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Feest- en herdenkingsprogramma

Oranjevereniging
Prinses Juliana
Oud-Beijerland

Voorwoord
Van de Amerikaanse schrijver Helen Keller (1880-1968)
is de bekende uitspraak: ‘Alleen doe je zo weinig; samen
doe je zo veel’. En dat dit écht zo is, ervaren bestuur en
vrijwilligers van Oranjevereniging Prinses Juliana tijdens
de voorbereidingen en het organiseren van een feestelijke
Koningsdag (woensdag 27 april) en een respectvol
herdenken (woensdag 4 mei). Een blik op het uitgebreide
programma met de vele activiteiten en evenementen laat
zien dat zij in deze opzet meer dan geslaagd zijn.
Wat vliegt de tijd! En daarmee vertel ik u niets nieuws.
Toch zijn er momenten dat deze ‘waarheid’ meer tot de
verbeelding spreekt dan anders. Het schrijven van dit
voorvoord is zo’n moment. Koningsdag 2016 leek nog
zo ver weg, maar wanneer u dit leest, zijn we nog maar
enkele dagen verwijderd van één van de feestelijke
hoogtepunten van het jaar. Want zó mogen we de
jaarlijkse viering van Koningsdag, onze nationale feestdag,
toch wel noemen.
Dankzij de gewaardeerde inzet van een aantal
enthousiaste dorpsgenoten – verenigd in de OudBeijerlandse Oranjevereniging – kijken we verwachtingsvol
uit naar de komende feest- en herdenkingsdagen. Voor
bestuur en vrijwilligers van onze Oranjevereniging zit
het er bijna op… een jaar van vergaderen, bedenken
van plannen, woorden geven aan gedachten en ideeën,
bespreken van scenario’s, bepalen van thema’s, bedenken
van spelletjes en nog veel meer. Voor u en mij begint het
pas. Wij mogen genieten van alles wat aangeboden en
georganiseerd wordt.

Graag vat ik daarom
de waardering van het
gemeentebestuur voor deze
inzet in één woord samen:
bedankt!
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 woensdag 4 mei. Dan herdenken
wij, na een indrukwekkende stille tocht, in diep respect
degenen die het leven hebben gelaten voor onze vrijheid.
Ik kijk, samen met u, 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’.
Klaas Tigelaar
burgemeester Oud-Beijerland

Op 27 april is het parkeren in
Oud-Beijerland GRATIS.

van het bestuur
Wat is toch bijzonder dat we Koningsdag 2016 nog mogen vieren
op de voor ons zo bekende manier. Wij vinden het zo heel gewoon
dat de voltallige Koninklijk Familie zich onder de bevolking
begeeft, dat de Koning, Koningin en de prinsen en prinsessen
spontaan een praatje aanknopen of op verzoek een selfie maken
met het publiek.
Op zulke momenten zouden wij bijna vergeten dat Europa het
afgelopen jaar al diverse keren het slachtoffer is geworden van
een laffe terreur daad. Ondanks die voortdurende dreiging wil de
Koninklijk Familie Koningsdag met en onder de bevolking vieren.
Deze beslissing dwingt alleen maar diep respect af, maar laat
tegelijkertijd zien dat de Koning en Koningin willen laten zien dat
angst niet ons leven mag bepalen. Een voorbeeld hiervan is dat
de Koning, op de dag na de aanslagen in Brussel, het al lang van
te voren geplande bezoek aan de Schilderswijk in Den Haag toch
liet doorgaan.
Tijdens de Staatbezoeken in het afgelopen jaar viel het steeds
weer op hoe gemakkelijk de Koning en de Koningin zich onder
de mensen bewegen en vooral hun parate kennis van vele zaken.
Wij mogen trots zijn op ons Koningspaar. Zij zijn altijd op de juiste
plaats en op het juiste moment aanwezig.

Zoals al eerder gezegd: we mogen trots zijn op ons Koningshuis!
We roepen u dan ook op om tijdens Koningsdag en op 17 mei,
de verjaardag van de Koningin, de vlaggen massaal te laten
wapperen in ons mooie dorp, en natuurlijk hopen wij u bij alle
evenementen te mogen ontmoeten.
De herdenking van de vierde mei wordt elk jaar belangrijker.
In het afgelopen jaar was het Joodse volk steeds vaker
het slachtoffer van allerlei aanslagen in de wereld. Ook het
aantal mensen dat huis en haard moesten verlaten vanwege
oorlogsgeweld, bedreiging en discriminatie steeg enorm. In OudBeijerland hebben we dat van dichtbij meegemaakt tijdens de
opvang van 100 vluchtelingen. Op zulke momenten realiseren we
ons weer hoe belangrijk het is om te leven in vrijheid en dat dit
een groot voorrecht is.
Bent u, ben jij er ook bij op 4 mei?
Omdat 5 mei samenvalt met Hemelvaartsdag zijn er op deze dag
geen festiviteiten georganiseerd.
Het bestuur van Oranjevereniging Prinses Juliana wenst u, wenst
jou veel plezier op de kermis, een feestelijke Koningsdag en een
waardige herdenking op 4 mei.

Het bestuur van de Oranjevereniging is er dit jaar weer in
geslaagd een mooi en afwisselend programma samen te stellen.
Dit wordt echter ieder jaar wel moeilijker.
Mooie attracties, dweilbandjes en andere optredens die
ingehuurd worden, zijn ontzettend duur. Daar staat tegenover dat
het ledental van de vereniging alleen maar daalt en de inkomsten
dus ook. Wij hopen dat vele inwoners bereid zijn ook dit jaar een
eenmalige gift te geven om onze financiën op peil te houden
zodat we ieder jaar weer een mooi feest kunnen organiseren.

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 Het Haringvliet
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 ruim 1000 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.
Bestuur Oranjevereniging
“Prinses Juliana”

#

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
Vacature
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. 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.

2016

FEEST EN HERDENKINGS PROGRAMMA
VRIJDAG 22 APRIL kermis
16.00 uur Start kermis
De kermis zal geopend zijn van 22 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 24 april is de kermis gesloten.
Locatie: Vierwiekenplein

dinsdag 26 APRIL
19.30 – ca. 21.30 uur
Het Shantykoor Hoeksche Waard verzorgt een
muzikaal optreden in De Gravin met bekende Hollandse
liedjes en aubadeliedjes
Locatie: De Gravin, Koninginneplein 2-4
19.00 – ca 20.30 uur
Het Koor De Eilanders verzorgt een muzikaal optreden
in de Egmontshof met bekende Hollandse liedjes en
aubadeliedjes
Locatie: Egmontshof, Frans Halsstraat 1
19.00 – ca. 20.30 uur
Het Vullejaegerskoor verzorgt een muzikaal optreden in
De Zoomhoek.
Locatie: Zoomhoek Randweg 25

19.00 - ca 20.30 uur
Shantykoor Buitengaats verzorgt een muzikaal optreden
in Het Buiten van De Open Waard. Ook hier zullen
aubadeliedjes worden gezongen.
Locatie: Het Buiten Van De Open Waard
Polderlaan 5, Oud Beijerland

koningsdag 2016
WOENSDAG 27 april

Oud-Beijerland kleurt

oranje

Dit jaar hebben we het programma per locatie in het boekje opgenomen.
09.45 - 10.00 uur
De dweilorkesten Foutje Bedankt en De Klinkers
ontvangen iedereen met gezellige muziek om alvast in een
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 Muziek/Artiesten. 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.
Locatie: Kraam Oranjevereniging Oost Voorstraat
t.o. De Hema

10.25 uur Kinderoptocht
Onder begeleiding van de dweilorkesten Foutje Bedankt
en De Klinkers 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 Foutje Bedankt zingen we enkele
bekende vaderlandse liederen. De teksten worden van
tevoren uitgedeeld. Burgmeester K. Tigelaar houdt een
toespraak.
Locatie: Voor het 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 dweilorkesten Foutje Bedankt en De Klinkers
in het centrum.
Locatie: Centrum
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Op het podium over De Vliet kan iedereen genieten iedereen genieten van de volgende activiteiten en
optredens:
11.00 -11.30 uur Poppenkast
Voor alle kleintjes is er weer een leuk avontuur te beleven
in en bij de poppenkast.
11.30 – 12.00 uur Optreden Balance’th
Eerste optreden op deze dag door leerlingen van Dans- en
theaterschool Balance’th Op deze particuliere dansschool
worden danslessen gegeven variërend van klassiek ballet
tot hip hop en R&B voor iedereen tussen de 2,5 en 75
jaar. Groot, klein, dik, dun, goed of beter? Iedereen is
welkom.
12.00 – 12.30 uur Poppenkast
Voor de tweede keer een leuk avontuur in de poppenkast.
12.45 – 13.30 uur Dweilorkest Foutje Bedankt
13.30 – 14.15 uur Optreden Balance’th
Een tweede optreden van deze Oud-Beijerlandse danstheaterschool. Voor meer informatie kunt u de hele dag
terecht bij hun stand in de West-Voorstraat.

14.30 – 15.15 uur Optreden Band Moscow Express
Moscow Express, ook wel de nieuwe Rotterdamse
Triggerfinger genoemd, vanwege zijn rauwe, op
Amerikaanse Roots gesneden muziek, vertelt het verhaal
van 3 muzikanten die elkaar leerden kennen op de
Moscow Express. Dit illustere gezelschap, die zijn sporen
in de Rotterdamse scene inmiddels al verdiend heeft,
vertelt in de liederen hoe de band is ontstaan en welke
lugubere avonturen de leden allemaal hebben beleefd
op hun reizen door onder o.a. Rusland, Engeland en
Antarctica.
Moscow Express rockt als nooit tevoren en de band
schuwt het niet om te switchen van ska naar rock en van
melodieus driestemmig naar hard en rauw. De invloeden
van Tom Waits, Johnny Cash, Primus en The Beatles zijn
nog goed te horen maar niet voordat ze voorzien zijn van
een eigenwijs Moskoviet sausje.
		
15.15 – 16.00 uur
Optreden Robin en Peter de Graaf en Edo
Inmiddels een vertrouwd geluid in Oud-Beijerland. Een
trio met gitaar voor een stukje muzikale omlijsting van de
dag. Robin, Peter en Edo spelen nu ruim 3 jaar samen.
Door de afwisseling van Robin’s hoge en heldere stem en
Edo’s warme en rauwe stem blijft hun optreden boeiend
om naar te luisten. Tel hier 40 jaar gitaar ervaring bij op
en het feest is compleet. Op koningsdag brengen zij o.a.
ten gehore: pop, blues en singer-songwriter muziek uit de
jaren ‘60 tot nu, voor ieder wat wils.
16.00 – 17.00 uur Optreden Band Moscow Express
Voor de tweede keer een spetterend optreden van deze
band.
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In de West Voorstraat zijn gedurende de rest van de dag de volgende activiteiten georganiseerd
11.00 - 17.00 uur
Wateractiviteiten in en rondom de Vliet o.l.v. Scouting
Oud-Beijerland.

11.00 – 17.00 uur Schminken
Kinderen kunnen prachtig worden geschminkt en
eventueel is glitter of airbrush tattoo ook mogelijk.

11.00 – 17.00 uur
Scouting verzorgt daarnaast nog andere uitdagende
activiteiten.

11.00 – 17.00 uur
Expositie foto’s activiteiten Oranjevereniging
In een tent is een schitterende tentoonstelling
samengesteld met foto’s van de activiteiten van
Oranjevereniging Prinses Juliana. Ook zijn er videobeelden
te zien.

11. 00 – 17.00 uur Razende Roeland
Links, rechts, over de kop en ondersteboven. Je maakt het
allemaal mee in deze razende roeland. Eruit vallen is geen
optie want je staat goed vastgemaakt. Er is professionele
begeleiding.
11.00 – 17.00 uur Wakeboarden
Deze mechanische surfplank is geschikt voor iedereen
vanaf 6 jaar. Je gaat op de plank staan en probeert zo
lang mogelijk te blijven staan. De snelheid is instelbaar
zodat jong en oud veel plezier aan deze attractie kunnen
beleven. Het zachte valkussen zorgt voor een veilige
landing. Er is professionele begeleiding.
11.00 – 17.00 uur Ringsteken
Ga op het paard de baan af en probeer de lans door
zoveel mogelijk ringen te steken. Er is professionele
begeleiding.

13.30 – 14.05 uur Straatcircus
De internationale show ‘Myster X’ is boordevol gedurfde
en grappige acrobatiek, jongleren en goocheltrucs; met
een circus-stuntfiets, 4 drums, een hoge wiebelende
3-potige tafel en meer, eindigend met een ‘toortsachtige’,
‘coole’ finale. Geschikt voor alle leeftijden en er is
interactie met het publiek.
14.30 – 15.00 uur De Toeterman
Dit is een originele komische muzikale show met 22
chromatisch verschillend gestemde toeters, nauwkeurig
binnen ‘knijpbereik’ bevestigd op een overall, met een
gevarieerd repertoire van rock, jazz en blues tot klassieke
evergreens, in combinatie met jongleren, een loop station
met bass ukulele en slapstick.
15.30 – 16.05 uur Straatcircus
Voor de tweede keer de internationale show ‘Mister X’
met veel gedurfde en grappige acrobatiek, jongleren
goocheltrucs enz.
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Podium Oost Voorstraat
11.45 – 12.30 uur
Dweilorkest De Klinkers maakt er een vrolijke boel van
op het podium.
13.15 – 14.00 uur Optreden Robin en Peter en Edo
Robin, Peter en Edo spelen nu ruim 3 jaar samen. Door
de afwisseling van Robin’s hoge en heldere stem en Edo’s
warme en rauwe stem blijft hun optreden boeiend om
naar te luisten. Op koningsdag brengen zij o.a. ten gehore:
pop, blues en singer-songwriter muziek uit de jaren ‘60 tot
nu, voor ieder wat wils.
14.00 – 14.45 uur
Kidz-dj – Ik Hou Van Oranje Show
De Kidz-dj - Ik Hou Van Oranje show 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!

14.45 – 15.30 uur
Optreden goochelaar en buikspreker Aarnoud
Agricola
Deze artiest vertoont een verbluffende, amusante en
komische voorstelling met goochelen en buikspreken.
Het publiek wordt er interactief bij betrokken, dus lachen
geblazen!
15.30 – 16.15 uur
Kidz-dj – Ik Hou Van Oranje Show
En voor de tweede keer een groot feest met de Kidz-dj –
Ik Hou Van Oranje Show. Weer is er de muziekquiz en de
verkiezing van de coolste papa en de zwoelste mama en
nog heel veel meer. Dit mag je niet missen!
16.15 – 17.00 uur
Tweede optreden van goochelaar en buikspreker
Aarnoud Agricola.
Ook de goochelaar en buikspreker verschijnt nog een keer
op het podium; neem dus gerust een stoeltje of zo mee,
want je kunt je hier de hele middag vermaken.

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 Kinderspelen
Alle kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen meedoen met
diverse kinderspelen. Voor 2 Euro krijg je een polsbandje,
zodat je aan alle spelletjes kunt meedoen, incl. iets
lekkers.

Hapje drankje
Natuurlijk wordt ook de inwendige mens niet vergeten.
Verspreid in het dorp staan een poffertjeskraam, een
viskraam, de kronkelaardappel van Twistine OOK
verdraaid lekker, Vietnamese loempia’s en aardbeien
(zomerkoninkjes)
En uiteraard ontvangen de horecagelegenheden u ook
met open armen voor een drankje of nog een ander hapje
of versnapering.
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20.00 – 21.15 uur
Een feestelijk Oranjeconcert m.m.v. Alex den Boer
(orgel), Arie Zwijgers (trompet), Arnold Zwijgers
(hoorn). Het programma bestaat uit: populair klassiek,
orgelimprovisaties en samenzang.
De Avond begint om 20.00 uur. Kerk open 19.30 uur
Toegang gratis.
Collecte bij de uitgang ( voor de renovatie van het orgel )
Locatie: Dorpskerk

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

Truckersrit
Om 12.00 uur vertrekt de 25e Truckersrit uit OudBeijerland. Route Alexander Flemingstraat, Jan van der
Heijdenstraat, Goidschalxoordsedijk
De 125 vrachtwagens komen omstreeks 17.50 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

Vanaf 12.00 uur
Vanaf 12.00 uur zorgen Moods en De Heeren van
Beijerland voor een gezellig sfeertje op het marktplein met
een DJ.
Locatie: Podium Marktplein

herdenking 2016
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 zinloos geweld.
De dienst is voorbereid door leden van de Vrijzinnigen
Nederland Hoeksche Waard, Protestantse Gemeente
Oud-Beijerland, Rooms Katholieke Kerk. De meditatie
wordt verzorgd door mevr. A. E. (Annelies) Nijman-Keijzer;
muzikale leiding: René Strijder.
Locatie: 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 Hoeksche Waard o.l.v. dirigent Bram
Fortuin.
18.50 uur
Inleidende muziek van het ensemble van het
Seniorenorkest Hoeksche Waard.
19.00 uur
- Welkom door Oranjevereniging Prinses Juliana
- Israëlisch volkslied ‘Hatikwa’ (lied van hoop)
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 Bram Lagendijk chazzan van de Liberaal
Joodse Gemeente te Rotterdam
- 1 Minuut stilte
- Kranslegging door o.a. het gemeentebestuur en diverse
instanties, tijdens instrumentaal kaddish door Anita den
Boer (althobo)
- Boomplanting
- Afsluiting door Oranjevereniging Prinses Juliana
- 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 muziekvereniging
Harmonie van de
Havendam naar het
monument “VRIJ”.
Route: Marktplein, OostVoorstraat, H.B.S.-laan,
De Open Hof. Hier kan
men ook nog aansluiten
bij de Stille Tocht op weg naar het monument VRIJ.
Locatie: Park de Laning
19.55 – 20.20 uur
Herdenkingsbijeenkomst, bloem- en kranslegging
- Toespraak door 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 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.
Wij hopen dat een groot deel van de bevolking van OudBeijerland deze plechtigheid zal bijwonen. Op die manier
kunnen we samen uiting geven aan onze dankbaarheid
voor de vrijheid waarin wij leven.
Locatie: Park de Laning

herdenking 2016
donderdag 5 mei
Op 5 mei worden er geen festiviteiten georganiseerd omdat dit samenvalt met Hemelvaartsdag

OPROEP
Geniet u ook altijd zo van de festiviteiten op Koningsdag en waardeert 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!
We zoeken naar nieuwe bestuursleden om ons team te versterken en te verjongen.
Voor informatie kunt u contact opnemen met één van de huidige bestuursleden.

