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Voorwoord
Nog maar net begonnen als burgemeester
van de Hoeksche Waard begint een mooie
en tegelijkertijd ook bijzondere tijd. De lente
is begonnen en na een lange periode vol
beperkingen, kijken we nu weer vooruit.
Wat hebben we het de afgelopen 2 jaar
toch allemaal ontzettend gemist: elkaar
‘gewoon’ ontmoeten en al die leuke sociale
dingen doen die ons juist met elkaar
verbinden. Meer dan ooit kijken we uit naar
Koningsdag, het feest van saamhorigheid. Een dag om
samen te beleven en te vieren. En we verheugen ons op
alle vertrouwde feest- en herdenkingsdagen waaraan
we zoveel waarde hechten. Hiermee vieren we na lang
wachten als het ware de ‘bevrijding van de lockdown’.
Ook voor de Oranjevereniging waren het moeilijke
tijden. Als vereniging wil je niets liever dan feesten en
momenten organiseren waar veel mensen, jong en oud,
met groot plezier naartoe komen. De vindingrijkheid
was groot: online en coronaproof werden activiteiten
aangeboden. Complimenten voor iedereen die veerkracht
heeft getoond!
Al bladerend door dit boekje is te zien dat uw
Oranjevereniging met veel aandacht, energie
en creativiteit een programma voor 2022 heeft
samengesteld. Als burgemeester vervult mij dat
met trots. Namens het gemeentebestuur dank ik de
Oranjevereniging en natuurlijk de vele enthousiaste
vrijwilligers voor hun inzet en voorbereiding.

De Hoeksche Waard is toe aan het
treffen van vrienden, familie en buren.
Op Koningsdag doen we graag buiten
een dansje tijdens een muziekoptreden
of drinken we iets op een terrasje. Op het
moment dat ik dit voorwoord schrijf, lijkt het
de goede kant op te gaan en daar ben ik
minstens zo blij om als u. Toch vraag ik u
nog altijd voorzichtig te blijven en rekening
met elkaar te houden, want corona is nog
niet weg.
Op 4 mei staan we weer met elkaar stil bij de
oorlogsslachtoffers. Met de situatie in Oekraïne is oorlog
opeens heel dichtbij. Het is daarom van groot belang dat
we mensen opvangen en oorlogsverhalen doorvertellen.
Op scholen, in en rond de kerken, al wandelend tijdens
een stille tocht, bij oorlogsmonumenten en thuis,
van generatie op generatie. Des te mooier is het dat
herdenkingen op meerdere plaatsen in de Hoeksche
Waard weer plaats kunnen vinden.
Ik wens u alvast veel plezier met de viering van de
feestelijkheden tijdens Koningsdag. Samen met u en de
waardevolle vrijwilligers die dit hebben georganiseerd,
kijk ik daarnaar uit. Graag kom ik de sfeer proeven in
deze prachtige gemeente en kom ik u persoonlijk tegen
tijdens een van de vele activiteiten!
Burgemeester Aptroot

van het bestuur
“Een land maakt een land als je mét elkaar
gemeenschappelijke feesten viert en als je met elkaar
gemeenschappelijk verdriet deelt. Dat is samenhang en dat
gevoel geeft dit koningshuis ons in hoge mate mee”. Het is
een citaat uit een interview met mw. Gerdi Verbeet, toen zij,
voordat de coronapandemie uitbrak, nog voorzitter was van
het Nationaal Comité 4 en 5 mei.
De gemeenschappelijke feesten, maar ook de
herdenkingen, hebben we enorm gemist de afgelopen
jaren. Veel leden hebben ondanks dat nog wel heel trouw
hun contributie betaald terwijl er niets te doen was. Daarom
hebben we dit jaar geen contributie gevraagd en bieden we
toch een mooi feest en waardige herdenkingsbijeenkomsten
aan. Giften zijn uiteraard altijd welkom.
Het was even heel snel schakelen en hard werken
toen we nog niet zo lang geleden hoorden dat het
feest op Koningsdag weer gevierd kon worden. In dit
programmaboekje kunt u lezen wat de Oranjevereniging
heeft georganiseerd. Dit boekje ontvangt u tegelijk met
de verspreiding van het Kompas omdat de huis-aan-huis
verspreiding een forse organisatie is. Hiervoor is ons bestuur
te klein geworden. Maar het is ook te klein om een feest als
Koningsdag te organiseren. Nu (bijna) het voltallige

meer”. We hopen dat u zoals ieder jaar weer in grote getale,
jong en oud, aanwezig bent bij de herdenkingen op de
Havendam bij het Joods gedenkteken, het monument VRIJ
in de Laning en dat u deelneemt aan de Stille Tocht die
beide herdenkingen verbindt.
In 2019 heeft het Joods monument bij de herinrichting
van de Havendam een mooie nieuwe plek gekregen. De
kunstenares van dit monument, Marga Vogel, was nauw
betrokken bij de nieuwe locatie en de verplaatsing. Op
haar verzoek is het straatwerk zodanig gecreëerd dat het
monument nu in het hart van de Davidsster staat.
Het bestuur van Oranjevereniging Prinses Juliana in OudBeijerland feliciteert Z.M. Koning Willem-Alexander van
harte met zijn verjaardag en wenst hem en zijn familie een
mooie en feestelijke dag toe in Maastricht.
Wij wensen u en jou veel plezier op de kermis, een
feestelijke Koningsdag en waardige herdenkingsmomenten
op 4 mei.
Namens het bestuur,
Cobi Crucq

bestuur stopt, zou het zomaar eens het
laatste Koningsdagfeest in Oud-Beijerland
kunnen zijn. Dat zou toch wel heel jammer
zijn! Het bestuur doet een oproep: WIE WIL
HET STOKJE OVERNEMEN!
Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog en iedereen die na 1945 is omgekomen door
oorlog, geweld, onderdrukking en discriminatie. Juist nu
steeds weer blijkt in het dagelijks leven dat het belangrijk
is om te blijven herdenken en erbij stil te staan: “dit nooit

Het Wilhelmus
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Ledenwerfactie
“Waarom zou ik toch lid worden van de
Oranjevereniging?”
Deze vraag wordt nogal eens gesteld aan bestuursleden.
Tijdens zo’n gesprek wordt snel duidelijk dat de meeste
mensen denken dat de gemeente de festiviteiten op
Koningsdag en de herdenkingen op 4 mei bekostigt. Dat
is echter niet het geval. Naast een bescheiden subsidie
van de gemeente moet de Oranjevereniging zelf aan
voldoende financiële middelen zien te komen om alles te
bekostigen.
Gelukkig horen we heel vaak van mensen het plezierig
te vinden dat er op Koningsdag festiviteiten worden
georganiseerd. Dit zorgt voor een gezellige sfeer
in het centrum. Helaas zijn er ook mensen die hun
lidmaatschap opzeggen, bijv. omdat hun kinderen
te groot zijn voor de kinderspelen. Dat is natuurlijk
jammer, want we organiseren activiteiten voor jong en
oud, zoals de zangavonden in de tehuizen en natuurlijk
de dodenherdenking op 4 mei. Heel veel inwoners,
van jong tot oud, zijn aanwezig bij de herdenkingen
op de Havendam, bij het Joods gedenkteken en in
het park De Laning bij het monument VRIJ. Dit wordt
altijd erg gewaardeerd blijkt uit de vele reacties na
afloop. Herdenken moeten we blijven doen, de vrijheid
doorgeven aan de jongere generatie. Ook daar staat de
Oranjevereniging voor.

alleen betalen van de subsidie, verre van zelfs.
Op dit moment heeft de Oranjevereniging nog geen 1.000
leden; het lidmaatschap bedraagt minimaal € 5,-- per jaar.
Gelukkig geven vele leden een veelvoud daarvan en daar
zijn we erg blij mee.
Alles kost echter heel veel geld.
Wist u b.v. dat:
- Een klimwand ca. € 1.250,-- kost,
- Eén dweilband voor de hele dag ca. € 1.000,-- kost,
- Het podium over De Vliet ca. € 1.400,-- kost,
- Het geluid voor de optredens ca. € 3.000,-- kost,
- Optredens diverse kindertheaters ca. € 1.500,-- kost,
- Optreden van een band ca. € 1.500,-- kost.
Dit is slechts een greep uit de vele kosten die we moeten
maken voor een feest en de herdenkingen die we voor de
gehele bevolking van Oud-Beijerland organiseren. Vindt u
het belangrijk dat dit allemaal gecontinueerd kan worden?
Dan hopen we dat u zich ook verantwoordelijk voelt om te
helpen dit financieel mogelijk te maken.
U kunt lid worden voor minimaal € 5,-- per jaar. Dit
kan door onderstaand strookje in te vullen en op te
sturen naar één van de bestuursleden. U kunt ook
een emailsturen met deze gegevens naar cobi@
oranjeverenigingoudbeijerland.nl
Alvast bedankt!

We organiseren dit alles voor de inwoners van OudBeijerland. Wat zou het fantastisch zijn als het dan mede
door de inwoners financieel gedragen wordt. Er hangt
namelijk een fors prijskaartje aan en dat kunnen we niet
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mededeling
1. De Oranjevereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan derden of eigendommen van derden of
andere schade in welke vorm of van welke aard dan ook. Het meedoen aan één van de in het programma genoemde
activiteiten geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid en eigen risico.
2. De weersomstandigheden kunnen aanleiding zijn van afgelastingen van één of meer programma-onderdelen.
Het bestuur.

2022

FEEST EN HERDENKINGS PROGRAMMA

21 t/m 30 april kermis
13.00 uur Start kermis
Attracties zijn o.a.: Suikerspin, Schiettent, ballen gooien
en touwtje trekken, draaimolen, Crazy-dance, Autoscooter,
Pusher, Eendensport, Polyp, Holly Cranes, Buggy’s.
Zondag 24 april is de kermis gesloten
Zaterdag 30 april is het EURO-dag.
Locatie: Vierwiekenplein

DINSDAG 26 APRIL
19.30 – ca. 21.00 uur
Het Koor De Eilanders verzorgt een muzikaal optreden
in de Rembrandt met bekende Hollandse liedjes. Alleen
mogelijkheid tot bezoek van het optreden door middel van
aanmelden vooraf, via welzijn@zorg-waard.nl. Vanwege
de veiligheid zijn er totaal 50 plaatsen beschikbaar.
De Rembrandt, Frans Halsstraat 1

19.30 – Ca 21.00 uur
Het Shantykoor Buitengaats verzorgt een muzikaal
optreden in De Gravin met bekende Hollandse liedjes.
De Gravin, Koninginneplein 2-4
19.30-21.00 uur
Het koor “Wij Zingen Zo Graag” verzorgt een muzikaal
optreden in De Open Waard met bekende Hollandse
liedjes.
De Open Waard Zoomwijckplein

koningsdag 2022
woensdag 27 april

Oud-Beijerland kleurt

oranje

Koningsdag begint met traditionele onderdelen die bij dit feest horen.
09.45 - 10.00 uur
De dweilorkesten Dorst en Kap Nah ontvangen iedereen
met gezellige muziek om alvast in de feeststemming te
komen.
Oost en West Voorstraat
09.45 - 10.00 uur Deelnemersnummers
kinderoptocht
Alle kinderen t/m 12 jaar kunnen een deelnemersnummer
afhalen bij de kraam van de Oranjevereniging. Het thema
voor dit jaar is MASK SINGER, editie Oranje. Kom op
je mooist in oranje en/of rood, wit, blauw naar het dorp
met je versierde fiets, step of andere creatie. Om de jury
voldoende tijd te geven voor een goede beoordeling is het
belangrijk dat iedereen tijdig aanwezig is.
Een vrijwillige bijdrage voor de onkosten van de
kinderoptocht is uiteraard van harte welkom.
Hiervoor staat een bus gereed in de kraam van de
Oranjevereniging.
Kraam Oranjevereniging Oost Voorstraat t.o. de
Hema
10.00 uur Ceremonie met vlaghijsen
m.m.v. Scouting Oud-Beijerland
Oude Raadhuis
10.05-10.20 uur Aubade
Onder begeleiding van Dweilorkest DORST zingen
we enkele bekende vaderlandse liederen. De teksten
worden van tevoren uitgedeeld. Bij het zingen worden we
ondersteund door een aantal leden van het Pop-Up koor.
Namens het gemeentebestuur Hoeksche Waard wordt een
toespraak gehouden.
Voor het Oude Raadhuis

10.25 uur Kinderoptocht
Onder begeleiding van de dweilorkesten DORST en
Kap Nah trekt de kinderoptocht door een deel van het
centrum.
Route: Oost-Voorstraat, Adm. De Ruijterstraat, Witte de
Withstraat, Karel Doormanstraat, Nobelstraat, Beneden
Molendijk, via Kop van de Vliet naar de Oost-Voorstraat.
Kraam Oranjevereniging Oost Voorstraat t.o. de
Hema
10.45 - 10.55 uur Prijsuitreiking kinderoptocht
Op de brug voor het Oude Raadhuis worden de
prijswinnaars bekend gemaakt. De kinderen die geen
prijs hebben gewonnen, kunnen tegen inlevering van hun
deelnemersnummer grabbelen in de grabbelton bij de
Oranjekraam.
Brug Oude Raadhuis
11.00 – 13.30 uur
Optreden dweilorkesten DORST en Kap Nah in het
centrum.
Centrum
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Podium bij De Heeren van Beijerland:
11.00 – 12.00 uur
Optreden Pop-Up koor
Het koor, in 2001 opgericht door dirigente Inge Rambags,
is uitgegroeid tot een koor met zo’n 80 unieke stemmen,
mannen en vrouwen in de leeftijd van 20 - 80 jaar, samen
één grote familie: Dat is popkoor Pop-Up! Een koor dat
korte tijd na oprichting grote successen wist te behalen in
programma’s als Korenslag, DWDD, en met artiesten als
Frans Bauer/Marianne Weber en Ernst Daniël Schmid op
grote podia heeft mogen staan. Pop-Up maakt gebruik van
de CVT-zangtechniek. Frans Verburg is de vaste pianist,
die zonder moeite 80 unieke koorleden begeleidt.
12.00 – 12.30 uur
Optreden Sander Nijbroek
Sander Nijbroek is een gitarist, zanger en songwriter. Als
songwriter werkt hij sinds 2018 veel samen met DJ’s/
producers uit binnen- en buitenland. Met inmiddels
een aantal miljoen streams & views verder, zal hij op
Koningsdag 3 optredens verzorgen waarin hij de leukste
liedjes in een akoestisch jasje steekt. Eigen nummers en
bekende liedjes in een nieuw jasje vormen samen een
lekkere set muziek die perfect bij de Oud-Beijerlandse
Koningsdag past!

12.30-13.30 uur Optreden Pop-Up koor
Dit enthousiaste koor verzorgt nog een tweede optreden.
13.30 – 14.00 uur 2e Optreden Sander Nijbroek
14.45 – 15.15 uur 3e Optreden Sander Nijbroek
Vanaf 15.15 uur uur Diverse DJ’s verzorgd door De
Heeren van Beijerland

koningsdag 2022
woensdag 27 april
Podium Oost Voorstraat
11.00 – 11.30 uur
Poppenkast
Voor alle kleintjes is er een leuk avontuur te beleven in en
bij de poppenkast.
11.30 – 12.30 uur
Dans-, Theater- en Muscialschool Balance’th is
weer present op Koningsdag voor een wervelende show!
Balance’th geeft les aan leerlingen vanaf 2,5 jaar tot
volwassenen. Behalve theater (van 7 jaar t/m volwassenen)
en musical (vanaf 7 jaar) hebben ze vele vormen van
dans. Hiphop, streetdance, peuter en kleuter, pilates,
zumba, klassiek, modern, acrodans, paaldans, showdans
en nog veel meer! Neem gerust contact op voor een gratis
proefles. Meer informatie is te vinden op de website
www.balanceth.nl
12.30 – 13.00 uur Goochelaar David Kruijf
Goochelaar David verzorgt twee maal een
goocheloptreden. Een interactieve show vol magie en
humor. Alle kleine goochelaars van Oud-Beijerland zijn
uitgenodigd.

13.00 – 14.30 uur Kidz DJ
De Kidz-DJ staat absoluut garant voor een groot feest
waaraan zowel de kids als ouders mee willen doen! Stelt
u zich een knotsgekke show waar veel hilariteit en vaart in
zit. De Kidz-DJ draait zijn leukste eigen hits, afgewisseld
met pophits van toen en nu. Samen met het publiek zal de
Kidz-DJ er een onvergetelijk Koningsdagsfeest van maken.
In de show zitten veel spelelementen. Zo houdt de Kidz-DJ
een muziekquiz en test de kennis van de kandidaten.
Wie heeft de mooiste Koningsdag-outfit? Wie wint de “Ik

weet alles van Oranje Quiz” en is de royaltyexpert in zijn
omgeving? Wie heeft de coolste papa en de zwoelste
mama? De winnaars ontvangen leuke prijzen. Kortom, een
evenement dat geen kind (en ouder) wil missen.
14.30 – 15.00 uur Goochelaar David Kruijf
Goochelaar David verzorgt nog een tweede
goocheloptreden.

15.00 – 16.30 uur Kinderprogramma “Bart Juwett”
Dolle Pret met Bart Juwett is een unieke, spetterende
kindershow. Het is een verrassend en veelzijdig optreden
en Bart Juwett maakt er er een dolle boel van. Lachen,
gieren, brullen dus! Kijken alleen, is er niet bij. Meedoen,
dat is het sleutelwoord! Van het begin tot het eind is het
één groot spektakel, Naast het goochelen, de wedstrijdjes,
de echte robot-act, het gek doen, de komische typetjes,
zal Bart Juwett in deze show meer laten zien van het
bijna uitgestorven talent; BUIKSPREKEN. Rare vogels, een
dinosaurus en een pratende tekening! De kinderen zullen
zich werkelijk verbazen dat deze wezens echt kunnen
praten. Vooral zijn optreden met een maffe, brutale vogel
gooit telkens weer hoge ogen. Als daverend slot van deze
bruisende show verandert Bart Juwett supersnel in een
circusclown en is er een weergaloos ballonnenfestijn met
doldwaze figuren.
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In de Oost Voorstraat zijn gedurende de rest van de dag de volgende activiteiten georganiseerd
11.00 – 17.00 uur Pony rijden
Met medewerking van het Hippisch Centrum Hoeksche Waard
kunnen kinderen tegen een kleine vergoeding pony rijden.
11.00 - 17.00 uur Circus Hannes
Het pistezeil kleurt prachtig, het circusmateriaal wacht
uitdagend op haar deelnemers. Je voelt de uitdaging en de
kriebels om iets te gaan doen, iets te gaan leren. Iedereen
mag zelf iets uit proberen: natuurlijk een poging wagen om te
jongleren met balletjes, of doekjes, ringen of kegels, draaien
met het Chinese bordje, draaien met de vlinderstokken, maar
ook draaien met de hoelahoep en met linten: niet alleen een
feestelijk gezicht, maar ook spannend om te doen. En wie
wil het niet proberen: even over een smal koord balanceren
of staan op zo’n grote loopbal, lopen op stelten of ook al lijkt
het schier onmogelijk, even zitten of verplaatsen op zo’n fiets
met maar één wiel! Voor de allerkleinsten heeft circus Hannes
klein en veelzijdig materiaal, waar de kinderen eindeloos mee
kunnen spelen.

11.00 -17.00 uur Schminken
De dames van Dream in Colours staan weer klaar met
prachtige kleurenpaletten, kwastjes, kraaltjes enz. om de
kinderen om te toveren tot b.v. een droomprinses of een
stoere tijger. Kosten € 2,--.
11.00 - 17.00 uur Speeleiland Sea World
Duik mee in deze spannende onderwaterwereld, waar je
vergezeld van Zeepaardjes, schildpadden, zeesterren en
dolfijnen naar hartenlust kunt klimmen, klauteren, springen en
glijden.
Je hebt geen zwemdiploma nodig. Met dit prachtige
speelkussen voel je je als een vis in het water.
11.00 - 17.00 uur Klimberg
Klim aan de ene kant via de klimblokken omhoog tegen deze
helling. Boven aangekomen glij je via een overdekte glijbaan
weer naar beneden.

In de West Voorstraat zijn gedurende de dag de volgende activiteiten georganiseerd
11.00 – 17.00 uur Girospace
Na een aantal jaren terug van weg geweest staat de Girospace
er weer. Deze attractie is ontwikkeld voor het vrij kunnen
bewegen van het lichaam om 3 assen. Iedereen wordt veilig
gezekerd.
11.00 – 17.00 uur
Wateractiviteiten in en rondom De Vliet o.l.v. Scouting OudBeijerland
11.00 – 17.00 uur
Scouting Oud-Beijerland verzorgt daarnaast nog diverse
andere uitdagende activiteiten.
11.00 – 17.00 uur Spijkbroek hangen
Meet je krachten en kijk hoe lang je aan een spijkerbroek kunt
blijven hangen. Deze activiteit is geschikt voor alle leeftijden.
Scouting zal deze activiteit begeleiden en de tijden noteren.
11.00 – 17.00 uur Dubbele draailadder
Deze attractie is 6 meter hoog en je kunt met 2 personen
tegelijk naar boven klimmen. Kijk wie er als eerste bij de bel is.
11.00 – 17.00 uur
Demonstraties ritmische gymnastiek
Atalante Sport is in 2021 opgericht met als doel om iedereen

in de Hoeksche Waard en omstreken de mogelijkheid te
bieden met veel plezier en ambitie te sporten. De naam
Atalante is afkomstig van een Griekse prinses die bekend
stond om haar souplesse en kracht. Dit zijn eigenschappen die
goed van pas komen bij sporten zoals ritmische gymnastiek,
acrobatische gymnastiek en verschillende vormen turnen.
Ritmische gymnastiek ligt aan de basis van Atalante Sport
en kenmerkt zich door de unieke en prachtige combinatie
van bewegen op muziek, ritme en gebruik van materialen
zoals bal, hoepel, knotsen en lint. Meer info: http://www.
atalantesport.nl/
14.00 – 21.00 uur
Gezellige muziek met diverse DJ’s bij Het Postkantoor.
11.00 – 17.00 uur
Eten en drinken
Natuurlijk wordt ook de inwendige mens niet vergeten.
Verspreid in het dorp staan een poffertjeskraam, de
stroopwafelkraam, een viskraam, de aardappel op stok van
Twistine O verdraaid lekker, Vietnamese loempia’s.
En uiteraard ontvangen de horecagelegenheden u ook met
open armen voor een hapje en een drankje.

herdenking 2022
woensdag 4 mei
18.15 –18.45 uur Oecumenische dienst van inkeer
en gebed
In deze korte dienst van inkeer en gebed gedenken wij de
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en iedereen die
in de jaren na de oorlog – tot op de dag van vandaag –
ten onder gingen aan geweld.
De dienst is voorbereid door leden van de Vrijzinnigen
Nederland Hoeksche Waard, Protestantse Gemeente
Oud-Beijerland en Rooms Katholieke Kerk. De meditatie
wordt verzorgd door Pastor Geurts; muzikale leiding: René
Strijder
De kerk aan de Beneden Molendijk 35 van de
Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard
v.a. 18.50 uur Herdenkingsbijeenkomst,
kranslegging en boomplanting bij het
Joodsgedenkteken m.m.v. het Seniorenorkest o.l.v.
dirigent Karel van Dee.
18.50 uur
Muziek van het ensemble van het Seniorenorkest
Hoeksche Waard
19.00 uur
- Welkom door Cobi Crucq namens Oranjevereniging
Prinses Juliana
- Hatikwa (lied van de Hoop, Israëlisch volkslied)
Nederlandse vertaling:
Zolang diep in het hart de Joodse ziel nog leeft en
een oog naar het Oosten uitkijkt naar Zion, is onze
hoop nog niet vervlogen, de hoop van tweeduizend
jaar, om als een vrij volk in ons land te leven: het
land van Zion en Jeruzalem.
- Gedicht voorgedragen door leerlingen van een
basisschool
- Herdenking van de slachtoffers met de gebeden Jizkor
en Kaddish door chazzan Bram Lagendijk van de
Liberaal Joodse Gemeente te Rotterdam
- 1 Minuut stilte
- Kranslegging door o.a. het gemeentebestuur en diverse
instanties onder begeleiding van Anita den Boer - hobo
(instrumentaal kaddish tijdens de kranslegging)
- Boomplanting
- Afsluiting door Oranjevereniging Prinses Juliana

- 6 e couplet van het Wilhelmus (Mijn schild ende
betrouwen)
Het gedenkteken is door leerlingen van diverse
basisscholen geadopteerd.
Havendam

19.25 uur Stille Tocht
Na deze bijeenkomst vertrekt een Stille Tocht,
voorafgegaan door omfloerste troms van muziekvereniging
Harmonie van de Havendam naar het monument “VRIJ”.
Route: Marktplein, Oost-Voorstraat, H.B.S.-laan, De Open
Hof. Hier kan men ook nog aansluiten bij de Stille Tocht op
weg naar het monument VRIJ.
Park de Laning
19.55 – 20.20 uur
Herdenkingsbijeenkomst, bloem- en kranslegging
- Toespraak door Cobi Crucq namens Oranjevereniging
“Prinses Juliana”
- 19.58 uur: Blazen Taptoe Signaal
- 20.00 uur: 2 Minuten stilte.
Aansluitend zingen we het 1e en 6e couplet van het
Wilhelmus.
- Toespraak door raadslid de heer Arnold de Man namens
de gemeente Hoeksche Waard.
- Voordragen van een gedicht door leerlingen van P.C.B.S.
De Kriekenhof.
- Lied “Kransen van 4 mei”, gezongen door Rebecca van
der Kolk (Tekst: Huib Afman, Muziek: Wesley Pierik),

OPROEP
Geniet u ook altijd zo van de festiviteiten op Koningsdag
en waardeert u de herdenking op 4 mei?
Heeft u nog leuke suggesties of ideeën en wilt u
meedenken of meehelpen om deze festiviteiten en
herdenking in stand te houden of een nieuwe impuls te
geven?
Dan zijn we op zoek naar u, naar jou!

Diverse instanties, waaronder het gemeentebestuur
worden in de gelegenheid gesteld bloemen en kransen te
leggen.
Medewerking wordt verleend door een ensemble van
muziekvereniging De Bazuin en Scouting Oud-Beijerland.
Vervolgens wordt iedereen in de gelegenheid gesteld
bloemen te leggen. Het monument “VRIJ” is door
leerlingen van de P.C.B.S. de Kriekenhof geadopteerd.
Wij hopen dat een groot deel van de bevolking van OudBeijerland deze plechtigheid zal bijwonen. Op deze manier
kunnen we samen uiting geven aan onze dankbaarheid
voor de vrijheid waarin wij leven.
Park de Laning

We zoeken nieuwe bestuursleden om ons team te
versterken en te verjongen.
Voor informatie kunt u contact opnemen met één van de
bestuursleden.

