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Feest- en herdenkingsprogramma

Oranjevereniging
Prinses Juliana
Oud-Beijerland

Voorwoord
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
voorwoord is zo’n moment.
Koningsdag 2017 leek nog zo ver weg, maar als 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.
Voor de leden en vrijwilligers van onze Oranjevereniging
Prinses Juliana zit het er weer bijna op… een jaar van
vergaderen, bedenken van ideeën, maken van plannen,
voeren van gesprekken met allerlei organisaties en
instanties, bepalen van thema’s en nog heel veel meer.
Voor u en mij begint het pas. Wij genieten van de vele
activiteiten en evenementen die de komende dagen
worden georganiseerd. Kortom, voor jong en oud een dag
om naar uit te kijken. Met dank aan de enthousiaste inzet
van bestuur en vrijwilligers van onze Oranjevereniging.
Naast feestvieren is er ook gedenken. Het is immers
belangrijk om de pijnlijke geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog te (blijven) herdenken. 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 dichter bij huis, in Europa. Vandaar dat er in het
programma ook een speciale plaats is ingeruimd voor de
Dodenherdenking

op donderdag 4 mei. Dan
herdenken wij, na een
indrukwekkende stille tocht,
in diep respect degenen
die het grootste offer – hun
leven - brachten voor onze
vrijheid. Inderdaad, de
Nationale Herdenking is en
blijft een uitermate zin- en
betekenisvolle traditie.
Het is voor mij de eerste keer
dat ik als burgemeester de viering van Koningsdag in
Oud-Beijerland mee mag maken. Ik kijk er dan ook
bijzonder naar uit en hoop velen van u te ontmoeten in
ons mooie centrum. Want het is echt waar: ‘OBL verkleurt
oranje’.
Voor mij staat vast dat uw massale belangstelling
en aanwezigheid een extra dimensie geeft aan de
feestelijkheden én de herdenkingsplechtigheid en – niet
in de laatste plaats - de Oranjevereniging stimuleert en
enthousiasmeert om toch vooral door te gaan.
Jon Hermans-Vloedbeld
Burgemeester Oud-Beijerland

van het bestuur
Koningsdag is de dag waarop Koning Willem Alexander
zijn verjaardag viert. Dit jaar is het een bijzonder jaar
want hij wordt 50 jaar. Hij viert dit niet uitsluitend in
familieverband, maar met ons allemaal. Samen met zijn
gezin en een deel van de Koninklijke Familie trekt hij erop
uit naar één of meerdere plaatsen in ons land om mensen
te ontmoeten, om mensen met elkaar te verbinden. Dat
is de manier waarop ook gedurende de rest van het jaar
onze Koning zijn taak als staatshoofd een zinvolle invulling
geeft.
Juist in deze tijd, wanneer het soms lijkt alsof de wereld
in brand staat, is het belangrijk dat we een Koningshuis
hebben dat verbindt en bruggen bouwt. Onze Koning en
Koningin vervullen hierbij een belangrijke rol en zijn een
voorbeeld voor ons allemaal om ons niet over te geven
aan angst of bedreiging. Daar mogen we dankbaar voor
zijn, maar tegelijkertijd ook trots op zijn.
En opeens is het dan weer zover: Koningsdag 2017.
Voor het bestuur van de Oranjevereniging is dat niet
‘opeens’. De afgelopen maanden zijn we druk bezig
geweest om een afwisselend programma samen te stellen
en dat bieden wij u hierbij graag aan. Wij hopen dat u er
veel plezier aan mag beleven en dat we u bij alle
activiteiten mogen begroeten.

Om Koningsdag extra feestelijk te maken en om te laten
zien dat we trots zijn op het Koningshuis, roepen wij u op
om tijdens Koningsdag en op 17 mei, de verjaardag van
de Koningin, de vlaggen massaal te laten wapperen in ons
mooie dorp.
Naast Koningsdag organiseert Oranjevereniging Prinses
Juliana ook de dodenherdenking op 4 mei. 72 jaar na
de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog is dit nog
altijd erg zinvol. Juist in deze tijd, wanneer we regelmatig
opgeschrikt worden door een aanslag, discriminatie,
nieuwe vormen van dictatuur of militair geweld, is het
belangrijk om erbij stil te staan dat onze vrede kostbaar
maar ook kwetsbaar is. Bent u, ben jij er ook bij op 4 mei
op de Havendam en in de Laning?
Tot slot wensen wij u veel plezier met het lezen van dit
programmaboekje.
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 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, of tenminste 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 slechts 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
Mw. 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

Mw. A. Kant
Rembrandtstraat 39
3262 HN Oud-Beijerland
Tel. 0186 617 512

Mw. J.L. Beek
Van Linschotenplein 4
3262 PW Oud-Beijerland
Tel. 06 22 19 41 49

Dhr. P.L. van den Berg
Akkerwinde 56
3284 XZ Zuid-Beijerland
Tel. 06 51 42 22 30
Dhr. A.C. van den Berg
Spuizicht 9
3261 KK Oud-Beijerland
Tel. 06 40 40 36 47
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.

2017

FEEST EN HERDENKINGS PROGRAMMA

21 t/m 29 APRIL kermis

16.00 uur Start kermis
De kermis gaat ‘s middags open.
Attracties zijn o.a.: Suikerspin, Schiettent, Ballentent,
Draaimolen, Nougat-suikerkraam, Crazy-dance,
Autoscooter, Pusher, Eendensport, Polyp, Holly Cranes,
Buggy’s, Trampoline.
Zondag 23 april is de kermis gesloten.
Locatie: Vierwiekenplein

woensdag 26 APRIL
19.30 – ca. 21.30 uur
Het Shantykoor Buitengaats verzorgt een muzikaal
optreden in De Gravin met bekende Hollandse liedjes.
Locatie: De Gravin, Koninginneplein 2-4
19.30 – ca 21.00 uur
Het Shantykoor Hoeksche Waard verzorgt een
muzikaal optreden in de Rembrandt met bekende
Hollandse liedjes.
Locatie: De Rembrandt, Frans Halsstraat 1

19.00 - ca 20.30 uur
Het Koor De Eilanders verzorgt een muzikaal optreden
in Het Buiten van De Open Waard met bekende Hollandse
liedjes.
Locatie: Het Buiten Van De Open Waard
Polderlaan 5

koningsdag 2017
donderdag 27 april

Oud-Beijerland kleurt

oranje

Koningsdag begint met een aantal traditionele onderdelen.
09.45 - 10.00 uur
De dweilorkesten Foutje Bedankt en De Klinkers
ontvangen iedereen met gezellige muziek om alvast in
feeststemming te komen.
Locatie: Oost Voorstraat

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

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 een VROLIJKE BEESTENBOEL. 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

10.45 - 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

10.00 uur Ceremonie met vlaghijsen
m.m.v. Scouting Oud-Beijerland.
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. Dit jaar zingen we een nieuwe
lied dat is geschreven door Ivo Kouwenhoven t.g.v. de
50e verjaardag van onze Koning. Burgmeester mw. J.
Hermans-Vloedbeld houdt een toespraak.
Locatie: Voor het Oude Raadhuis
10.25 uur Kinderoptocht
Onder begeleiding van de dweilorkesten Foutje Bedankt
en De Klinkers trekt de kinderoptocht door een deel van
het centrum.

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 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.

13.30 – 14.15 uur Fiesta Holanda, band
Fiesta Holanda is een unieke Caribean band die bestaat
uit drie zangers en een percussionist. Zij hebben iets
ontwikkeld waar niks in Nederland op lijkt. De band speelt
Caribische muziek met Nederlandse teksten. Met veel bekende liedjes kunt u meezingen. Zij geven een show waar
de vonken vanaf vliegen met bekende Nederlandse songs
en feestelijke medleys voorzien van Caribische ritmes.
Variërend van Andre Hazes tot Doe Maar en Nielson.
		
14.15 – 15.00 uur Pop Up
Zangkoor Pop Up brengt een zaal in beweging, lokken
passerend publiek naar binnen, laten mensen glimlachen
en kinderen dansen. Pop-Up knalt van enthousiasme, is
extravert en gaat voor het beste.

11.30 – 12.00 uur Optreden Dans- en
theaterschool 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.

15.15 – 15.45 uur Damian Petrus
Damian Petrus had als kind al een grote passie voor
muziek. Ondanks dat hij nog maar 18 jaar is speelt hij
een zeer uitgebreid en gevarieerd repertoire. Naast een
aantal zelf geschreven nummers speelt hij ook nummers
van oude grootheden, zoals Elvis Presley, Oasis en Paul
Simon, tot de hedendaagse toppers als Dotan, Passenger en Ed Sheeran. Hierbij begeleid hij zichzelf op gitaar.
Damian verheugt zich erop om met Koningsdag te mogen
optreden in zijn eigen Oud-Beijerland.

12.00 – 12.30 uur Poppenkast
Voor de tweede keer een leuk avontuur in de poppenkast.
12.30 – 13.00 uur Optreden Balance’th
Tweede optreden van Dans- en theaterschool Balance’th.
Ze laten verschillende dansvormen zien zoals acrodans,
peuterdans, breakhop jongens, hiphop en nog veel meer.
Naast dans heeft Balance’th tegenwoordig ook een
Musicalschool. Het eerste blok (12 weken) is onlangs met
succes afgesloten. De leeftijd voor de Musicalschool is
van 7 t/m 16 jaar. Heb je interesse? Volg dan een gratis
proefles. De Musicalschool is op zaterdag van 10.00 tot
13.30 uur. Ook bij de dans en theaterschool ben je van
harte welkom voor een gratis proefles. Voor info: www.
balanceth.nl en www.balancethmusicalschool.nl of 0653134872. Margrietstraat 2a, Oud-Beijerland.

15.45 – 16.30 uur Fiesta Holanda, band
Voor de tweede keer een spetterend optreden van deze
Caribean band met gezellige muziek en herkenbare songs.
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In de West Voorstraat zijn gedurende de rest van de dag de volgende activiteiten georganiseerd:
13.00 uur 50-jarigen brengen een toast uit
Genodigden die in 2017 net zoals Koning Willem Alexander 50 jaar worden, brengen een toast uit onder het
toeziend oog van Abraham.
11.00 – 17.00 uur Wateractiviteiten in en rondom
De Vliet o.l.v. Scouting Oud-Beijerland

11.00 – 17.00 uur Spacebikes
Met de Spacebikes kunnen jongeren vanaf 12 jaar en een
minimale lengte van 1,60m hun durf en kracht bewijzen.
Voor volwassenen is dit ook een spectaculaire attractie!
Het is zowel voor de deelnemers als voor de toeschouwers
een sportief en vermakelijk schouwspel.

11.00 – 17.00 uur Scouting Oud-Beijerland verzorgt
daarnaast nog diverse andere uitdagende activiteiten.

13.30 – 16.30 uur Schminken
Kinderen kunnen zich laten schminken met prachtige
schmink in allerlei kleurtjes. Voor de kinderen dus DE kans
om er extra feestelijk uit te zien.

11.00 – 17.00 uur Klimwand
Deze attractie is een echte publiekstrekker door zijn
hoogte van 10 meter. Er kunnen 3 personen tegelijk
klimmen. Elke deelnemer wordt volautomatisch gezekerd.
Dit systeem is als enige goedgekeurd door de keuringsdienst van waren. De mobiele klimwand is geschikt voor
deelnemers vanaf 6 jaar.

11.00 – 17.00 uur Expositie foto’s activiteiten
Oranjevereniging
In een expositietent is een schitterende tentoonstelling
samengesteld met foto’s van de activiteiten van Oranjevereniging Prinses Juliana.

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.

15.00 uur
KOP VAN DE VLIET
Grootse stoelendans
Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van onze koning
is er een stoelendans die begint met 50 stoelen. Degene
die als laatste de gouden stoel weet te bemachtigen, wint
1 meter bier en gaat de rest van de dag door het leven als
Prins Pils van Oud-Beijerland. Zorg dat je op tijd aanwezig bent voor deelname om één van de 50 stoelen te
bemachtigen. Deelname vanaf 18 jaar
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Podium Oost Voorstraat
13.00 – 13.30 uur Damian Petrus
Damian Petrus begeleidt zichzelf op gitaar en zingt o.a.
nummers van Elvis Presley, Oasis en Paul Simon.
14.00 – 14.45 uur Kidz-dj met de 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 voor 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.

15.30 – 16.15 uur Kidz-dj geeft een tweede Ik Hou
van Oranje Show
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 – 16.45 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.

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!

In de Oost Voorstraat zijn gedurende de rest van de dag de volgende activiteiten georganiseerd:
11.00 – 17.00 uur 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).
Uiteraard ontvangen de horecagelegenheden u ook met
open armen voor een drankje of nog een hapje of drankje.
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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 strippenkaart,
zodat je aan alle spelletjes kunt meedoen. Bovendien krijg
je na afloop nog iets lekkers.
Tijdens Koningsdag zijn er buiten het programma van de Oranjevereniging om nog de volgende activiteiten:

Truckersrit
Om 12.00 uur vertrekt de 26e 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 (ze
verlaten de N217), Rembrandtstraat, Mariniersweg, W.
van Vlietstraat, Van Ghentstraat, Abel Tasmanstraat, Karel
Doormanstraat, Oost-Voorstraat, Steenenstraat, Koninginneweg, Beneden Oostdijk, Jan van der Heijdenstraat,
Alexander Flemingstraat.

Marktplein
Vanaf 12.00 zorgt Zanger en Feest DJ EL-RICO op het
podium bij het Marktplein voor een gezellig sfeertje.
Om 15.00 uur volgt BRAVEHEART, Back to the good times
party, een openlucht disco met alle hits van de 80’s, 90’s
& 00’s.
Nummer 2 Feest-DJ STAYFAN van 2016 zorgt tot slot voor
één groot feest.
Mogelijk gemaakt door Moods en De Heeren van Beijerland.

20.00 uur Oranjeconcert
Op 27 april om 20.00 uur is er een feestelijk Oranjeconcert in de Dorpskerk van Oud-Beijerland. Medewerking
wordt verleend door Arnold Zwijgers, hoorn, Arie Zwijgers,
trompet, Alex den Boer, orgel. U kunt luisteren naar populair klassieke muziek, bewerkingen en improvaties van
Oranjemuziek en er is samenzang.
Het concert begint om 20.00 uur en de kerk is vanaf
19.30 uur open.
Toegang gratis. Bij de uitgang is een collecte voor de
renovatie van het “van Oeckelenorgel”

herdenking 2017
donderdag 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 OudBeijerland, Rooms Katholieke Kerk. De meditatie wordt
verzorgd door ds. Lyonne Verschoor-Schuijer; muzikale
leiding: Renée 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 Bram Fortuin.
18.50 uur
Muziek van het ensemble van het Seniorenorkest Hoeksche Waard
19.00 uur
- Welkom door 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 Anita den Boer - hobo (instrumentaal kaddish tijdens de kranslegging)
- Boomplanting
- Afsluiting door Oranjevereniging Prinses Juliana
- 6e 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, bloemen 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 mw. J. Hermans-Vloedbeld.

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.

- 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.
Na de kranslegging 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.
Park de Laning

Voor informatie kunt u contact opnemen met één van de
huidige bestuursleden.

