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Feest- en herdenkingsprogramma

Oranjevereniging
Prinses Juliana
Oud-Beijerland

Voorwoord
‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’, zo dichtte Herman
Gorter eind negentiende eeuw. Dit optimisme van een
nieuw seizoen geldt niet minder voor de Oud-Beijerlandse
Oranjevereniging. Immers, de voorbereidingen voor de
viering van de komende feest- en herdenkingsdagen zijn
in volle gang.
Nieuw is ook dat we dit jaar voor het eerst Koningsdag
vieren in Nederland. Het lijkt nog maar zo kort geleden;
30 april 2013, de dag waarop Koningin Beatrix na een
regeerperiode van 33 jaar haar hoge ambt overdroeg aan
haar zoon prins Willem-Alexander. En zo vieren we op
zaterdag 26 april (de verjaardag van onze Koning valt dit
jaar op zondag) voor het eerst Koningsdag.
Zeker niet nieuw is de inzet van het bestuur en de
vrijwilligers van onze Oranjevereniging Prinses Juliana.
Want in tegenstelling tot de bekende uitspraak in de
financiële sector dat ‘behaalde successen in het verleden
geen garantie bieden voor de toekomst’ staat het
programma 2014 wel degelijk garant voor een feestelijke
Koningsdag en respectvol herdenken op zondag 4 mei.
Kortom, dagen van betekenis. Met dank aan de betrokken
en Oranjegezinde inwoners.
Het resultaat van al deze noeste arbeid treft u aan dit
programmaboekje, dat een beeld geeft van de vele
activiteiten en evenementen die de komende dagen
georganiseerd worden.
Naast feestvieren, is er ook gedenken. Het is immers
belangrijk om de pijnlijke geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog te blijven herdenken. Want het wordt zo

‘gemakkelijk’ gezegd: dat nooit meer! Maar dagelijks
worden we geconfronteerd met beelden van oorlog,
geweld, bomaanslagen, terreur… En hoe weinig er
nodig is voor een al dan niet gewapend conflict, zien
we ook dichter bij huis, in Europa. Vandaar dat er in het
programma ook een speciale plaats is ingeruimd voor de
dodenherdenking op zondag 4 mei. Dan herdenken wij, na
een indrukwekkende stille tocht, in diep respect degenen
die het leven hebben gelaten voor onze vrijheid.
Ik kijk uit naar de komende feest- en herdenkingsdagen
en hoop velen van u te ontmoeten in ons mooie centrum
tijdens één van de vele activiteiten. Want: ‘OBL verkleurt
oranje’.

K. Tigelaar
burgemeester Oud-Beijerland

van de voorzitter
Oranjevereniging Prinses Juliana is heel blij u ook dit jaar
weer, ondanks alle bezuinigingen en stijgende kosten,
een heel gevarieerd programma te kunnen aanbieden ter
gelegenheid van de komende Nationale feestdagen..
Wij hopen dat de bevolking van onze gemeente deze
eerste Koningsdag op 26 april uitbundig zal gaan vieren.
Wij hebben immers daartoe alle reden!!
Het afgelopen jaar was voor de gehele Koninklijke familie
een jaar vol van emoties.
De vlekkeloos verlopen troonswisseling, gevolgd door
de meer dan geweldige bezoeken die ons nieuwe
koningspaar in een snel tempo aflegden door het gehele
koninkrijk; dit alles raakte hen emotioneel diep.
Tijdens al deze bezoeken liet het nieuwe koningspaar
direct zien dat ze gekozen hebben voor een nieuwe
aanpak, waarbij er veel meer contacten zijn met de lokale
bevolking. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima
groeiden beiden heel snel in hun nieuwe functie.
Plotseling na al deze feestvreugde kwam het bericht van
het overlijden van prins Friso.
Een vreselijke klap voor de gehele familie.
Het is dan ook onvoorstelbaar dat iedereen van de familie
alweer zo snel na het overlijden en het afscheid, hun taken
oppakten. Daar kunnen wij alleen maar diep respect voor
hebben.
Enkele weken na het overlijden zagen wij ook Prinses
Beatrix al weer in het openbaar.
Ondanks al haar verdriet en pijn had zij één en al
belangstelling voor de mensen die ze bezocht.
Alleen op grond van deze feiten verdienen de leden van de
Koninklijke familie onze waardering en respect.

Ik heb het ook eerder in een voorwoord gezegd.
Wij als burgers hebben er geen idee van hoe hard de
leden van het Koninklijk huis moeten werken, ze maken
lange dagen in de volle schijnwerpers; voor de koning
gaat dit zelfs in zijn vakantie ook door.
Wat wij als burgers kunnen zien en volgen is slechts een
zeer klein gedeelte van al hun taken.
Zondag 4 mei mogen wij met elkaar weer stilstaan bij de
capitulatie van Nazi-Duitsland.
Op de televisie en overige media worden wij elke dag
geconfronteerd met oorlog, geweld en terreur.
Het leed is over de gehele wereld meer dan afschuwelijk.
Wat is dit een schrille tegenstelling met de vrede, rust en
vrijheid waarin wij mogen leven.
Laten wij toch onze dankbaarheid voor dit voorrecht tonen
door massaal aanwezig te zijn bij de herdenkingen op
4 mei bij het Joodse gedenkteken en/of het monument
Vrij in het park de Laning
Het bestuur van Oranjevereniging Prinses Juliana
wenst u allen hele fijne maar ook zinvolle dagen toe.
Namens het bestuur
Arie van Pelt
voorzitter

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
Op 6 december 1909 werd de Oranje-vereniging
“Prinses Juliana” opgericht. De Oranjevereniging is door
de regering belast met de organisatie van alle festiviteiten
rond het Koninklijk Huis en met de organisatie van de
Dodenherdenking op de vierde mei en de viering van
Bevrijdingsdag op 5 mei.

per jaar. Uw financiële steun hebben wij hard nodig, dus
meer mag uiteraard ook. Elke eenmalige gift is natuurlijk
ook van harte welkom.
Wij stellen daar tegenover dat u de komende jaren weer
leuke festiviteiten mag verwachten op Koningsdag en
zinvolle herdenkingsbijeenkomsten op 4 mei.

De Oranjevereniging ontvangt slechts een bescheiden
subsidie van de gemeente om deze festiviteiten te
bekostigen. Wij proberen als Oranjevereniging onze
activiteiten zoveel mogelijk gratis, maar in elk geval voor
iedereen betaalbaar te houden. Wij vinden het namelijk
belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk kan deelnemen
aan de festiviteiten op de nationale feestdagen.

Lidmaatschapsgelden en/of giften kunt u storten op IBAN
NL03RABO0351121765 van Rabobank Hoeksche Waard
t.n.v. Oranjevereniging “Prinses Juliana” o.v.v. nieuw lid of
gift.

De gemeente Oud-Beijerland telt ca. 24.000 inwoners,
maar de Oranjevereniging telt slechts 1375 leden, terwijl
de festiviteiten voor de hele bevolking georganiseerd
worden en toegankelijk zijn.
Dat betekent dat we elk jaar zorgvuldig moeten zijn met
de financiering van de festiviteiten en dat vraagt veel
tijd en aandacht. Indien u nog geen lid bent, dan hopen
wij van harte dat wij u kunnen overhalen om wel lid te
worden. Dit bent u al voor een bedrag van minimaal € 5,-

U kunt zich ook aanmelden:
- v ia de website
www.oranjeverenigingoudbeijerland.nl of
- e en email sturen naar onze penningmeester,
cobi@oranjeverenigingoudbeijerland.nl
- bijgaand formulier inleveren bij één van de
bestuursleden of in de kraam van de Oranjevereniging
op Koningsdag.
Namens het bestuur Oranjevereniging
“Prinses Juliana”
A. van Pelt, voorzitter

#

JA ik wil graag lid worden van Oranjevereniging “Prinses Juliana”.
,

Naam:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Postcode en Plaats:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

U kunt dit strookje inleveren bij één van de bestuursleden of bij de oranjekraam op Koningsdag.

Bestuursleden
Bestuursleden Oranjevereniging ‘Prinses Juliana’ te Oud-Beijerland
Voorzitter
Dhr. A. van Pelt
Boezemsingel 34
3261 BD Oud-Beijerland
Tel. 0186 612 250
E-mail: aevpelt@zonnet.nl
Secretaris
Dhr. A.W. de Groot
W.Vrijlandtstraat 75
3262 GN Oud-Beijerland
Tel. 0186 615 425
E-mail: a.groot21@upcmail.nl
Penningmeester en
ledenadministratie
Mevr. J.J. Crucq-van Maldegem
Boerderijweg 40
3262 CC Oud-Beijerland
Tel. 0186 616 363 / 06 12 20 06 85
E-mail:
cobi@oranjeverenigingoudbeijerland.nl

Mevr. J. Kant-Wijnands
Rembrandtstraat 39
3262 HN Oud-Beijerland
Tel. 0186 617 512
Mevr. A. Kant
Rembrandtstraat 39
3262 HN Oud-Beijerland
Tel. 0186 617 512
Dhr. P.L. van den Berg
Nansenerf 14
3263 SK Oud-Beijerland
Tel. 0186 785 821
Dhr. A.C. van den Berg
Olivier van Noortsingel 27
3262 EK Oud-Beijerland
Tel. 0186 61 28 69
Dhr. J. Bijl
Oostdijk 225
3261 KE Oud-Beijerland
Tel. 0186 619 336 / 06 53 78 43 54
E-mail: jcgbijl@hetnet.nl

Voor meer informatie:

www.oranjeverenigingoudbeijerland.nl

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.

2014

FEEST EN HERDENKINGS PROGRAMMA
woensDAG 23 APRIL kermis
14.00 uur Start kermis
De kermis is geopend van 23 t/m 30 april.
Attracties zijn o.a.: Suikerspin, Schiettent, Ballentent,
Draaimolen, Nougat-suikerkraam, Crazy-dance,
Autoscooter, Pusher, Eendensport, Polyp, Holly Cranes,
Buggy’s, Trampoline.
Zondag 27 april is de kermis gesloten.
Locatie: Vierwiekenplein.

donderdag 24 APRIL
19.00 – Ca 20.30 uur
Het Koor De Eilanders verzorgt een muzikaal optreden
in Zoomhoek met bekende Hollandse liedjes en
aubadeliedjes
Locatie: Zoomhoek, Randweg 25

vrijDAG 25 APRIL
19.00 - ca 20.30 uur
Het Shantykoor Hoeksche Waard verzorgt een
muzikaal optreden in De Gravin.
Locatie: De Gravin, Koninginneplein 2-4
19.00 - ca 20.30 uur
Laat Thuis verzorgt een muzikaal optreden in De Open
Waard. Ook hier zullen aubadeliedjes worden gezongen.
Locatie: De Open Waard, Molenaar 1
19.00 – Ca 20.30 uur
Het Vullejaegerskoor verzorgt een muzikaal optreden
in de Egmontshof met bekende Hollandse liedjes en
aubadeliedjes
Locatie: Egmontshof, Frans Halsstsraat 1

koningsdag 2014
zaterdag 26 april

Oud-Beijerland kleurt

oranje

Dit jaar hebben we het programma per locatie in het boekje opgenomen.
Op deze eerste Koningsdag beginnen we met een aantal traditionele onderdelen die nu eenmaal bij zo’n feest horen.
09.45 - 10.00 uur
De dweilorkesten Kap Nâh en DORST ontvangen
iedereen met gezellige muziek om alvast in
feeststemming te komen.
Locatie: Oost 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 De Efteling. Om de jury voldoende tijd te
geven voor een goede beoordeling is het belangrijk dat
iedereen tijdig aanwezig is.
Locatie: Kraam Oranjevereniging Oost Voorstraat
t.o. De Hema

10.25 uur Kinderoptocht
Onder begeleiding van het dweilorkest Kap Nâh en
dweilorkest DORST 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.
Locatie: Kraam Oranjevereniging Oost Voorstraat
t.o. De Hema

10.00 uur Ceremonie met vlaghijsen
Locatie: Oude Raadhuis
10.05-10.20 uur Aubade
Onder begeleiding van Muziekvereniging De Bazuin
zingen we enkele bekende vaderlandse liederen. De
teksten worden van tevoren uitgedeeld. Burgemeester K.
Tigelaar houdt een toespraak.
Locatie: Oude Raadhuis

10.45 - 10.55 uur Prijsuitreiking kinderoptocht
Op het podium 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.
Locatie: Podium over de Vliet
11.00 – 12.30 uur
Optreden dweilorkest Kap Nâh in het centrum.
Locatie: Centrum
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Op het podium over De Vliet voor het Oude Raadhuis kan iedereen genieten
van de volgende activiteiten en optredens:
		
11.00 -11.20 uur Poppenkast
14.30 – 15.00 uur Optreden Laurèn ter Horst
Voor alle kleintjes is er weer een leuk avontuur te beleven
De Oud-Beijerlandse Laurèn ter Horst werd bekend door
in en bij de poppenkast.
haar deelname aan The Voice of Holland. Helaas behaalde
ze niet de finale maar op deze Koningsdag is zij The Voice
11.30 – 12.00 uur Optreden Balance’th
of Oud-Beijerland. Ook in de Oost Voorstraat treedt zij
Dans- en Theaterschool Balance’th verzorgt een optrediverse keren op.
den op het podium. Daarnaast worden er gedurende de
hele dag workshops gegeven in de West Voorstraat.
12.00 – 12.30 uur Poppenkast
Tweede avontuur in de poppenkast.
12.30 – 13.00 uur Optreden Balance’th
Tweede optreden van Dans- en Theaterschool
Balance’th.
13.45 – 14.30 uur Optreden Paradise Bigband
Deze bigband verzorgt een swingend optreden waarbij
geput wordt uit een breed repertoire. Dus volop
gezelligheid rondom het podium over de Vliet!

		
15.00 – 15.45 uur Optreden Paradise Bigband
Wederom een swingend optreden van deze gezellige
bigband.
		
16.15 – 17.30 uur Bluesband MOT WAT
De Oud-Beijerlandse Bluesband MOT WAT is inmiddels
al aardig bekend en daarom mogen ook zij op deze
Koningsdag in hun thuishaven Oud-Beijerland niet
ontbreken.

koningsdag 2014
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In de West Voorstraat zijn gedurende de rest van de dag de volgende activiteiten georganiseerd
11.00 – 17.00 uur
Expositie over het bezoek van de Koninklijke Familie aan
Oud-Beijerland 25 jaar geleden. Aan de hand van foto’s en
film blikken we terug op dit hoogtepunt uit 1989.

11. 00 – 17.00 uur
Hoekschewaards landschap(HWL) presenteert zich
o.a. met activiteiten voor de jeugd zoals buitenschoolse
activiteiten, jeugdeducatie, jeugd natuurdag en het
samenwerkingsproject met scouting Oud-Beijerland.
De slakkenrace zal zorgen voor spanning en sensatie.
Doe mee, beleef, geniet, kijk en verwonder je.
11.00 – 17.00 uur
Workshops en demonstraties Balance’th
Dans- theaterschool Balance’th verzorgt gedurende de
hele dag workshops voor kinderen van alle leeftijden. Heel
leuk om eens vrijblijvend te ervaren hoe het voelt als een
echte danser of danseres.
11.00 – 17.00 uur Mega Darten
Op een Mega dartbord kan iedereen uittesten of hij of zij
de mogelijke opvolger zou kunnen worden van Michael
van Gerwen of Phil Taylor.

11.00 - 17.00 uur Springkussen De Dolfijn
De kleintjes kunnen hier naar hartelust springen en
dansen.
11.00 - 17.00 uur Kanovaren in de Vliet
Onder begeleiding van Scouting Oud-Beijerland kan men
tegen een kleine vergoeding kanovaren in de Vliet.
11.00 – 17.00 uur
Scouting verzorgt weer uitdagende activiteiten naast,
over en in het water en ze laten zien wat er allemaal
mogelijk is bij de scouting.

koningsdag 2014
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Podium Oost Voorstraat
t.h.v. de Veilingpassage
11.00 – 12.15 uur Koor Nieuw Zuid
Koor Nieuw Zuid zingt leuke Nederlandstalige liedjes en
brengt veel gezelligheid. Dit koor zingt gedurende de hele
dag ook op diverse andere locaties in het centrum van
Oud-Beijerland.
12.30 – 13.00 uur Optreden Laurèn ter Horst
De Oud-Beijerlandse Laurèn ter Horst werd bekend door
haar deelname aan The Voice of Holland. Helaas behaalde
ze niet de finale maar op deze Koningsdag is zij The Voice
of Oud-Beijerland. Zij verzorgt meerdere optredens.
13.30 – 14.00 uur Optreden Laurèn ter Horst

14.00 – 14.45 uur Kidz DJ
De Kidz DJ was vorig jaar een groot succes dus ook dit
jaar weer een spannende, interactieve, snelle en hippe
Discoshow. Leuk voor de kids maar ook voor de ouders!
De Kidz DJ draait zijn leukste hits waarop de kinderen uit
hun dak kunnen gaan. Het staat garant voor een interactief
(dans)feest voor kinderen van 4 tot 10 jaar en natuurlijk
ook voor papa’s, mama’s, opa’s en oma’s… iedereen
mag, nee: moet wel meedoen met dit feest. Samen met de
kids & ouders zal de Kidz DJ er een onvergetelijke show
van maken. In de show zitten veel interactieve elementen.
Zo mogen de kinderen zichzelf even DJ wanen achter de
scratchtafel. Wie heeft de coolste papa of de zwoelste
mama? Winnen de jongens of de meisjes?
14.45 - 15.15 uur Ballonnenclown
De Ballonnenclown maakt de meest prachtige figuren van
ballonnen; zeg maar wat je favoriet is en hij maakt het.
15.15 – 16.00 uur Kidz DJ
De Kidz DJ verzorgt voor de tweede keer een spetterend
optreden dat je niet mag missen.
16.00 – 16.30 uur Ballonnenclown

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.
13.00 - 17.00 uur Kinderspelen
Kinderspelen Alle kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen
meedoen met diverse kinderspelen zoals zaklopen, 4 op
een rij, ringwerpen, skippyballen en genieten van een
grote glijbaan. Voor 2 euro krijg je een strippenkaart zodat
je aan alle spelletjes kan meedoen. Na afloop is er voor
alle kinderen iets lekkers.

Van 13.00 – 17.00 uur
Op het podium op het Marktplein treedt op de band 2B.
Een duo bestaande uit Tim v/d Putte & Robbert Friedl, die
als singer-songwriters pakkende nummers maken, zowel
Nederlands- als Engelstalig. Van huiskamerconcerten tot
festivals weten zij de juiste sfeer over te brengen op het
publiek.

koningsdag 2014
zaterdag 26 april
Daarnaast zijn er gedurende de hele dag nog diverse optredens
en activiteiten die u op wisselende locaties tegen kunt komen.
11.00 – 17.00 uur
Op diverse plaatsen in het centrum staan Standwerkers
hun waren aan te prijzen
11.30 – 17.00 uur
Leo de Limokok trekt door het centrum met zijn bakfiets
en deelt op ludieke manier limonade uit.
13.00 – 17.00 uur
Een ballonnenclown maakt leuke figuren van ballonnen.

11.00 – 17.00 uur
Natuurlijk wordt ook de inwendige mens niet vergeten.
Verspreid in het dorp staan een poffertjeskraam, een
viskraam, de pizzabus, Verdraaid lekker, Vietnamese
loempia’s en een suikerspin.
En uiteraard ontvangen de horecagelegenheden u ook
met open armen voor een drankje of nog een ander hapje
of versnapering.

Tijdens Koningsdag zijn er buiten het programma van de Oranjevereniging om nog de volgende activiteiten:

Truckersrit
Om 12.00 uur vertrekt de Truckersrit uit Oud-Beijerland.
Route Alexander Flemingstraat, Jan van der Heijdenstraat,
Goidschalxoordsedijk
De 125 vrachtwagens komen omstreeks 17.30 uur met
hun gasten luid toeterend Oud-Beijerland weer binnen
rijden. Ze vinden het leuk wanneer u hen met applaus
ontvangt.Ze rijden de volgende route: Langeweg,
Rembrandtstraat, Mariniersweg, W. van Vlietstraat, Van
Ghentstraat, Abel Tasmanstraat, Karel Doormanstraat,
Oost-Voorstraat, Steenenstraat, Koninginneweg,
Beneden Oostdijk, Jan van der Heijdenstraat, Alexander
Flemingstraat
Café Havenzicht
14.00-18.00 uur
Op het podium voor café Havenzicht optreden van de band
”van Lunteren”.
Hun muziekgenre is groot, van top 40 tot Hollandse
meezingers.
Vanaf 20.00 uur binnen in Café Havenzicht treedt
Feestbeest Jerick op die z’n vrienden Ben Anders,
André Hazes en Rasta Faraman meebrengt.

Vanaf 17.00 uur
Georganiseerd door De Heeren van Beijerland
en Moods.
Muziek met DJ Johnny; John van
Lieshout is een allround DJ, Zanger en
entertainer. Met de hits van de 80’s tot
aan nu, verzorgt hij de perfecte sfeer voor
een breed publiek. Niet bewegen en dansen is met deze
entertainer bijna onmogelijk. Ook DJ Dow laat van zich
horen. Dominic Graat is inmiddels geen onbekende in OudBeijerland. Naast zijn spetterende optredens in Hot Spots
als Gerlos, Hinterglemm & Chersonisos stond hij tijdens de
jaarwisseling ook in de feesttent op het Vierwiekenplein.
Dominic Graat staat voor één groot feest.
Locatie: Podium Marktplein
Aanvang 19.30 uur
Samenzangavond in Hersteld Hervormde Kerk
“Anathoth”. Maseratilaan 1, Oud-Beijerland. Organist
Ton Mourits begeleidt de samenzang van de psalmen
en vaderlandse liederen. Ds. L. Groenenberg verzorgt
de meditatie. De deuren gaan om 19.00 uur open. De
toegang is vrij.
Zaterdag 3 mei - Aanvang 20.00 uur
Orgelconcert door Rien Donkersloot. Het concert zal
uiteraard in het teken van oranje staan. De toegang is
gratis , maar er is een collecte bij de uitgang.

herdenking 2014
Zondag 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 allen die in
de jaren na de oorlog – tot op de dag van vandaag – ten
onder gingen aan zinloos geweld.
De dienst is voorbereid door leden van de Nederlandse
Protestanten Bond, Protestantse Gemeente De Open Hof
te Oud-Beijerland, Evangelie Gemeente Hoeksche Waard
en Rooms Katholieke Kerk. Meditatie door pastor Geurts
Locatie: Kerk Ned. Prot. Bond
Beneden Molendijk 35
v.a. 18.50 uur
Herdenkingsbijeenkomst, kranslegging en
boomplanting bij het Joodsgedenkteken m.m.v. het
Seniorenorkest o.l.v. dirigent Bram Fortuin.
18.50 uur
Muziek door het ensemble van het Seniorenorkest

- Herdenking van de slachtoffers met de gebeden Jizkor
en Kaddish door chazzan Bram Lagendijk van de
Liberaal Joodse Gemeente te Rotterdam
- 1 Minuut stilte
- K ranslegging door o.a. het gemeentebestuur en diverse
instanties onder begeleiding Anita den Boer - hobo
(instrumentaal kaddish tijdens de kranslegging)
- Boomplanting
- Afsluiting door de voorzitter van de Oranjevereniging
- 6e couplet van het Wilhelmus (Mijn schild ende
betrouwen)
Het gedenkteken is door leerlingen van diverse
basisscholen geadopteerd.
Locatie: Havendam
19.25 uur Stille Tocht
Na deze bijeenkomst vertrekt een Stille Tocht,
voorafgegaan door omfloerste troms van slagwerkgroep
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.

19.00 uur
- Welkom voorzitter Oranjevereniging, de heer A. van Pelt
- 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

19.55 –20.20 uur
Herdenkingsbijeenkomst, bloem- en kranslegging
- Toespraak de heer A. van Pelt, voorzitter
Oranjevereniging “Prinses Juliana”
- 19.58 uur: Blazen Taptoe Signaal
- 2 0.00 uur: 2 Minuten stilte.
Aansluitend zingen we het 1e en 6e couplet van het
Wilhelmus.
- Toespraak door burgemeester K. Tigelaar.
- Voordragen van een gedicht door leerlingen van een
basisschool

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.

kunnen we samen uiting geven aan onze dankbaarheid
voor de vrijheid waarin wij leven.
Tot slot ontsteekt burgemeester Tigelaar het
bevrijdingsvuur.
Locatie: Park de Laning

Wij hopen dat een groot deel van de bevolking van OudBeijerland deze plechtigheid zal bijwonen. Op die manier

Uitbreiding Joods monument
In 1987 werd het herdenkingsmonument op de Havendam
gerealiseerd ter nagedachtenis aan de Joodse inwoners
van Oud-Beijerland die tijdens de Tweede Wereldoorlog
werden weggevoerd en zijn omgekomen in de
concentratiekampen.
De bekende Joodse kunstenares Marga Vogel uit
Amsterdam heeft, in opdracht van de Oranjevereniging, dit
herdenkingsteken ontworpen en op 29 oktober 1987 werd
het onthuld.

In de gemeente Oud-Beijerland zijn er nog maar enkele
mensen die ons kunnen vertellen wie er nu precies zijn
weggevoerd en hoe die onderlinge familierelaties waren.
Al langere tijd leefde de wens om het monument uit te
breiden met een namenwand, omdat het gedenkteken
voor een groot gedeelte van de bevolking zeer waardevol
is en het ook van groot belang vindt dat deze zwarte
bladzijde in de geschiedenis van onze gemeente niet
vergeten mag worden.
Opnieuw heeft de Oranjevereniging contact gezocht met
kunstenares Marga Vogel.
Zij was aangenaam verrast en bood gratis haar diensten
aan. Inmiddels is er een prachtig ontwerp gemaakt als
aanvulling op het bestaande gedenkteken.
De onthulling vindt plaats op 8 juli a.s. (onder voorbehoud).
De totale kosten van de aanpassing worden begroot op
ruim drieduizend euro.
Het zou mooi zijn wanneer dit bedrag, net zoals in 1987,
door de inwoners van Oud-Beijerland bij elkaar wordt
gebracht
Wij hopen van harte dat ook u een bijdrage wilt leveren
voor dit prachtige en waardevolle monument.
U kunt uw gift storten op IBAN NL03RABO0351121765
t.n.v. Oranjevereniging Prinses Juliana, o.v.v. gift
uitbreiding Joods gedenkteken.
Bij voorbaat hartelijk dank.

