staat dit jaar weer op 
het programma , dit jaar bij onze zustervereniging Vrij Holland in Schuwacht. 
Dus maak je vast klaar voor deze strijd.  

Maar eerst gaan wij genieten van onze jaarlijkse toneelavond 12 november 
2016 in Amicitia.  

We hopen op veel publiek en dat dit maar weer een mooie en gezellige avond 
mag worden.   

Met vriendelijk groet,  

Jan Nobel  
Voorzitter   
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 Bestuur Buurtvereniging 

 “de Gulden Vrijheid”;  

 

Voorzitter   Jan Nobel 

Secretaris   Margret Boere 

Penningmeester  Martin de Waal 

Algemeen Bestuurslid Wim Bol 

Algemeen Bestuurslid Jolanda van der Graaf 

Algemeen Bestuurslid Fred Klein 

Algemeen Bestuurslid Edith de Bruin 
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Uit de oude doos…..Notulen  uit 1966 



6 
 
 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhuur tent 

Wist u dat onze buurtvereniging ook een mooie partytent in de 

verhuur heeft. Leuk voor een feestje bij u thuis in de tuin, of 

voor het feest van de vereniging. 

De tent heeft een afmeting van 7 x 13 meter en wordt 

opgezet en afgebroken door vrijwilligers van de vereniging in 

samenwerking met de huurder. 

Verhuurprijs 

Leden  € 200,= 

Niet leden € 300,= 

Verenigingen € 250,=  

Informatie en boekingen via de email 

buurtver.guldenvrijheid@gmail.com  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOfp0N6vmMgCFcpXGgodRQYNDA&url=http://www.bmned.com/nederlands/nieuws-en-projecten/projecten_1/nieuws_93-359_kantoorruimte-te-huur-in-terneuzen.html&psig=AFQjCNEIWF4DW9LVqyAdyBkF91IoCEIfYg&ust=1443483092460622
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Programma Toneelavond  

 

20.00 uur -  Opening door de voorzitter 

 

20.15 uur - Eerste en tweede bedrijf 

 

Pauze 

 

22.00 uur - Derde bedrijf 

 

22.30 uur - Verloting 

 

23.00 uur - Start Feestavond  

        met DJ & zanger Eric 
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Gouwe Oudjes   

   

Zomaar een gewone dag uit het leven van de 
bewoners van Verzorgingstehuis “De laatste 
halte” .   

De bewoners van afdeling S5 brengen de dag door met een scala aan 
activiteiten en wachten geduldig af totdat hun familieleden  de tijd 
kunnen vinden voor het plichtmatige bezoek.     

We zien Klaas, schipper op de grote vaart, Bep, een vrouw uit het leven, 
Trudie, een alleenstaande boerin en Cornelia, die voornamelijk bezig was 
met netwerken.  

Klaas krijgt bezoek van zijn havenliefjes en Cornelia van haar dochter en 
schoonzoon die iets met haar willen regelen. Ook Jannie, de tweelingzus 
van Trudie komt ineens opdagen. Als dan ook nog de criminele neef van 
Bep komt binnenvallen wordt het de oudjes allemaal te veel. Dit alles 
moet in goede banen worden geleid door de liefdevolle verpleegster.   

Kortom, een normale dag uit het leven van de Gouwe Oudjes. Of is het 
allemaal niet zoals het lijkt  ? 

 
Veel plezier !  

Regisseur  en spelers.  

http://www.animatiemagazijn.nl/ouderen/animatiemagazijn.php?display=ouderen/oudjes037.gif
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De spelers  
 

Klaas  – een schipper          Leen Brand  

 

Trudie  – alleenstaande boerin   Hennie v.d. Hoven  

Cornelia  – welvarende dame   Petra Mos  

Bep   – vrouw uit het leven       Jolanda van der Graaf  

Verpleegster                       Susan de Mik  

Yvonne  – vriendin van Klaas      Susan de Mik  

Jacky  – vriendin van Klaas      Angela de Pater  

Jannie  – tweelingzus van Trudie    Hennie v.d. Hoven  

Henk  – man van Jannie       Joop Liedorp  

Birgit  – dochter van Cornelia     Ellie de Kooker  

GJ   – man van Birgit                    Cor Loendersloot  

Natasja  – au pair van Birgit en GJ    Ellie de Kooker  

Tony  – Penoze en neef van Bep     Gijs Eerland  

Pillendame en schoonmaakster-     Angela de Pater  

Kleinzoon van Cornelia-     Ties Boere 

Kleindochter van Cornelia-     Nienke van der Wouden   
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De Crew  

Regie       Jolanda van der Graaf  

Souffleur       Anita van der Hoek  

Grime       Jolanda Nobel  

Geluid   Gerrit den Oudsten  

Decorbouwers en toneelknechten  
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Jaaroverzicht 2015-2016 

 

14 november 2015 

“Zo heeft meu Gerre het gewild” werd 

door 9 enthousiaste leden opgevoerd in 

Amicitia.  

Na afloop werd de muziek verzorgd 

door The Generations.  

 

7 januari 2016 

We startten het nieuwe jaar met een jaarvergadering. Bijna 30 personen 

waren aanwezig op de zolder bij familie Velsink. We bespraken de 

jaarverslagen en er was ruimte om vragen te stellen aan het bestuur. De 

avond sloten we af met een borrel! 

 

12 maart 2016 

Zaterdagochtend 12 maart gingen we met 

een grote club mensen het zwerfafval 

opruimen langs de dijk. Het bleek niet voor 

niets te zijn, een volle aanhangwagen met 

afval was het resultaat. 
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23 april 2016 

Voor het eerst organiseerde de 

buurtvereniging ‘Happen en Trappen’. 

Dit bleek een groot succes! De 36 

deelnemers genoten van een maaltijd 

op drie verschillende locaties.  

De samenstelling van de groep 

verschilde per gang. De fiets werd 

gebruikt als vervoersmiddel. En 

uiteraard begonnen en eindigden we 

met een borrel!  

 

 

18 juni 2016 

Op de boerderij van familie Reijm werd er de 

barbecue gehouden. Bijna 200 buurtgenoten 

deden mee. De springkussens, de muziek en de 

mensen maakten het tot een heel gezellig 

geheel 
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11 september 2016 

 

Met 31 kinderen en het bestuur gingen we met een grote bus naar het 

pretpark Duinrell. We kijken terug op een zeer geslaagde dag! 

 

 

 

 

23 september 2016 

Met de jongelui van Opperduit zijn we wezen 

karten. Veel enthousiaste deelnemers  (24!) 

gingen mee naar de kartbaan in Dordrecht.  

  

 

 

 



17 
 

BROERE 
LEKKERKERK  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Verhuur van grondverzetmachines 

-Aanneming van grondverzetwerkzaamheden 

-Agrarisch loonwerk 

-Straat en beschoeiingswerk 

-Verhuur rijplaten en draglineschotten 

-Handel in zand, grond, menggranulaat, hout en pvc 

Verlengde Luijtenstraat 32 

2941 CH Lekkerkerk 

T 0180-661287 

M 06-55777286 

E info@broerelekkerkerk.nl 

https://www.facebook.com/234860256705897/photos/446981048827149/
mailto:info@broerelekkerkerk.nl
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Wist u dat… 

 
* we op dit moment 207 adressen in ons ledenbestand hebben. 

* we dit jaar 71 jaar bestaan. 

* het busreisje voor de kinderen betaald wordt van de opbrengst van oud papier 

en het verhuur van de tent 

*wij het heel gezellig hebben met ons bestuur 

* de tent wordt opgezet en afgebroken door een groep enthousiaste 

Opperduiters 

* dit ongeveer 6x per jaar gedaan wordt. 

* het ophalen van papier 1x in de 2 maanden is. 

* dit ongeveer anderhalf uur duurt. 

* dit ook gedaan wordt door een groep enthousiaste Opperduiters. 

* het bestuur die enthousiaste Opperduiters wil bedanken. 

* zij onmisbaar zijn voor onze vereniging. 

* we altijd op zoek zijn naar (mannelijke) toneelspelers. 

* de oefenavonden van toneel altijd reuze gezellig zijn! 

* wij klaverjasavonden houden met Schuwacht. 

*wij u op de hoogte houden via Facebook en op onze vernieuwde site 

www.deguldenvrijheid.nl   

* op onze site leuke foto’s staan!  Neem er gerust een kijkje op. 

Woont er een creatieveling in Opperduit?  

http://www.deguldenvrijheid.nl/
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Het logo van de buurvereniging is aan vervanging toe… 

 

Wie wil ons helpen met het ontwerpen  van een nieuw logo voor de 

buurtvereniging?  

 

 

Het logo moet voldoen aan de volgende eisen: 

 Duidelijk  en herkenbaar 

 Passend bij  onze buurtvereniging 

 De rivier de Lek moet erin verwerkt zijn. 

 

 

Kunt u ons hiermee helpen of weet u iemand die dit (kosteloos) voor ons wilt  

doen? Laat het ons weten! 

Dan hebben wij volgend jaar misschien wel een flitsend logo! 
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Jaarplanning 2017 

 

12 Januari Nieuwjaarsborrel en jaarvergadering bij familie Velsink, 

Opperduit 332 

Maart   Schoonmaakactie Opperduit 

Mei    Dauwtrappen 

Juni   Poldertreffen met Schuwacht 

September  Busreisje 6 t/m 12 jaar 

September  Skiën 13 t/m 16 jaar 

November  Toneelavond 

 

Ophaaldata Oud papier 2017 

Helaas…. de ophaaldata van het oud papier zijn op dit moment nog niet 

exact bekend. Zeer waarschijnlijk wordt dit: januari, maart, mei, juli, 

september en november. 
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