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27 april Koningsdag
4 mei Nat. Dodenherdenking - 5 mei Bevrijdingsdag

Oranjevereniging ‘s-Gravendeel



Voorwoord voorzitter

Oranjevereniging ‘s-Gravendeel
 

Beste inwoners van ’s-Gravendeel,

Dit jaar vieren we weer Koningsdag. Het blijft nog een beetje wennen, Koningsdag. 
En velen van ons zullen zich nog wel verspreken en het woord Koninginnedag in de mond 
nemen. Elke verandering is even wennen. Daarom hebben we dit jaar bij het kiezen van 
het thema aansluiting gezocht bij de vlag die we al heel lang kennen en niet aan hoeven te 
wennen: onze aloude driekleur.

VIER de DRIEkleur in TWEE dagen voor EENheid.

Dit thema is heel verbindend. Het verbindt de dagen die wij dit jaar vieren. Koningsdag op 
27 april en Bevrijdingsdag op 5 mei. En daartussen een belangrijke dag die herinnert aan 
een periode dat onze driekleur niet mocht wapperen. Een dag die wij herdenken. 
Op gepaste wijze, maar in een nieuwe vorm. Om nog meer te benadrukken dat we niet 
alleen de Tweede Wereldoorlog herdenken, maar ook de andere oorlogen die op ons 
netvlies staan.

Op Koningsdag kunt u ons weer vinden op de gebruikelijke locaties: De Kreekkant, de 
Rotonde (Rondje Oranje), het Havenplein en het feestplein bij Voorwinden. Wat wij waar 
doen, en vooral wat u daar kunt beleven, leest u in dit programmaboekje. 

Trots ben ik vooral op het team dat hiernaast met naam en foto zich aan u presenteert. 
Als nieuweling ben ik verbijsterd over de hoeveelheid werk die deze dames en heren vol 
enthousiasme hebben verzet en nog zullen verzetten. En net zo trots op de vrijwilligers 
die ons helpen en de vele sponsoren die ons belangeloos ondersteunen. 

Nieuweling? Ja, dat klopt. Na jaren trouwe dienst, want zo mag ik het wel noemen, heeft 
Hessel Visser, mijn voorganger, gekozen voor een vervolgrol die hem schitterend zal 
passen. Wij zullen hem missen in de rol van voorzitter, maar gelukkig gaat hij dat 
compenseren met zijn nieuwe uitdaging om als PR-bestuurslid de Oranjevereniging nog 
beter op de kaart te zetten.

Met enthousiaste groet, 

Johan Tuk
Voorzitter Oranjevereniging ‘s-Gravendeel
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Oranjevereniging ‘s-Gravendeel

Websites:
oranjeverenigingsgravendeel.nl
4-oranje.nl

kofferbakverkoop-sgravendeel.nl    

 
Adres secretariaat:    Adres penningmeester:  
Hiesveltstraat 49    Frisostraat 21
3295 XL ‘s-Gravendeel   3295 CE ‘s-Gravendeel       
06-46066090    06-10536765
info@oranjeverenigingsgravendeel.nl

Rekeningnummer ING: NL08INGB0002737992

Bestuursleden:
Johan Tuk - voorzitter
Leontien Visser - van der Wolk - vice voorzitter
Koos van der Feest - penningmeester
Wim van Loon - secretaris 
Hessel Visser
Anita de Man - Mathijssen
Marco Rollof
Stefan Havelaar
Piet Baars
Koos van der Hoek
Andries Sint-Nieklaas
Ferry de Groot
Daphne de Jongh de Leeuw - Geleijnse

Druk: Ricard, Strijen, www.ricard.nl
Fotografie: Hessel Visser, Koos v/d Hoek, Wim van Loon                 
Ontwerp: Wim van Loon    Oplage: 4500 stuks 
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   Deelnemen aan en aanwezig zijn bij de activiteiten is voor eigen  
   risico. 
   De Oranjevereniging ‘s-Gravendeel sluit elke aansprakelijkheid   
   voor schade uit, in welke vorm dan ook. 
   Het houden van collectes is niet toegestaan. 
   Alcohol wordt alleen geschonken aan personen boven de 18 jaar. 
   Bij twijfel zal om een legitimatiebewijs gevraagd worden.
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Voorwoord Burgemeester van de
Gemeente Binnenmaas

Dit jaar wordt voor het eerst op 27 april Koningsdag gevierd, de verjaardag van koning Willem-
Alexander. Koning Willem-Alexander geeft vanaf dit jaar een andere invulling aan Koningsdag: een 
bezoek aan één gemeente met een centrumfunctie. Als eerste is onze buurgemeente Dordrecht aan 
de beurt.
De koning heeft aangegeven wat hij en koningin Máxima belangrijk vinden aan Koningsdag.  Zo wil 
het paar dat het feest zichtbaar is. ‘Een feest dat door mensen werkelijk kan worden meebeleefd.’ 
Het moet in het teken staan van ontmoeting en verbinding, zei de koning in een toespraak. Het is 
een samenbindend feest.

Met alle onzekerheden in de maatschappij om ons heen is het juist ook nu van groot belang ons 
samen te binden. De ramp met MH17 bracht ons als Nederlanders samen in een gezamenlijk ge-
voelde rouw. De brandhaarden in de wereld laten ons iedere avond in het journaal zien hoe ernstig 
de schade is als ‘samen’ afwezig is en partijen tegenover elkaar staan. Begin dit jaar voelden we 
allemaal even de angst toen terroristen in Parijs toesloegen. Maar als al deze vreselijke dingen ons 
iets leren, is het dat we samen moeten blijven leven, binden, samen staan we sterk. Dat geldt ook op 
de schaal van onze dorpen. En het is dan maar één dag in het jaar, maar de manier waarop 
Koningsdag in onze gemeente wordt gevierd is een voorbeeld van ‘samen’. Hoe belangrijk dat is, 
hebben onze Oranjeverenigingen al jarenlang haarscherp aangevoeld.
De plaatselijke comités slagen er steeds weer in om een fantastisch programma in elkaar te zetten. 
Jong en oud, iedereen komt aan bod. De verbondenheid van de inwoners van onze mooie dorpen is 
op zo’n feestelijke dag bijna voelbaar. Ik ben daar als burgemeester trots op en wil een woord van 
dank uitspreken aan alle vrijwilligers die deze dag mogelijk maken.

Een week later is het tijd om te herdenken. Op 4 mei worden de bijeenkomsten voor de Nationale 
Herdenking gehouden bij het monument “Moeder” langs de provinciale weg in Heinenoord en op 
de oude begraafplaats in ’s-Gravendeel. Dit jaar organiseert een werkgroep ook een bijeenkomst bij 
het monument voor de vliegenier Jack Dawson Green bij de (voormalige) Barendrechtse brug. 
Het is dit jaar immers een bijzonder jaar; 70 jaar geleden eindigde de Tweede Wereldoorlog.

Ook zoveel jaar na de Tweede Wereldoorlog blijft herdenken zinvol. Stilstaan bij wat er kan 
gebeuren als democratie overgaat in dictatuur, militair geweld de overhand krijgt en vrijheid van 
meningsuiting wordt beknot. Dat zien we helaas ook in onze tijd nog in de wereld om ons heen. 
Om daar bij stil te staan en dankbaar te zijn voor het feit dat wij in vrijheid leven, is van alle tijden 
en voor alle generaties. 

Een dag daarna vieren we op 5 mei onze bevrijding. Vieren en herdenken, ze horen bij elkaar, zijn 
onlosmakelijk verbonden. In Binnenmaas doen we beiden, dankzij en met dank aan de betrokken 
inwoners van al onze dorpen. De Oranjeverenigingen van ’s-Gravendeel, Westmaas en Heinenoord 
organiseren verschillende activiteiten tijdens Bevrijdingsdag die toegankelijk zijn voor alle inwoners 
van Binnenmaas.

Mr. drs. A.J. Borgdorff, Burgemeester van Binnenmaas
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   Lampionnenoptocht

Op zaterdag 25 april is het zover. Dan beginnen de  festiviteiten al 
voor de allerkleinsten. 

Om 20:30 uur verzamelen de stoere lopers zich in het Weegje. Daar 
vandaan zal de bonte stoet, begeleid door muziekkorpsen en een oude 

brandweerwagen, door het dorp trekken.

Heb je geen lampion? Dan is het mogelijk om er bij de start eentje te 
kopen bij de vrijwilligers van DOS (v.a. 19:00 uur).

De route is als volgt:
Weegje, Hendrik Hamerstraat, Langestraat, Rijkestraat, Beneden 

Strijensedijk, Strijensedijk, Dokter van der Bijlplein, Molendijk, Noord-
Voorstraat, Smidsweg, Lindehof, Braakstraat, Repelstraat, Roterijstraat, 

Weegje.

Fijne Koningsdag

De Man Advies Verz. en  Fin. Dienstverlening
Groene Kruisstraat 51
3295 AH 'S-GRAVENDEEL
T (078) 673 76 50
E info@demanadvies.nl
I www.demanadvies.nl

Wij vieren
feest op 27

april.

Vanaf 28-04-2015
bent u weer van
harte welkom.
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Programma Koningsdag
Maandag 27 april 2015

            Programma Koningsdag
            Maandag 27 april 2015

      08:30 - 09:15 Ballonnen ophalen (op = op)
   Bij: Cees de Heer, Zuid-Voorstraat 46.
   • Speciaal voor de peuters en kleuters (t/m groep 4)   
   • Neem de op school ontvangen kaart ingevuld mee,
     dit om lang wachten te voorkomen.

   De ballon die het verst komt wint een prijs!
   • Ballonnen oplaten op De Heul om 09:30 uur

     09:15  Optocht schoolkinderen met versierde fietsen
   • Showkorps Juliana vertrekt vanaf het oude gemeentehuis naar   
      De Heul. 
      Kinderen worden verzocht hun fiets met rood/wit/blauwe 
      kleuren te versieren.
   • Alle kinderen met een versierde fiets krijgen een traktatie.

       Sponsor:

     09:30 - 09:45 Opening op De Heul
     • Ontvangst schoolkinderen met versierde fietsen
   • Toespraak door Burgemeester Borgdorff
   • Vlaghijsen onder het zingen van het Wilhelmus

     09:45 - 17:00 Kindervrijmarkt
    Rondom de Kreek is er dit jaar weer een vrijmarkt voor de 
   kinderen.  Alle kinderen zijn welkom.
   • Deelname uitsluitend kinderen (eventueel met begeleiding)
   • Opstellen aan de waterzijde
   • Deelname gratis
   • Deelname volwassenen niet toegestaan
   Locatie: Kreekkant

      10:00 Koffietijd op het Dr. v/d Bijlplein
   Bij aankoop van koffie, gratis iets lekkers van: 
 
      10:00 - 16:00 Openstelling kerktoren, Ned. Hervormde Kerk
   U kunt in een kleine groep de toren van de kerk bezoeken.

      10:00 - 17:00 Seuterverkoop
   Organisatie: Christelijk Gereformeerde Kerk
   Locatie: Rondje Oranje/Havenstraat
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10:00 - 18:00 Oranjemarkt langs de Kreekkant
  De gezelligste markt van ’s-Gravendeel, dit jaar weer een editie van de 
  Oranjemarkt met een uitgebreid aanbod van commerciële stands, creatief
   talent en promotie van diverse verenigingen.
  • Kraamhuur commerciële doeleinden € 55,-
  • Kraamhuur verenigingen en non-profit € 27,50
  • Aanmelden Oranjemarkt via formulier op www.4-oranje.nl
  • Contact: markt@oranjeverenigingsgravendeel.nl

            10:30 Optreden van Showkorps Juliana in Immanuël
 
10:00 - 16:00 Foto-expositie Historische Vereniging
  De Historische Vereniging ’s-Gravendeel exposeert in ‘t Weegje.
  Geëxposeerd worden:
  • foto’s van het tamboer- en pijperskorps Juliana
  • foto’s betreffende de 2e wereldoorlog
  • foto’s van de ‘s-Gravendeelse zangkoren
   • Genealogie van de fam. Baars en Robbemond(t)

12:00 - 18:00 61e Wielerronde ‘s-Gravendeel
  Parcours: Smidsweg (start) - Langestraat - Rijkestraat -
  Beneden Strijensedijk - Dr. v/d Bijlplein - Molendijk -
  Leerambachtstraat - Maasdamseweg - Smidsweg (finish)
  12:00 Funklasse Heren (10 ronden)
  13:30 Amateurs/Sportklasse
  15:30 Elite-Mannen/Beloften
  Organisatie: R.C. De Hoekse Renners i.s.m. Wielercomité ‘s-Gravendeel
  www.rondevansgravendeel.nl

        12:30 Optreden  
  Showkorps Jong Juliana  
  aan de Noord-Voorstraat

 13:10 23e Truckersrit
  De Stichting Hoeksche Waardse Truckers rijdt met125 voertuigen door
   de Smidsweg, Langestraat,  Alexanderstraat en het Schenkeltje

Programma Koningsdag
Maandag 27 april 2015
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HET RONDJE ORANJE
DR. VAN DER BIJLPLEIN

   09:30 - 16:30 Terras met zicht op alle activiteiten
 
   10:00 - 13:00 Geniet van alle activiteiten in Dordrecht op het grote TV scherm  
  dat op de rotonde neergezet wordt

 
 
   10:00 - 18:00 Kinderspeelplein Rondje Oranje
  Heb je zin om je lekker uit te leven? Kom dan naar de attracties op   
  Het Rondje Oranje. Er is genoeg te 
  doen voor jong en oud. Kom lekker 
  springen, spelen en glijden op de 
  verschillende springkussens
  Speciaal voor de kleintjes hebben we 
  een kleiner kussen. Ook zijn er     verschillende  
  spelletjes te doen. Kom kijken en doe 
  mee!  Deelname gratis! 
  Org.:  Attractieschuur Hoeksche Waard.   
  www.attractieschuur.nl

   10:30 - 14:30 De dames van het Thee Atelier
  Het publiek zal vermaakt worden met 
  walking acts van de dames op de foto.
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11:00 - 15:00 Ballonnen-kunstenares Karin
     zal zich tussen het
     publiek  mengen en 
     figuren maken 
     voor de kleinsten.

            13:00 Toast op de Koning. 
  Op het Dr. v/d Bijlplein samen met het
  bestuur van de Oranjevereniging

13:15 - 15:30 Optreden van “The Arrows”
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	 																Het Oranjefeestplein

  Locatie: parkeerterrein Voorwinden

14:00 - 19:00 Feesten met DJ René
  Dit jaar weer in ‘s-Gravendeel: DJ René van Dalen.
  DJ René is in 2015 de aangewezen persoon voor de party op het  
  Oranjefeestplein. Van de kleinste kroeg tot de grootste feesttent: 
  niets is hem te dol. Feest DJ René is, zoals bekend uit voorgaande  
  jaren, te herkennen aan zijn eigen stijl. De grootste Après Ski 
  knallers, de beste Classics, de bekendste Nederlandse meezingers 
  en ook de hits uit de Top 40, van alles komt er voorbij.

14:00 - 19:00 Het Oranje (kinder)feestplein
  Verschillende thema-springkussens voor diverse leeftijden.
  Kom lekker springen op de muziek.

14:00 - 17:00 Schminken
  Ook de schminktent is dit jaar weer aanwezig om er voor de 
                           kinderen een groot feest van te maken. Laat je schminken als prinses,
                           cowboy, clown, vlinder en nog veel meer! Kom kijken en doe mee!
                           Deelname gratis.
  
  Organisatie: Attractieschuur Hoeksche Waard.
  www.attractieschuur.nl
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Kofferbakverkoop
    Locatie: parkeerterrein Havenstraat

     Kofferbakverkoop door particulieren
     Voor de 3e keer organiseren wij een 

     kofferbakverkoop.
     Wij rekenen op een grote toestroom van 

     particulieren die hun waar aanprijzen en verkopen 
     direct vanuit de kofferbak.

     • Kosten voor deelname: GRATIS
     •  Wel verplicht aanmelden via:

       www.kofferbakverkoop-sgravendeel.nl

INKOOP
METAAL AFVAL

NU OOK IN BARENDRECHT!

(BIJ INLEVERING VAN METAALAFVAL)

KOM LANGS VOOR UW 
WELKOMSTGESCHENK!  

ACHTERZEEDIJK 57, HAL 12 

010 415 17 75

ONDERDEEL 

VAN DE A&M 

RECYCLING

GROEP
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4 mei
18.00 - 21.00 Vlaggen halfstok

19.00  Herdenkingsbijeenkomst in de Nederlands Hervormde Kerk
  Met medewerking van:
  • Fanfarekorps Na Lang Streven
  • Afgevaardigde van de gemeente Binnenmaas
  • Theresia Sint-Nieklaas
  • OBS de Schelf, CBS de Bouwsteen en OBS Juliana
  • Gastspreker Edo de Bakker, veteraan die uitgezonden is naar  
    Kosovo, Bosnië en Afghanistan, heeft gastlessen gegeven over  
    zijn missies op de basisscholen in ‘s-Gravendeel.

19.45  Stille tocht
  Onder begeleiding van tamboers van Showkorps Juliana zal de  
  stoet zich via de Hendrik Hamerstraat en de Kerkstraat naar 
  de Oude Begraafplaats begeven.

19.59   Signaal Taptoe 
20.00   Twee minuten stilte
20.02    “Wilhelmus”, 1e couplet 
  Kranslegging op de graven van de gevallenen door:
  • Afgevaardigde van B & W
  • Schoolkinderen en jeugd ‘s-Gravendeel
  • Oud-Indiëgangers
  • De Kerken
  • De Oranjevereniging
  • Showkorps Juliana
  • Hierna is er voor iedereen gelegenheid een krans of bloemen 
    te leggen.

Muzikale medewerking: Showkorps Juliana

Hierna is er voor iedereen gelegenheid koffie te drinken bij Restaurant Nonna. 
Hier zal ook een expositie zijn van de Historische Vereniging betreffende 
70 jaar bevrijding.

R icard
Drukwerk

• Folders
• Visitekaartjes
• Flyers
• Leaflets

Uw partner in zakelijk drukwerk

www.ricarddrukwerk.nl
E-mail: mac@ricard.nl

R icard
Drukwerk

Christiaan Huygensstraat 16  

3291 CN  Strijen

Tel. 078-673 70 60   

E-mail: mac@ricard.nl

www.ricarddrukwerk.nl

Uw partner in zakelijk drukwerk

• Huisstijl
• Boekjes
• Brochures
• Mailingen
• Kaarten
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     15:15    Gevarieerd muziekprogramma van 
      Silvia en Sonja Robbemont met 
      combo en VOCAL KIDZ

     16:00    Proeverij Café de Vrijheid
      Kom genieten van diverse gratis hapjes, verzorgd door   

     16:30    Huldiging jarigen van 70 jaar en ouder.  Allen die deze dag, 5 mei, jarig zijn en 70 jaar 
            of ouder zijn geworden willen we in het zonnetje zetten. Komt u dus naar het Rondje   
      Oranje

     17:00    Optreden Johnny and the Gangsters of Love
      een verrassend optreden ! !

     17:15    Keep Them Rolling   FOTO van 5 jaar geleden
      een kolonne oude legervoertuigen zal ons dorp bezoeken

     

18:30    Muzikaal optreden van Silvia en Sonja

  Eindelijk, de verwarring is over.  Voor het eerst slaan Silvia en Sonja 
  Robbemont de handen ineen om een bijzonder optreden te geven 
  op Bevrijdingsdag. Samen met bassist en percussionist vormen ze 
  voor de gelegenheid een combo waarin de mooiste liedjes met het 
  thema vrijheid ten gehore worden gebracht. Kom naar de rotonde 
  en luister naar deze bijzondere samenwerking tussen de dames 
  Robbemont, muzikanten en de mooie stemmen van Vocal Kidz

 19:30 Koffie met gratis chocolade als afsluiting van het bevrijdingsfeest

18

Programma 5 mei

                 11:00      De klokken in de regio zullen luiden als start van de bevrijdingsfeesten
   
           13:00-16:00      Genealogisch spreekuur. Kom meer te weten over uw voorouders
            Org. Historische Vereniging. Locatie: Dienstencentrum het Weegje 

         Legerbasis Havenstraat

         13:30 – 19.00     Kinderspelen en spelactiviteiten
            met stormbaan, zandvlakte, mijnen opsporen, 
            kampvuur, marshmallows en springkussens, klimwand

                         Café de Vrijheid op RONDJE ORANJE
            Kom gezellig de vrijheid vieren onder het genot van een hapje en een  
            drankje, terwijl uw kinderen spelen op de legerbasis en u kunt kijken en  
            luisteren naar diverse optredens

          14:00     Spectaculaire opening met een vliegshow van historische 
            legervliegtuigen met dropping

          14:15     Optreden van de Hoekschewaardse band MOTWAT
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smidsweg, ‘s-gravendeel | telefoon (078) 630 50 50 | www.voorwinden.nl

KONINGSDAG
MAANDAG 27 APRIL ZIJN ONZE 

WINKELS GESLOTEN, 
MAAR DIE DAG HEBBEN WIJ WEL 

DUIZEND 

EN ÉÉN

KONINKLIJKE KOOPJES

 

OP DE 

OUTLETAFDELING* EN 

HONDERDEN
SPORTAANBIEDINGEN 

VOOR WAANZINNIG LAGE PRIJZEN 
OP DE SPORTAFDELING IN 

5 MEI 
VOORWINDEN 

‘S-GRAVENDEEL
VAN 12.00 TOT 17.00 U

GEOPEND* va. 9.00 uur


